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ABSTRACT  
 

Examensarbete inom lärarutbildningen 46 – 60 poäng 

Titel: En studie om interaktion och identitetsbyggande under utbildning 

Författare: Rehan Basim Khan 

Termin och år: Vårterminen 2010 

Institutionen: Lärarutbildningen 

Handledare: Arne Andersson 

Nyckelord: interaktion, identitet, uppskattning, samarbetsförmåga, stigmatisera 

Sammanfattning:  

Studiens syfte är att beskriva och analysera olika sammanhang i vilka interaktion sker mellan 

lärare och elev mm. i skolor i Sverige och hur denna företeelse spelar en betydelseful roll för 

en individs identitetsbyggande enligt forskarna. Denna aspekt av svenska skolor jämföras 

sedan i allmänhet med skolor i mitt hemland gällande interaktionen.  

Jag har genomfört undersökningen med enkätmetoden i slutet av min högskoleutbildning i en 

grundskola nära Göteborg. Jag har försökt formulera enkätfrågor med noggrannhet och även 

ta upp så relevanta frågor som möjligt. De frågor rör interaktion i olika tänkbara sammanhang 

exempelvis att uppskatta elever i olika sammanhang och även hur ofta en lärare blir 

uppskattad av sina elever mm. Det finns även en del observationer som jag har haft från mitt 

hemland då var jag barn och studerade på en skola som medförde mig att bedriva en sådan 

undersökning. Dessutom har jag skrivit ner vissa av mina observationer som jag haft under 

min högskoleutbildning (VFU) i Sverige.  

Undersökningen har lett att man ser interaktion mellan lärare och elev när det gäller 

uppskattning, rättvisbehandling och även interaktion sker bland eleverna. Däremot finns vissa 

spår som pekar mot att det inte sker uppskattning från elevernas sida mot sina lärare. Även 

påpekas att några elever inte alls blir uppskattade av sina klasskamrater.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

När jag studerade nationalekonomi på universitet i mitt hemland läste jag ett talesätt av 

Konfucius (551 – 479 f.Kr.): ”Odla ris för att planera för ett år, plantera träd för att planera för 

ett decennium. men för att planera för livet utveckla era barn” (Confucius Quotes). Talesättet 

belyser hur viktigt det är att uppfostra våra barn. Vi vet alla och känner alla till dess betydelse 

och har även hört det som det ofta talas om, nämligen ”våra barn är vår framtid” och ”nationer 

utvecklas genom att utveckla sina barn”. Det enda jag minns från min barndom var min 

skoltid. Det här var en av de viktigaste perioderna i mitt liv! Om skolan på något sätt kunde 

varit annorlunda eller bättre, förstod jag först när jag började lärarutbildningen i Sverige.  

När jag i starten av min utbildning på lärarutbildningen hörde Lars Åker Kernell i sin första 

föreläsning på högskolan framföra: ”vår gemensamma arbetsuppgift är att utveckla barn och 

elever till möjligheten att få goda liv” (Kernell, 2002:9), så förstod jag att detta med läraryrket 

och skolverksamhet var något mer än vad jag hade tänkt mig. Jag började se på läraryrket med 

nya ögon. Sedan började jag läsa John Dewey (1859 – 1952), en välkänd filosof, psykolog 

och pedagog. Han skriver bland annat att ”skolan i första hand är en social institution. 

Utbildning är alltså en social process och skolan är helt enkelt den form av samhällsliv, dit 

alla de krafter koncentreras, som visar sig effektiva, när det gäller att delge barnen 

människosläktets sociala arv och låta dem få använda sina egna krafter för sociala syften” 

(Hartman & Lundgren, 1980:41). Bilden av skolverksamheten blir ännu bredare, skarpare och 

klarare när jag läst genom olika styrdokument från skolverket. Jag kan ana det bakomliggande 

syftet med styrdokumenten, nämligen att skolverksamhet i första hand handlar om att bidra 

till samhällets utveckling.   

1.2 Relevans  

Kunskapsmässigt välutvecklade barn är naturligtvis en tillgång. Det som de lär och upplever i 

sin barndom blir på olika sätt beständigt. Våra barn tillbringar mycket tid i skolan. Från första 

året i grundskolan till sista året i gymnasiet blir det ungefär tolv år som våra barn vistas i 

skolan.  

Skolan blir en mötesplats för våra barn. De blir elever och de kommer från olika familjer, har 

olika bakgrund, kultur och etnicitet. Det är en utmaning för skolan att utveckla de unga 

talangerna i en demokratisk miljö för att de sedan ska kunna bli socialt kompetenta, 

ansvarstagande, uppriktiga, lojala, och ärliga som vuxna i framtiden. De uppfostras i en 
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demokratisk miljö för att kunna förstå grunderna för demokrati och dess betydelse för 

samhället. Skolans insatser kan bära frukter imorgon om skolan uppfostrar de unga på ett bra 

sätt. Misslyckas man i sitt uppdrag kan det däremot leda till ett splittrat och isolerat samhälle 

med icke toleranta, egocentriska människor och ett samhälle som kännetecknas av 

kriminalitet, diskriminering, stigmatisering, maktutövning och kaos.  

Frågan är därför hur vi kan utveckla våra barn och elever till möjligheten att ”få goda liv”. Ur 

en annan synvinkel kan man säga ”hur kan skolan vara en bra miljö för att utveckla barn för 

goda liv? Valet av ämne, dvs. att genomföra en undersökning som tar sin utgångspunkt i hur 

vi med skolans hjälp kan fostra våra barn till goda liv, bygger på mina personliga erfarenheter.  

I detta sammanhang är det på sin plats att nämna Denscombe (2004)  som säger: ”I synnerhet 

när det gäller småskaliga forskningsprojekt är det uppenbart att tidigare och aktuella 

personliga erfarenheter … ofta har en huvudsaklig inverkan på ämnesvalet … Ett personligt 

intresse av ett ämne är inte nödvändigtvis av ondo när det gäller samhällsforskning … (och
1
) 

har naturligtvis också den fördelen att det kan ge forskaren motivation och engagemang att 

fotsätta projektet även när det blir riktigt motigt” (Denscombe 2004:47 – 48).   

När jag kom till Sverige, började jag studera på högskolan. När jag besökte några skolor som 

var en del av min lärarutbildning märkte jag en stor skillnad mellan svenska skolor och ”min 

skola” i hemlandet. De skiljer sig från varandra på många olika sätt, men en företeelse som 

jag har märkt betydligt mer av i svenska skolor är anledningen till att jag skrivit denna 

uppsats.  

 

Det handlar om ”interaktion och identitetsbyggande” i skolan. Det är genom interaktion man 

skapar sin identitet och sin självbild. När man hittar sig själv, har sin egen identitet betyder 

det att man har förutsättningar att klara sig bra i sitt framtida liv. Lars Gustafsson skriver 

under titeln ”Skolans värdegrund och några historiska nedslag” att ”Den sociala och 

moraliska utvecklingen förutsätter interaktion med andra, för att lärdomar av etisk karaktär 

skall kunna göras (Gustafsson, 2000:47). 

Det står också i styrdokumentet: 

                                                 
1
 författaren 
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”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna 

etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. Skolan skall 

sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar 

en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för omsorg om såväl 

närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (Lpf 94).  

”Läraren skall stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” 

”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete” (Lpo 94).  

Dewey och Piaget betonar båda att individens utveckling sker i interaktion med omvärlden. 

Det är inte ett dualistiskt synsätt där det är antingen det ena eller det andra utan det föreligger 

ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan individen och omvärlden. »Varat» styr individen 

men individen formar även »varat»” (Gustafsson, 2000:90). Eftersom skolan är samhällets 

största, främsta och mest effektiva verksamhet för sociala framsteg och våra ungdomar som 

vistas där under en lång tid utvecklar de ”förmågor och identiteter, lär om skolämnen, om 

social samvaro och, inte minst, om vad skolan är. Detta gör skolan till en utomordentlig, och 

relativt tillgänglig, miljö för forskning om social interaktion och ungas villkor” (Lindblad, 

2001:36). Det är då mycket viktigt att se hur interaktion sker i verksamheten.  

Men när man pratar om skolverksamheten så är det ofta lärare och pedagog som betraktas 

spela stor roll när det gäller interaktion med elever. Professor Hartman, G och Lundgren, Ulf 

P. hävdar t ex att det är ”pedagogens uppgift att vägleda, styra och organisera detta samspel 

mellan en växande individ och en föränderlig omgivning: ” (Hartman & Lundgren, 1980:18). 

Men i skolan möter en elev inte bara sina lärare och pedagog utan också annan personal 

såsom klassföreståndare, rektor, kurator, skolsköterska, vakter och har regelbundet kontakt 

med sina klasskamrater. Eleven träffar andra elever också under raster och på lekplatser under 

sin skolgång. Enligt Hwang (m.fl.) så blir under ungdomstiden relationerna till jämnåriga 

mycket betydelsefulla. Det är nu kamraterna och inte föräldrarna som fungerar som modeller 

och bollplank för frågor som hör samman med identitetsutveckling, t.ex. ”Vem är jag?” och 

”Hur uppfattar andra mig?” (Hwang m.fl., 2003:244).  
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2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

2.1 Studiens syfte 

 

Med utgångspunkt i det jag nämnt inledningsvis är syftet med min studie undersöka elevers 

”uppfattning” om sin identitet och självbild när det gäller uppskattning, samarbetsförmåga 

och rättvis behandling utifrån interaktion med klassföreståndare, lärare, elever och 

klasskamrater. Jag har valt åttan eftersom enligt Erik H. Eriksson (1988) utvecklas den 

kognitiva förmåga hos ungdomar under åren mellan 10 och 15 som ger dem ett mäktigt 

redskap för dess uppgifter dvs. en ungdom kan då operera utifrån hypotetiska förutsättningar 

och tänka sig olika möjligheter och potentiella relationer (Eriksson, 1988: 210). Dessutom har 

det börjat fysiska och mentala utvecklingarna hos tonåringarna som blir viktig för deras 

självkänsla. Den fysiska utvecklingen hos barn i den här åldern är stark och alla förändringar 

såväl fysiska som psykiska sker under en ganska kort period. Det är i den åldern unga börjar 

intressera sig också för det motsatta könet. Samtidigt ser samhället dem på helt annat sätt och 

då ställs nya krav från samhällets sida också. Detta gör att de blir mer uppmärksamma på sin 

självbild och självuppfattning. För att få kunskap om ungdomars identitet och självbild har jag 

försökt kartlägga följande frågeställningar som sedan skall analyseras.   

2.2 Avgränsning och frågeställningar 

Jag har avgränsat mitt studieområde i tre hänseenden som knyter an till process och 

interaktion, nämligen uppskattning, rättvisbehandling och samarbetsvilja. Det handlar om hur 

eleverna uppfattar grad och frekvens av dessa egenskaper som de upplever att de får av sin 

lärare och andra elever. Frekvensfrågorna har sju fasta svarsalternativ: inte alls, mycket sällan, 

sällan, ibland, ofta, mycket ofta och gäller inte mig/vet ej.  

 

Frågeställningar: 

 Hur ser eleverna på uppskattningen de får av sina lärare och på elevernas egen 

uppskattning av lärarna? 

 Hur ser eleverna på uppskattning som de får av sina klasskamrater och på elevernas 

egen uppskattning av klasskamraterna? 

 Hur ser eleverna på sina lärare när det gäller rättvisbehandling och på elevernas egen 

syn på rättvisbehandlingen vad gäller lärare? 



10 

 

 Hur ser eleverna på sina klasskamrater när det gäller samarbetsvilja och deras egen 

samarbetsvilja vad gäller deras klasskamrater?  

2.3 Förförståelse   

2.3.1 Ur mina observationer i Sverige 

Mina observationer ägde rum i några skolor i Sverige. Det som jag observerade antecknade 

jag regelbundet. Jag försökte under mina observationer använda mina sinnen på ett 

strukturerat sätt dvs. jag valde ut lärare, elev, klasskamrater och till en viss del även 

klassföreståndare när det gällde interaktion och samspel i olika sammanhang såsom under och 

efter lärarens genomgång, hur lärarna är rättvisa mot sina elever, elevens relation till sina 

klasskamrater och omvänt avseende samarbetsförmåga och samarbetsvilja. Jag har fått olika 

upplevelser som jag tänkt beskriva här.  

Under min lärarutbildning placerades jag först i en förskola för att studera verksamheten. 

Förskolan ligger i en förort till Halmstad. Lärarna var positiva, argumenterade tydligt och 

känslan för respekt mot barn var märkbar. En viktig del av undervisningen handlade om att 

göra barnen medvetna om sin omgivning. Vid olika tillfällen hände det att någon var sjuk i 

klassen. Om någon då var sjuk berättade förskollärarna till alla eleverna att eleven var borta 

på grund av sin sjukdom. Jag uppfattar att detta exempel på interaktion var mer än bara ett 

konstaterande. Mina iakttagelser baserar sig på en uttryckt känsla av ”inkännande av 

situationen” hos lärarna, dvs. att personen som var sjuk hade observerats och inte bara 

lämnats åt sidan. När barnen sedan återvänder till skolan, kommer troligen klasskamraterna 

att särskilt lägga märke till honom eller henne. Å andra sidan skulle en annan tolkning också 

vara möjlig. Händelsen kan lika gärna vara ett uttryck för tradition och rutin, dvs. det var ett 

sätt att upprätthålla gängse rutiner för närvaro/frånvaro.   

En annan händelse som jag observerade var då en dag de båda lärarna tog sina elever på en 

utflykt till en närliggande skog. Vi promenerade och under promenaden pratade de ofta med 

barn om olika träd och fåglar mm som man såg på vägen. Det var kanske ett traditionellt sätt 

att låta barn göra medvetna om naturen och för att skapa kärlek för naturen ända från 

barndomen. Enligt förskoleläraren var barn på utflykt nästan varje vecka. Mina observationer 

av den här händelsen var att det här inte bara handlade om att skapa närhet till naturen, och att 

få naturupplevelser. En tanke kan lika väl vara att genom miljöombytet åstadkomma en annan 

närhet mellan elever och mellan elever och lärare som annars kan vara svår att uppnå i en 

klassrumsmiljö. Att åstadkomma ett samspel i form av kommunikation mellan lärare och barn 
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är mycket viktig. De som inte vågar i klassen, på grund av någon rädsla eller av någon annan 

anledning kan känna sig lättnad och ställer frågor till läraren eller vågar svara på ställda 

frågorna. Olika barn lära sig på olika sätt. Lite annorlunda miljö eller mer naturlig miljö kan 

leda till att barnen får en känsla av trygghet i sig och känner sig nära läraren. De som annars 

känner sig utestängda kanske får en känsla av större delaktighet i gruppen.   

Ytterligare ett exempel på interaktion som jag reflekterade över var när barnen en dag skulle 

ha matematik. Teman var hur man delar. Istället för att ta upp det på tavlan, sa förskolläraren 

till barnen att räkna hur många de var. Då började alla barn räkna hur många de var. Slutligen 

kom de fram till att de var 18. Sedan skulle de delas upp i två grupper. Då ställde 

förskolläraren denna fråga: ”Hur kan ni delas upp?” En sa ”fem och fem”. Läraren frågade då; 

”hur mycket blir det då?” barnen sa ”tio”. Barnen blev på detta sätt nyfikna. Alla blev aktiva 

och var och en kom upp med sitt förslag. Mina observationer kring interaktionen i detta 

exempel handlar om att läraren genom att ta hänsyn till det faktum att barn lär på olika sätt 

och därför använder olika tekniker erkänner och ger respekt till barn oavsett bakgrund, kultur 

och uppfostran. När barnet i exemplet genast svarade ”fem och fem” hade läraren kunnat säga 

”Nej det är fel”. Istället försökte han utveckla elevens svar och gav på så sätt ett erkännande 

till eleven kring dennes förmågor och kvalitéer.  

Ännu en observation som jag vill reflektera kring är en händelse där under en dag två av 

barnen var borta. Jag fick veta från läraren att eleverna var på en speciell lektion. Efter två 

timmar kom barnen tillbaka och de hade då i uppdrag att berätta om det som de lärt sig under 

den speciella lektionen. De hade lärt sig om ”umgängesregler” som de berättade om till alla 

andra barn. De satte sig på stolor och alla andra satte sig ner på golvet för att lyssna. Varje 

vecka valdes två barn som skulle till en sådan lektion för att lära sig och sedan berätta om 

olika värderingar till resten av gruppen. Att lära om ”umgängesregler” handlade om att få 

barnen att reflektera kring saker som hänsyn och respekt för andra, att alla måste veta 

skillnaden mellan vad som är på skoj och vad som är trakasserier, att hälsa på varandra varje 

morgon, tilltala varandra med namn, invänta sin tur och inte avbryta mm. är bland de steg som 

gör att barn utvecklas.  

Slutligen vill jag berätta om en händelse då barnen var på väg tillbaka till skolan från en 

utflykt.  

Vi såg då några måsar på en gångbro över en liten sjö. Förskolläraren uppmärksammade detta 

genom att fråga; ”vet någon hur många måsar det är där?” Ingen av barnen hade tänkt kanske 
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att deras lärare skulle ställa en fråga om måsarna. Ingen hade heller lagt märke till det förrän 

läraren frågade. Det var ett sätt att få barnen att rikta sin uppmärksamhet på omgivningen. 

Sedan frågade läraren ”om tio av dem flyger iväg, hur många ska vara kvar på gångbron?”. 

Att på detta sätt ställa olika frågor och förklara så mycket som möjligt ur vardagliga exempel 

bidrar till att skapa tilltro till och ge utrymme för lärande utifrån barnens förutsättningar och 

de förkunskaper förmedlade i klassrummet. 

Alla skolor i Sverige är styrda av styrdokument och läroplaner som i allmänhet saknas i skolor 

i det land där jag kommer ifrån. Läroplanerna har utvecklats under flera år och har ändrats för 

att anpassas till skolornas och elevernas behov. Denna utveckling fortsätter också framgent. 

Jag menar att samhället ständigt prövar förslag genom debatt och diskussion. Det är möjligt 

eftersom samhället präglas av grundläggande demokratiska värderingar. Samma sak gäller för 

skolor. Sverige är ett demokratiskt land. Här råder en demokratisk anda i klassen. Eleverna 

betraktas som fullvärdiga samhällsmedborgare. De är individer med egna tankar och 

upplevelser. Läraren lyssnar till elevernas oliktänkta åsikter och han kräver att eleverna ska 

lyssna på honom. Det vill säga att lärarna i skolor i Sverige försöker integrera elever oavsett 

vilken bakgrund de har. En bra och positiv gemenskap kommer att hjälpa barnen att skapa en 

bra självbild och bilda en trygg identitet. Integrationen bygger på interaktion i olika möjliga 

sammanhang under undervisning och i andra sammanhang i skolan. Det här bygger ett bra, 

stabilt och starkt underlag för samhällets vidare utveckling.  

2.3.2 Ur mina observationer från hemlandet 

Det samhälle jag kommer ifrån är präglat av den patriarkaliska traditionen som härstammar 

från olika fornjudiska religiösa gestalter såsom Abraham. Alla som har makt på något sätt 

intar självmant en starkare ställning i samhället och utnyttjar detta övertag mot svagare 

grupper. Religiösa imamer har lyckats inta en auktoritär ställning när det gäller tolkning av 

religionen och dess lagar. De har monopol på sanningen. Att gå mot dem kan orsaka vrede 

och ibland leda till ”fatwa” dvs. dödsstraff. Bevisen är lydnad och respekt åt äldste. Men när 

man överträder denna ”lag” och det uppstår en konfliktsituation mellan svaga och starka då 

har alltid de äldre företräden när det gäller tolkningsrätt. Det gäller i landet i allmänhet och det 

gäller även i skolan. I klassen krävs av eleverna visar stor respekt och åtlydnad mot lärare. Att 

ifrågasätta lärarens omdöme och kunskap är inte aktuellt. Läraren har alltid överhand i 

klassen. Ofta är det ”en enkelriktad trafik” när det gäller kunskapsförmedling och interaktion. 

Läraren öser på med sina kunskaper eller läxor över eleverna och det är upp till eleverna hur 

mycket kunskap de tillgodogör sig. 
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Lärarna saknar ofta formell pedagogisk utbildning och det krävs inte heller för läraryrken.  

Dessutom kommer jag ihåg en lärare som undervisade i historia när jag gick i nian. Det enda 

vi fick göra under hans lektion var att turvis läsa en 500 sidors tjock historiebok. Nästa dag 

ställde han frågor till oss om vad vi läst dagen före. Varje historia lektion följde samma 

mönster. Det var många elever som därför tappade intresse för ämnet och därför sällan 

pluggade historia. Hur kunde man då tro att de skulle kunna svara på ställda frågor? När de då 

inte kunde, få höra obehagliga saker från läraren såsom idiot, hopplös, skitunge eller ruttet 

ägg. Det var mycket vanligt och eleverna bestraffades om de inte gjorde deras läxor i tid eller 

har kommit sent på lektionen.  

3. TEORETISK ANKNYTNING 

3.1 Begrepp som berör interaktion 

För att tydliggöra hur jag uppfattat vad uppskattningen innebär och hur detta begrepp är 

kopplat till interaktion, identitet byggande och självbild inhämtar jag i detta avsnitt några 

viktiga och relevanta begrepp som beskriver interaktionsprocess och hur samverkar med hur 

barn uppfattar sig själv, utvecklar sin identitet och självbild. Misslyckande i dessa avseenden 

kan leda till drastiska konsekvenser.  

3.1.1 Uppfattning som begrepp 

Uppfattning som begrepp kan förstås genom att synliggöra socialkonstruktivismens 

perspektiv på sanning och kunskap. Socialkonstruktivismen uppstod som en kritik av det 

traditionella synsättet på humanism, realism, rationalism och positivism. Social-

konstruktivismen antar ett socialpsykologiskt och sociologiskt perspektiv. Utgångspunkten är 

att det som uppfattas som en sanning eller kunskap är skapat av människor i ett socialt 

sammanhang. Det innebär att våra begrepp och uppfattningar konstrueras i en social kulturell 

miljö, vilket gör att människor i olika samhällen kan uppfatta ett och samma fenomen på olika 

sätt. Då verkligheten är något som förändras från grupp till grupp, finns den inte i sig utan 

finns i vår grupp och i vårt samhälle. Därför kan man säga att en individs uppfattning eller 

upplevelse om någon företeelse beror på dennes gemenskap. Inom gemenskapen sker 

interaktion mellan individ och andra deltagare. Där lyfts deras tankar fram, idéer och 

förståelse formar. Tillsammans strukturerar de individens uppfattningar. Inom gemenskapen 

är individen aktiv, anpassar sig till förutsättningarna och återskapar samtidigt sin sociala 

värld. Det är därför varje individs sociala värld kan skiljas från andras och det här gör att varje 
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individs identitet överhuvudtaget skiljer från andra menar Alvesson och Sköldberg (2004:196 

– 198).    

3.1.2 Identitet 

Identitet som begrepp har en mycket bred innebörd. Med enkla ord kan man definiera identitet 

som en fråga om hur människor uttrycker sina självuppfattningar. Det handlar kort och gott 

om hur man uppfattar sig själv och vilken bild man har av sig själv. Självuppfattning, 

självbild och självkänsla är alla viktiga delar som tillsammans skapar den totala identiteten 

hos en individ. Kultur, etnicitet, religion eller social klass som en individ tillhör spelar också 

en viktig roll för individens identitetsbyggande. Identitetsbyggande är en ständigt pågående 

process och utvecklingen äger rum i olika dimensioner. Hans Lorentz (2009), skriver: ” … i 

möten med andra upptäcker vi både det vi har gemensamt och det som skiljer. Våra identiteter 

förändras hela tiden och är resultat av ständigt pågående processer. Vi påverkas av 

omgivningen både lokalt och globalt” (Lorentz, 2009:128). Därför bygger barnet sin identitet 

genom att ta emot det som han ser och upplever.  Den känslomässiga atmosfären och den 

sociala kontexten blir därför avgörande för barnets identitetsbyggande. 

”Skolan har en betydelsefull identitetsskapande funktion”, enligt Roth (1998) eftersom ”i 

skolan formas elevens bild av sig själv i förhållande till det omgivande samhället” (Roth, 

1998:3). Hon betraktar också skolmiljön som en viktig identitetsmarkör för elevernas senare 

stadier av sina liv. Skolan är en avgränsad plats där eleverna möts på ett intensivt sätt under 

några år då de är som mest formbara. Det är viktigt med lyckad skolgång för barnens fortsatta 

liv (Roth, 1998:3). Barn som inte har trivts i skolan har många gånger fått det svårt i 

arbetslivet. Erfarenhet av utanförskap i skolan kan leda till att en individ blir social segregerad 

vilket i sin tur kan leda till missanpassning till samhället. Eftersom identitetsbyggande sker i 

olika stadium, och fortsätter hela livet, från vaggan till graven, är det därför väsentligt att 

varje individ, från barndomen, får växa upp i en trygg miljö. Detta faktum, i kombination med 

andra viktiga livserfarenheter, leder till att individen skapar sig en positiv och trygg självbild.  

3.1.3 Självbild, självuppfattning och ”Jaget”  

Självbild och självuppfattning är närbesläktade med begreppet identitet. Enligt olika 

uppslagsböcker är självbild och självuppfattning varandras synonymer eftersom det ena 

begreppet förklaras med hjälp av det andra och vice versa.  
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Vissa forskare har använt begrepp ”självbild” och andra ”självuppfattning” när de beskriver 

identitet. Utan att gå in på några detaljer ska jag bara lägga fram en allmän definition när 

gäller självbild och självuppfattning. En människas självbild definieras som en 

sammanfattning av hur människan ser på sig själv. Den beskriver alla delar av dennes 

personlighet och även alla sätt på vilka individen förhåller sig till sin omvärld. Självbild är i 

sig självt alltså grundläggande för allt vad individen gör. Om man känner sig trygg inför en 

prestation eller uppgift är detta den bästa utgångspunkten för ett lyckat resultat. Självbild kan 

därför vara positiv eller negativ. Hur vi ser på oss själva beror i stor utsträckning på vilka mål 

som vi ställer upp i livet. 

Enligt Olofsson & Sjöström är: självuppfattning ”all kunskap och information vi tror oss ha 

om oss själva. Dessutom rymmer den alla värden och betydelser som kommer från 

grundläggande upplevelser av gemenskap och självuttryck” (Olofsson & Sjöström, 1993). 

Självuppfattningen skapas efter andras reaktioner på vårt agerande. Vi kan tänka oss i andras 

ställe och se oss själva från andras ögon. Med andra ord ser vi oss själva hur andra ser på oss. 

På det viset bildas vår objektiva självuppfattning. Att se oss själva genom andras ögon heter 

självspegling och det är en social process. Individen handlar, den andra observerar och 

värderar dess handling och reagerar. Den andras reaktion påverkar tillbaks på individens 

handlande. Den andra i detta fall är en signifikant person som betyder något för individen. 

Språket och symboler som uppfattas av handlande och observerande är de som möjliggör 

kommunikation mellan dem. Den handlande är JAG och den observerande är MIG och 

samspelet mellan dem utgör självuppfattning. ”Jag” och ”mig” båda två bildar ”SJÄLVET”. 

Självuppfattning är också att förstå sina känslor och tankar. Det gäller att utifrån sin självbild 

styra sig själv och inte bli kontrollerad av andra. Den som har förmåga att hitta sitt intresse 

eller framtida mål har en god uppfattning om sig själv. Att hitta sitt intresse eller framtida mål 

i en grupp eller i en gemenskap kräver därför att man får erkännande och respekt från sin 

omgivning. Man blir uppskattad av de gruppmänniskor som man befinner sig tillsammans 

med och lever bland.  

3.1.4 Uppskattning dvs. erkännande och respekt 

Abraham Maslow, en amerikansk psykolog är känd för sin behovsteori kallas 

”behovshierarkin”. Den teori som han lade fram handlade om motivation hos människor. Han 

presenterade sin teori med hjälp av det som kallas behovstrappa där varje trappa motsvarar en 

grundläggande behov i människans sinnesvärld. I den hierarkin befinner sig uppskattning 

högre upp nämligen på fjärde trappsteget. På femte trappsteget finns ”behov av 
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självförverkligande” som betraktas som ett av de behov som är nödvändigt ”för att 

upprätthålla tillvaron: behov att göra saker och ting, utforska, få insikt i världen runt omkring, 

känna sig nyttig för andra och accepterad av andra och behov att göra något för andra” 

(Imsen, 2000:280 - 281). Uppskattning hör till de behov som har att göra med begrepp som 

motivation. Motivation är en drivkraft hos en individ för att utveckla sig vidare. Uppskattning 

som begrepp innebär erkännande och respekt eller bekräftelse.  

Enligt Axel Honneth: ”Det ömsesidiga erkännandet människor emellan är grundläggande för 

allt socialt liv. Det föregår både kunskapsbildning och moralutveckling på såväl individuell 

som samhällelig nivå” (Normell, 2008:71).  Erkännande och respekt eller uppskattning är 

alltså nödvändigt behov för individen att lära känna sig själv dvs. att ha en positiv 

självrelation och uppleva sig själv som positiv. Det är livsviktigt för individens 

identitetsbildning, moralutveckling och social samvaro. Detta behövs för att en individ skulle 

kunna leva ett gott liv i samhället i sin framtid och det är i skolverksamheten att: ”våra 

relationer till vårdnadshavare, lärare, arbetskamrater och vänner formar våra föreställningar 

om oss själva och andra” (Normell, 2008:75).  

När man är i en gemenskap eller i en grupp och vill bli uppskattad är det viktigt att man har 

bra sociala kompetenser, bland annat, samarbetsvilja och samarbetsförmåga. Men det krävs 

samtidigt att man är tålamodig. .   

3.1.5 Samarbetsvilja och samarbetsförmåga   

Samarbetsförmåga är en egenskap som tillhör den sociala kompetensen hos en individ. Det 

innebär att man har förmåga att umgås med olika sorters människor. Det handlar om 

förmågan att i olika gemenskaper kunna lyssna på andra och sätta sig in i deras situation för 

att förstå hur de tänker och vad har de för synsätt. Den ger förutsättningar för en tydlig 

kommunikation och för att bli förstådd av andra. Med andra ord försöker individen anpassa 

sig till sin grupp men är samtidigt självgående och sköter sitt arbete. Det handlar här om 

förmågan att hantera konflikter i gemenskap och göra upp i godo. Eftersom våra barn är vår 

framtid och kommer att ta våra platser i en kommande tid där organisationer och samhälle är 

beroende av samarbete och interaktion gäller det att utveckla egenskaper som självständighet, 

samarbetsförmåga, kritiskt ställningstagande samt ansvarstagande. Det är därför viktigt att 

stärka samarbetsförmågan hos barn så att de finner trygghet och samhörighet i samhället. 

Samarbetsförmågan och samarbete leder till erkännande och respekt och därmed utvecklas 

självförtroendet hos personen.  
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3.1.6 Självförtroende  

Enligt Lars Ryberg självbild är förknippad med självkänsla. För att ha en bra bild måste man 

ha bra självförtroende. Självförtroende kan kategoriseras i tre klasser dvs. lågt självförtroende, 

falskt självförtroende och optimalt självförtroende. När en person har lågt självförtroende så 

innebär det att den är ”mer rädd för att förlora än för att vinna” (Ryberg, 2000: 20), då börjar 

man skylla på sig själv. Ett sådant samtal som man gör med sig själv kallas ”inre samtal”, och 

Ryberg hävdar att vi på något sätt alltid för ”ett inre samtal med oss själva … som mer eller 

mindre kan domineras av positiva och trygga eller negativa och otrygga tankar” (Ryberg, 

2000:20). När det är negativa och otrygga tankar leder detta tankesätt till att man inte är ”den 

självklare vinnaren utan den ständiga tvåan eller förloraren” (Ryberg, 2000:20.). Kännetecken 

på ett gott självförtroende kan också vara att människan, som gör misstag gång på gång i sitt 

liv, inte är sen i att erkänna sina fel utan ser varje misstag som en öppning för förbättringar. 

Det är ett självförtroende som inte låter människan tappa modet utan ger den istället positiva 

tankar som stöter bort rädslan av att förlora även i motgångar.  

Alltså är ett samspel eller interaktion mellan en individ och dennes grupp/gemenskap mycket 

viktig. Hur en individ blir uppskattad, bekräftad av sin omgivning kan leda till att den blir en 

bra, mogen och demokratisk person.  

3.1.7 Interaktionism och interaktion 

Begrepp interaktionism och interaktion används i många olika sammanhang i olika områden 

varför det finns många förklaringar till begreppet. Hwang m.fl. avser med interaktion 

”handling mellan” vilken i sig innebär samspel med fokus på kommunikationen och 

relationen mellan människor. ”Man menar att det viktigaste för människor är att aktivt tolka 

budskap, relationer och situationer och att detta kräver ett samspel där man strävar efter att få 

budskapen meningsfulla. Viktiga frågor är hur människor påverkas av andras uppfattningar 

om dem själva, hur människor kommunicerar med varandra och hur deras jagbild och 

självkänsla påverkas” (Hwang m.fl., 2003:29). Interaktion sker inte bara när människor står 

mittemot varandra och pratar ansikte mot ansikte utan också genom media såsom tidningar, 

radio, TV och även internet. Genom interaktion förmedlas åsikter, information, idéer, och 

tankar. Relationer etableras (som antytts tidigare) och utvecklar identitet och karaktär hos en 

individ. Språket – det verbala och det ickeverbala blir ett viktigt medel för interaktion. När 

man interagerar med andra, tar del av andras tankar i social gemenskap då förstår man att det 

finns olika sätt att tänka och de sätten kan vara effektiva. När man tillämpar det här på 
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eleverna så vet man att de har sina egna föreställningar. Genom att interagera med dem och 

diskutera saker och ting så kan man förstå deras tankevärld. Samtidigt utvecklas de också bäst 

i sådan social samvaro. Dysthe hävdar att ”social” som begrepp har i sig två sammanhängande 

betydelser, det ena att ”vi alla är förankrade i en kultur och i en gemenskap” och våra tankar 

påverkas hela tiden av den kultur och gemenskap som vi är förankrade i” (Dysthe, 2007:9). 

Den andra betydelsen innebär att ”ha relationer och att vara i interaktion med andra 

människor” (Dysthe, 2007:9). Ömsesidigt samspel och flervägs kommunikation är 

förutsättning för bra lärande.  

Misslyckande i att skapa ömsesidigt samspel som kan ha sin grund i vad som helst, kan 

resultera i att individen känner sig utestängd och därmed känner sig stigmatiserad eller blir 

stigmatiserad av andra.  

3.1.8 Stigma eller stigmatisera  

Stigma och att stigmatisera någon är en social process. Det är ett viktigt begrepp inom 

socialpsykologi. Med stigma som begrepp menas att någon svartmålar och märker ut en grupp 

individers egenskaper oavsett ras, etnicitet, kultur, religion eller bakgrund. En person tillskrivs 

en viss egenskap som påverkar dennes identitet. En individ eller en grupp individer betraktas 

avvikande från de vanliga befintliga normerna i ett samhälle. Catharina Grünbaum beskriver 

om stigma som ”ett sår eller ett märke av ett sår som tillfogats en … Redan under antiken 

stigmatiserade, det vill säga brännmärkte man brottslingar till straff, skam och varnagel. 

Denna sed fortlevde i en del länder ända in på 1800-talet. I dag är den fysiska 

brännmärkningen avskaffad, men den sociala lever … Framför allt har stigmatisering kommit 

att användas om grupper eller enskilda individer som avviker från genomsnitts medborgares 

samhällsnorm. …” (Grunbaüm, 2005). Enligt Erving Goffman kommer ”stigma” som begrepp 

från grekiskan och betecknar ”kroppsliga tecken avsedda att påvisa någonting ovanligt eller 

nedsättande i en persons moraliska status.” (Goffman, 2004:11). Han hävdar att stigmatisering 

sker inom någon grupp och har att göra med relation (Goffman, 2004:13). Det är alltid 

situationen som avgör stigmat och utpräglingen. Våra vissa beteenden, handlingar och 

konversation på grund av makt position eller något annat kan leda till att några i gemenskapen 

börjar känna sig uteslutande och känner sig stigmatiserad. Jag menar att mobbning från 

lärarhåll kan förekomma och även från elevernas håll som får konsekvenser att en person 

stigmatiseras. Enligt en undersökning har ”ungefär en av tio lärare någon gång mobbar en 

eller flera elever”, säger professor Gunnel Bolnerud (Pedagogiska magasinet). Det här 

påverkar barnet negativt. Negativ behandlingen efter misslyckanden i relationen kring ”det 
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ömsesidiga erkännandet människor emellan” (Normell, 2008:71) leder till att barnen förlorar 

respekt för vuxna. 

3.2 Tidigare forskning  

3.2.1 Erikssons teori om personlighetsutveckling 

Enligt Erikson är identitet en subjektiv upplevelse av vad som gör att ”jag är jag” som består 

av tre delaspekter: den biologiska, psykologiska och sociala identiteten. Med biologisk 

identitet menar han bl. a. den delen av identiteten som är förknippad med vårt kön, vårt 

utseende och vår kroppsuppfattning. Inom den psykologiska delen av identiteten finns våra 

unika känslor, intressen, behov och försvarsmekanismer. Den sociala delen handlar om att 

miljön ger möjlighet till olika yttryckssätt för identiteten, t ex i olika kulturer”… ”Nyckeln till 

en positiv lösning av ungdomskrisen går via samspelet med andra, både med jämnåriga och 

med vuxna. Andra personer fungerar som speglar som hjälper tonåringarna att skaffa sig en 

stabil bild av vilka de är” ...  Eriksson menade att skapandet av en identitet under tonåren är 

en förutsättning för nästa stadium, närhet (intimitet) kontra isolering, där man ska vara i stånd 

att engagera sig i en annan människa. Uppfattningen att människor måste känna sig själva 

innan de kan älska en annan människa är numera allmänt accepterad. Många psykologer anser 

att självkännedom och närhet till en annan människa är nära förknippade med varandra, 

eftersom man lär känna sig själv genom att vara nära en annan.  

Erikson hävdar att: ”utan en grundläggande tillit, självständighet, initiativförmåga och 

verksamhetslust, dvs. utan de tidigare positiva krislösningarna”, så är det svårt att utveckla en 

stabil identitet under tonåren. Han fortsätter genom att säga att ”tonåringens krislösning 

påverkar också hur han eller hon senare som vuxen kommer att kunna hantera sina kriser” 

(Hwang m.fl., 2003:239).  

Livscykeln enligt Eriksson (1988) består av åtta karaktäristiska perioder och varje sådan 

period är förknippat med en personlighetsaspekt. Varje period man går igenom medför sin 

kris. Detta innebär inte att krisen är löst för alltid när man har gått igenom en åldersperiod. 

Dessa kriser kan lösas på ett positivt eller på ett negativt sätt. Och dessa positiva eller negativa 

krislösningar bildar människans personlighet och bidrar till social utveckling. Elever som går i 

8:an har redan har börjat sin ungdom. Under en kort tid sker en snabb utveckling av individen, 

från barn till ungdom och från ungdom till vuxen. Nu börjar omgivningen ställa krav på 

ungdomens självuppfattning och identitet. Existenskrisen under ungdomsperioden handlar om 

”identitet” kontra ”identitetsförvirring” eller ”negativ identitet”. Under tidigare period var 
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föräldrarna viktiga men nu ökar kamratrelationerna som är viktiga för individen för att känna 

igen sig. Om existenskrisen genomlevs på ett sunt sätt utvecklar ungdomar en känsla av att ha 

funnit sig själva och hittat sin nisch. (Eriksson, 1988) 

3.2.2 Identitetsbyggande enligt Sjögren, Annick (1998)  

 

Det handlar om sättet att uppfatta det egna ”jaget” och dess förhållande till andras ”jag”. 

Identitetsbyggande är ett givande och tagande. Identitet formas utifrån individens egenskaper, 

men också i samspel med omgivningens uppfattning av personen och den ”spegelbild” som 

skickas tillbaka samt att den mottagande personen ger den. 

Människans syn på sig själv i relationen till omgivande värld utgör kärnan i 

identitetsbyggande och blir tidigt internaliserad. Varför är det viktigt att ha en identitet? En 

identitet ger en person en fast punkt i hennes omgivande värld och en grund att stå på; 

möjliggör för denna att känna tillhörighet och att förstå sin plats i sin omgivning. Utan 

identitet, utan tillhörighet eller länken till något samhälle, utan att ha något som verkligen är 

eget löper man större risk att förenkla normer, att håna all ordning och överträda alla lagar. I 

sin tankestruktur beskriver Gustafsson (2000) att vid skolåldern (i nivå tre) kommer barnet i 

kontakt med grupp, skolklass och kompisar. Skolan och lärare upptar uppgiften om eleven 

uppfostran och sociala utveckling. I denna sociocentriska fas börjar barnet växa med andra 

och lär sig respektera andras intressen och känslor. Gruppens eller skolklassens normer 

bestämmer vad fel eller rätt beteende är. Ledaren eller läraren betraktas som en förebild.  

Här börjar individen få ett samhälleligt och mänskligt betonat synsätt och här förbereds 

individen för den principiella fasen och högre nivåer i moralisk utveckling. Enligt Ahmadi, 

Nader (1998)  har jaguppfattning en stor betydelse för tolkning av sociala normer. 

Identitetsförvirring eller förvirrad självbild kan leda till att individen gör avvikande tolkningar 

av samhällsnormer och därmed gör handlingar som är förbjudna enligt dessa normer.  

4. METOD 

4.1 Hermeneutik och dubbel hermeneutik 

Hermeneutik som begrepp kommer av det Grekiska ord ”hermeneuein” vilket svarar mot tre 

steg dvs. förförståelse, utläggning eller tolkning och användning. De centrala stegen hos 

begreppet är att förstå, tolka och att förklara. Förförståelse motsvarar ”förväntningshorisont” 



21 

 

enligt Neurath och Karl Popper vilket innebär att när man genomför något så har man med sig 

sina förväntningar. Förutsättningarna möjliggör förståelse. Dessutom har man några idéer för 

att få ett inriktat tillvägagångssätt. I förförståelse ingår många komponenter bland annat språk 

och begrepp, trosuppfattningar och individuella personliga erfarenheter vilka man tar hänsyn 

till. Att behärska språket och ”olikartade begrepp” (Gilje & Grimen, 2006:184) är viktigt för 

att förstå något. Varje människa har trosuppfattningar om olika saker i världen och utifrån 

dessa ser han på saker och ting i världen. Dessutom har han med sig sina egna erfarenheter 

och de tre komponenterna möjliggör för honom att förstå och tolka ett fenomen. Att tolka och 

förstå är en svår process eftersom man då måste ta hänsyn till några viktiga saker. Ibland finns 

det som filosofen Michael Polanyi (1973) kallas för ”tyst kunskap” vilket innebär att 

förståelsen består av både språkligt artikulerade och av oartikulerade element. Denna gör att 

en aktör tar många saker för givna och då formuleras inte sådant trots att sådant omedvetet 

kan styra våra tolkningar (Gilje & Grimen, 2006:187). I en aktörs förförståelse måste de olika 

delarna hänga i löst sammanfogade system dvs. de olika elementen måste bygga på varandra, 

stödja varandra och passa in i varandra. Ytterligare en aspekt handlar om att nya erfarenheter 

måste möjliggöra för en aktör att revidera sina uppfattningar. I motsats till naturvetenskap är 

samhällsvetenskap mer engagerad i det som kallas för ”dubbel hermeneutik”. I sociologin t ex 

studerar man inte bara människors beteende och vad de gör utan också hur människor 

uppfattar sin värld och hur deras beteende påverkas av deras uppfattningar. Enligt den 

engelske sociologen Anthony Giddens bygger samhällsvetenskaperna på ”en dubbel 

hermeneutik”. Å ena sidan måste de förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de sociala 

aktörerna själva … å andra sidan ska samhällsvetarna bedriva forskning och de måste 

rekonstruera de sociala aktörernas tolkningar inom ett samhällsvetenskapligt språk med hjälp 

av teoretiska begrepp” (Gilje & Grimen, 2006:181). Med ord av H. G. Gadamer är tolkning 

historiskt betingad och allting som vi tolkar beror på de långa traditioner en aktör har varit 

genom. De traditionerna gör att aktörens tolkning av något påverkas omedvetet. Enligt honom 

finns det även möjlighet att kritisera de tidiga uppfattningarna (Gilje & Grimen, 2006:183).   

4.2  Val av metod 

Min kvalitativa undersökning grundar sig på enkät undersökningsmetod med mina 

observationer som förförståelse. Jag har dessutom bedrivit en praxisnära forskning i nära 

ansluten till pedagogiska verksamheten för att utveckla mina uppfattningar om hur en 

vetenskapligt baserad reflektion kan fördjupa förståelsen av den komplexa praktiken.  
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4.3 Enkät som undersökningsmetod 

Enkätundersökning bygger på skriftlig kommunikation i form av frågor som skall besvaras av 

en grupp där undersökningen ska bedrivas. Frågeformulären delas ut via posten men det kan 

vara någon annan utdelningsmetod också såsom via internet (lägger ut enkäten på en 

internetlänk eller skickar man ut genom mejl) eller man delar ut enkätformulär i sin närvaro 

till sina respondenter som sedan skickar enkäten tillbaka senare eller vid samma tillfälle. 

Angående utformande av frågeformulär i enkäten måste forskaren ta hänsyn till många 

faktorer såsom ställda frågor ska kunna väcka intresse och inte skapar irritation hos 

respondenterna. De frågorna ska vara enkelt beskrivna i en viss ordning och väl genomtänkt 

med klara instruktioner. ”Frågeformuläret skall också ge ett intryck av att vara systematiskt 

och väl genomtänkt med avseende på frågornas ordningsföljd … vi lämnar … två allmänt 

hållna råd. För det första kan det vara bra att dela in frågorna i olika ”block” eller områden 

och därefter ställa alla frågor inom ett och samma block i en följd” (Esaiasson & Gilljam, 

2007:271).  

4.3.1 För- och nackdelar med enkät  

Dessutom är enkät med en viss grad av strukturering och fasta svarsalternativ mest passande 

för just en sådan undersökning som jag är intresserad av. Enkäten har jag valt för att varje 

elev ska svara på samma frågor och i samma ordning. Frågor måste motsvara mitt syfte och 

att alla av mina respondenter får exakt samma frågor. Fördelen med enkäter är att jag på ena 

sidan skulle kunna få svar från många av mina respondenter. På andra sidan är anledningen att 

denna metod inte är tidsödande. Så får man intressanta upplysningar från många respondenter 

och sparar man mycket tid samtidigt. Jag har valt enkät för undersökning också för att den 

underlättar sammanställning och bearbetning av den samlade informationen. Att 

sammanställa data från intervjuerna är mycket tidskrävande. Enkätundersökningsmetod är 

relativt enkel metod och ger svar på ett stort antal frågor. Ytterligare en fördel med enkäten 

enligt Magnus Björkström är att frågorna kan följas upp med en ny enkätundersökning efter 

några år med syftet att spåra förändringar kopplade till (Ungdomsstyrelsen, 2010).  Det är en 

central aspekt för att uppnå en hög reliabilitet (Uppsala universitet & Mälardalens högskola, 

2003-01-22).  

Bland annan kan en nackdel vara att mina ställda frågor domineras av min förförståelse och 

då får respondenten inte möjlighet att berätta om det som den anser är viktigt. För att 

minimera detta lämnade jag ett utrymme för ytterligare synpunkter från respondenternas 
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precis i slutet av enkäten. Dessutom innehöll enkäten vissa öppna frågor (dvs. frågor utan 

fasta svarsalternativ) också för att respondenterna ska kunna formulera sina svar. Dessa 

svarsalternativ medför ett viktigt komplement till frågor med fasta svarsalternativ. Jag anser 

att använda öppna frågor i enkäten ger bredare perspektiv och är mycket lämpligt för att då får 

man mer information och förklaringar som annars är inte lätt att skaffa med enbart fasta 

svarsalternativ.  

4.4 Urval och undersökningsgrupp 

Utgångspunkten för min undersökning är en deskriptiv studie av en mindre avgränsad grupp, 

nämligen en skolklass på 23 elever. Jag har begränsat studiens frågor till att handla om lärare, 

klassföreståndare och klasskamrater, dvs. de individer som finns i närmiljön under skoltiden. 

Utifrån resultatet från denna klassrumstudie diskuterar jag senare generaliserbarhet i 

förhållande till klasser i mellan- och högstadiet på skolan.  

Det är en kvalitativ undersökning där jag försöker få ”förståelse för livsvärlden hos en individ 

eller en grupp människor” (Hartman, 1998:239). Jag försöker samtidigt tolka och dra 

slutsatser om det generella genom att studera det specifika. Jag har tänkt utföra undersökning 

och samla in data från de elever som går i årskurs 8 – dvs. de som är mellan 13 och 15 år 

gammal.  

4.5 Material 

Att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av enkät kräver en hög grad av både 

standardisering och strukturering av frågeformulär. Eftersom det i en enkät krävs att frågorna 

är likadana och kommer i samma ordning för alla deltagare har jag försökt utforma enkäten 

med viss noggrannhet. Jag har haft tankar kring vilka frågor som enkäten bör innehålla så att 

frågorna överensstämmer med mitt undersökningssyfte.    

Med detta i åtanke har jag strukturerat enkäten i förväg. Enkäten består av fem sidor som 

innehåller 65 frågor varav 8 öppna frågor. Första bladet innehåller förutom frågeställningar 

även ämnet, klass, ålder och kön och information om den 7-gradiga skalan. Enkäten är indelad 

i fyra olika ”block” avseende de fyra frågeställningarna. Första blocket omfattar olika frågor 

där en elev kan få uppskattning av sin lärare i olika sammanhang samt 5 öppna frågor för att 

eleverna ska kunna skriva några ord (se Bilaga 1). Block II omfattar de frågor som avser en 

elevs relation till sina klasskamrater när det gäller interaktion i olika sammanhang såsom när 

eleven berättar sina tankar eller idéer för sina kamrater, när eleven presterar bra eller dålig i 

klassen, hur ofta eleven umgås med sina kamrater och även hur eleven blir uppskattad av sina 
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kamrater under någon sport osv. Dessutom innehåller enkäten tre öppna frågor för att få reda 

på vilka kommentarer eleven får av sina kamrater när eleven förlorar något spel eller tävling 

mm. Block III handlar om de frågor som rör rättvis behandling när det gäller relationen lärare 

– elev och även elevens relation med sina kamrater i olika sammanhang. Block IV består 

sedan av 8 frågor angående elevens samarbetsvilja med sina klasskamrater och omvänt.  

4.6 Etiskt ställningstagande 

Det är uppenbart att arbeten med informanter/respondenter måste bygga på respekt. Det gör 

man genom att vara tydlig med sina avsikter och med sitt undersökningssyfte.  Jag klargjorde 

tydligt till alla elever att det var frivilligt för dem att delta i undersökningen och om de inte 

ville delta så var det inget bekymmer. Jag förklarade också att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande. Att de tog emot enkäten och svarade på befintliga frågor har betraktats som 

deras samtycke med att delta i undersökningen. Det har varit viktigt för att uppnå 

tillförlitlighet och trovärdighet i mina resultat.  

Jag har också tydliggjort för dem att de inte ska skriva sina namn på enkäter för 

anonymitetens skull och att allt material kommer att förstöras precis efter arbetet var klart. 

Inget skulle avslöjas till någon. Detta knyter an till Denscombe som hävdar att: ”Den 

information som samhällsforskare erhåller under undersökningens gång ska hanteras på ett 

konfidentiellt sätt. Den får inte avslöjas för någon … på ett sätt som gör det möjligt att spåra 

informationen till uppgiftslämnaren” (Denscombe, 2004:218).  Som en följd av detta har jag 

varken skrivit skolornas namn eller områden där skolorna ligger.  

4.7 Genomförande 

Inledningsvis kontaktade jag skolans rektor personligen och berättade mitt syfte med besöket. 

Han fick en enkätkopia av mig som han läste igenom och jag förklarade att jag önskade att 

undersöka en åttonde klass på högstadiet. Rektorn ställde sig positiv till undersökningen och 

informerade en åttondeklass samt läraren om min undersökning. Det var bestämt att 

genomföra undersökningen nästa dag. Jag berättade för eleverna om mitt syfte med 

undersökningen och förklarade skalan tydligt. Jag var med under hela svarsproceduren och de 

var klara med sina svar under ca 30 minuter. Därefter samlade jag in enkäterna och tackade 

mina respondenter för att de deltog i undersökningen.  

Två veckor efter kontaktade jag mina respondenter igen för att återkoppla mina slutsatser från 

deras enkätsvar och syftet med min undersökning. Jag lade också fram mina tolkningar. Detta 

ägde rum i samma klass och det tog cirka 30 minuter. Vi diskuterade då olika punkter kring 
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lärarens samspel med eleverna vice versa, uppskattning vad gäller elevers relation till sina 

kamrater, rättvis behandling och även samarbetsvilja. Vissa av eleverna sammanfattade sina 

synpunkter kring berörda frågor som sedan lämnades till mig.  

4.8 Bortfall 

Det var tjugotre elever som deltog i undersökningen och svarade på enkätfrågor. Två elever 

svarade på nästan 70 % av alla frågor. En elev valde genomgående att kryssa för 

svarsalternativ 7 dvs. ”vet ej/gäller inte mig”. Dessa tre elevers svar har därför inte inräknats 

under bearbetning och analys, utan har betraktats som bortfall.  

4.9 Bearbetning och analys 

Eftersom enkätformuleringen bestod av öppna frågor tänkte jag använda och diskutera dem 

under diskussion och slutsats. Resten av frågorna bearbetade jag under samma fyra huvud- 

kategorier som i avsnitt 2.2 på sidor 8 och 9. Jag sammanställde alla frågor som rörde 

uppskattning av elever från lärarhåll och med hjälp av avprickning i en frekvenstabell kunde 

jag räkna ut procent eller relativa frekvensen i varje fall. För överblickens skull tog jag fram 

stapeldiagram eller cirkeldiagram. Frekvenstabellens formulering gjorde jag däremot manuellt 

och för att få olika stapeldiagram använde jag Microsoft Office Excel program.   

5. RESULTAT  
 

Som i alla undersökningar gäller även i denna undersökning förhållandet mellan den 

population man är intresserad av och det stickprov som man undersöker i. Stickprovet måste 

motsvara populationen och om man vill dra säkra resultat mellan stickprovet och 

populationen, krävs slumpmässigt och obundna urval. Dessutom krävs det att undersökta 

gruppen är tillräckligt stor dvs. ju större stickprov desto säkrare utfall (Hulten, Hultman och 

Eriksson, 2007:79). Eftersom urvalet för undersökningen består endast av 23 elever på en 

skola kan resultaten därför generaliseras till den specifika gruppen och inte över alla skolor i 

hela Sverige. Hade det varit bredare urvalsgrupp som det tyvärr är inte på grund av tidsbrist, 

hade det kanske varit mer generaliserbart resultat. Dessutom hade man skapat mer 

mångfaldigt resultat hade man använt samma enkätfrågor vid lite senare tillfället och med 

andra jämnåriga elever i olika skolor.  
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Det är värt att upprepa här att nu när jag snart ska tolka resultat av min undersökning så tolkar 

jag med grund i den förförståelse som jag har haft från mitt hemland och mina observationer 

på olika VFU.   

5.1 Ur min enkätundersökning 

5.1.1 Block I – Uppskattning mellan lärare och elev/er 

Första blocket består av frågor kring uppskattning i olika sammanhang där ett samspel mellan 

en lärare och en elev är möjlig, t ex hur ofta läraren ställer frågor till sin elev under sin lektion 

och hur ofta en elev försöker svara på en ställd fråga, hur läraren reagerar om eleven har 

svarat rätt eller fel, hur ofta läraren svarar på elevens fråga, lärarens kommentarer vad gäller 

läxors inlämning, att komma försent i klassen, att bli kontaktad av lärare, personligt möte, 

individuellt stöd mm. Meningen med att ställa sådana frågor var att inrikta mina respondenter 

mot den aktuella frågan, ”Hur ofta får du uppskattning av din lärare när du presterar bra?” för 

att de ska kunna förstå att för att svara på den frågan behöver man ha i åtanke de olika 

sammanhang där ett samspel mellan lärare och elev/er sker. Svarsfrekvensen kan man tydligt 

se med hjälp av stapeldiagram 1.  

I min sammanställning har jag för enkelhets skull sammanfogat ”mycket sällan” och ”sällan” i 

en kolumn och ”ofta” och ”mycket ofta” i en kolumn.  

 

I detta diagram jämförs respondenternas svar vad gäller de första tre frågorna rörande 

uppskattning mellan lärare och elev/er. Diagrammet visar att de flesta av eleverna i klassen 

angett att de får lärarens uppskattning i olika sammanhang.  

I cirkeldiagram (figur 2) ser man att det är ca hälften av eleverna som upplever att läraren 

uppmärksammar dem i olika sammanhang, t ex genom att ställa frågor, fråga kring 
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läxinlämning osv.  När det gäller frågan ”hur mycket uppskattning får en elev av sina lärare?” 

så är det ca hälften (se figur 3) som tycker att de ofta får lärarens uppskattning i olika 

sammanhang. Om man inräknar i denna kategori även de elever som ”ibland” får 

uppskattning av sina lärare så är det ca 65 % av elever som säger att de uppskattas av lärare i 

olika sammanhang.  

   

 

 

Det är tydligt från diagram 4 att alla elever på något sätt tycker att det är viktigt när läraren 

uppskattar sina elever. 

 

Diagram 5 visar ett samspel från elevernas håll, dvs. hur ofta läraren blir uppskattad av sina 

elever? Det är uppenbart från cirkeldiagram (figur 5) att en stor del består av de elever som 

väldigt sällan uppskattar sina lärare och en tredje del av elever uppskattar sina lärare då och 

då. Det är bara 5 % andel elever som tycker att de uppskattar sina lärare ofta.  
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Det är dock också tydligt att 15 % elever ”inte alls” ger uppskattning till sina lärare.  

5.1.2 Block II – Uppskattning mellan elev och dennes klasskamrater  

Block II innehåller frågor som rör uppskattning när det gäller en elevs relation till sina 

klasskamrater. I centrum står då information om interaktion mellan en elev och dennes 

klasskamrater just i de sammanhang där ett samspel ska kunna ske. Det ställdes olika frågor 

såsom hur ofta man får uppskattning av sina klasskamrater exempelvis när man berättar sina 

tankar och idéer till sina kamrater, när man berättar sina intressen och ambitioner med 

kamraterna, när man snackar med sina klasskamrater under rast eller paus i skolan, att umgås 

med klasskamraterna under och efter skolan, när de spelar i någon tävling eller spelar något 

spel med varandra mm.  

Det är cirka 50 % av eleverna som svarar ”uppskattar mycket” den uppskattning som de får av 

sina klasskamrater. Det är också tydligt att alla respondenter förutom en uppskattar den 

uppskattning som de får av sina klasskamrater och därmed tycker det är viktigt oavsett om de 

blir uppskattade ”sällan” eller ”mycket ofta”. Informationen kan även visas med hjälp av ett 

stapeldiagram. Se diagram 6!  
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Det är en enda elev som svarar att han eller hon ”inte alls” uppskattar uppskattning från sina 

klasskamrater. När det gäller fjärde frågan i detta frågeblock så ser vi med hjälp av följande 

stapeldiagram (diagram 7) att det är många elever som tycker att de uppskattar sina 

klasskamrater i olika sammanhang.  

 

 

Den elev som säger att han ”inte alls” uppskattar sina klasskamrater är samma elev som 

nämnts tidigare och som ”inte alls” uppskattar den uppskattning som den får av sina 

klasskamrater.  

Enligt följande cirkeldiagram (diagram 8) uppskattar cirka hälften av eleverna sina 

klasskamrater och drygt en tredjedel uppskattar sina klasskamrater då och då.  
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5.1.3 Block III Rättvis behandling avseende klassföreståndare/lärare och 

klasskamrater  

Detta frågeblock bearbetats i två delar; den ena som handlar om rättvis behandlingen vad 

gäller lärare och elev och vice versa och även hur eleverna ser klassföreståndares behandling 

när det gäller rättvisa. Den andra frågan rör rättvis behandling avseende en elev och dennes 

klasskamrater och även omvänt.  

Efter jag har bearbetat data kom det fram att ingen av eleverna tycker att han eller hon någon 

gång behandlats orättvist av lärare. Däremot finns fem elever som uppfattas vara missnöjda 

med sina lärare och tycker att läraren har varit ”mycket sällan/sällan” rättvis mot dem i olika 

sammanhang. Men det finns 60 % elever som känner att de ”ofta/mycket ofta” behandlats 

rättvist i olika sammanhang av lärare. Nästan samma antal elever tycker att de behandlar sina 

lärare rättvist. Det är också nästan alla av de som tyckte att de behandlats rättvist av deras 

lärare som svarat att de själva behandlar lärare rättvist. Detta visas av följande stapeldiagram 

(diagram 10) 
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När det är fråga om klassföreståndare så är det två elever som tycker att de ”inte alls” 

behandlats rättvist av sina klassföreståndare. Båda däremot tycker att de behandlats rättvist av 

sina lärare (diagram 11). Den ena tycker att den ”mycket ofta” behandlas rättvist av sin lärare 

och den andra svarar ”ibland”.  

Med hjälp av stapeldiagrammen i figur 11 kan man se en jämförelse angående vad eleverna 

tycker om rättvis behandling när det gäller lärare, klassföreståndare och klasskamrater.  

 

I den kategorin där respondenterna ska svara på deras rättvisebehandling mot sina 

klasskamrater och även omvänt är det tre elever som tycker att de ”inte alls” eller 

”sällan/mycket sällan” behandlar sina klasskamrater rättvist trots att deras klasskamrater 

behandlar dem rättvist oftare. Se diagram 12.  
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5.1.4 Frågeblock IV Samarbetsvilja vad gäller elev och dennes 

klasskamrater och omvänt  

I detta frågeblock som bestod av åtta enkla frågor fanns inga öppna frågor. Frågorna handlade 

om elevens samarbetsvilja dvs. vilja att samarbeta med sina klasskamrater under skolgång.   

Följande stapeldiagram (diagram 13) visar statistik om olika frågeställningar angående 

elevens samarbetsvilja när det gäller dennes klasskamrater och även omvänt. Man ser att 

drygt hälften ofta är villiga att samarbeta med sina klasskamrater men det är ganska många 

som vill samarbeta med sina klasskamrater. Men alla elever är villiga att samarbeta med sina 

klasskamrater. Man ser med hjälp av stapeldiagrammet att det inte är någon av eleverna som 

inte vill jobba med sina klasskamrater. 

 

När jag granskade respondenternas svar fick jag fram att: av tjugo elever var det två elever 

som tycker att de oftare var villiga att samarbeta med sina klasskamrater än tvärtom. Den ena 

vill samarbeta ”mycket ofta” men uppfattar att dennes klasskamrater ”mycket sällan” är 

villiga att samarbeta med denne.  

Den andra är ”ibland” villig att samarbeta men tycker att dennes klasskamrater ”mycket 

sällan” är villiga att samarbeta med denne. De utgör 10 % av eleverna i klassen. Men det är 

ganska tydligt med resten av eleverna att de tycker att de är lika mycket villiga att samarbeta 

med sina klasskamrater som deras klasskamrater med dem. Nästan alla av de elever som valt 

svarsalternativt 5 eller 6 när det gäller frågan ”hur ofta är du villig att samarbeta med dina 

klasskamrater” också valt svarsalternativt 5 (ofta) eller 6 (mycket ofta) på frågan ”hur ofta är 

dina klasskamrater villiga att samarbeta med dig”.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I resultatdelen ser man ganska tydligt att interaktion sker mellan lärare och elever och vice 

versa i olika sammanhang. Enligt block 1 har de flesta av eleverna fått uppskattning av sina 

lärare. Enligt block II har de flesta visat sig en positiv bild när det gäller uppskattning från 

klasskamrater. Enligt block III inser de flesta att de brukar behandlas rättvis och är villiga 

med samarbete med varandra enligt block IV.  

Däremot ser vi att det finns två elever som enligt block I inte alls uppskattas av sina lärare. 

Om en elev upplever att den inte får tillräckligt uppskattning av sina lärare kan detta leda till 

att eleven tappar sitt intresse mot sina studier, börjar känna sig uteslutande och kommer inte 

att trivas i skolan. Eftersom skolan har en betydelsefull identitetsskapande funktion (Roth 

1998) och det är i skolan att eleven formar bild av sig själv i förhållande till det omgivande 

samhället kommer han att uppleva utanförskap och blir social segregerad, därmed rubbas 

dennes självbild och självkänsla. Erikson (1988) har redan beskrivit olika stadier för 

livscykeln där ett stadium bygger och förebereder ett barn för nästa stadium. Om ett uppstått 

problem inte hanteras på ett positivt sätt i ett stadium kan det påverka barnens 

självuppfattning och identitet enligt Erikson (1988). Lärare och klassföreståndare spelar en 

väldigt stor roll i barnets identitetsbyggande. Enligt Gustafsson (2000) betraktas läraren som 

en förebild av barnet. Om barnet tappar sitt förtroende på läraren får den inte närhet till den 

som den är när förknippade med. Det kan det bli svårt för barnet att utveckla en stabil identitet 

under sina tonår. Enligt Roth (1998) är det sådana elever som sedan efteråt har svårt även i 

arbetslivet. 

Enligt Åhs (1998)  ”genom att inte få tillräckligt med trygghet och intresse från vuxenvärlden, 

ej heller uppleva sig själv som älskad och värdefull, blir barnet isolerat och får uppfattningen 

att världen är kall och hotfull. Då barnet har erfarit att vuxna har lätt till irritation och 

aggressivitet tar det själv upp ett sådant beteende vilket leder till att det på ett orealistiskt sätt 

förväntar sig aggressivitet även i situationer där denna inte finns… konsekvenser av detta är 

också avsaknad av internaliserade moraliska normer. Dessa lär man sig i samspel med andra, 

men har detta samspel inte fungerat utvecklas inte någon känsla för vad som är rätt och fel. 

Inte heller kommer den empatiska förmågan att utvecklas” (1998:27). Han hävdar att barnens 

utveckling hämmas eftersom ”de kommer att få svårigheter med att vilja lära sig saker som 

innebär en viss ansträngning, så länge deras grundläggande behov inte är tillgodosedda och de 
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kommer därför heller inte att utveckla förmågan till ett positivt samspel med andra 

människor” (1998:28).   

I min enkätundersökning fanns en del öppna frågor kring uppskattning i olika sammanhang 

från lärarens sida. Jag ställde avsiktligt några frågor där en negativ behandling från lärarens 

sida skulle kunna tänkas vara möjlig. De flesta svarar då att läraren uttalar sig ganska neutralt 

när det gäller inlämning av läxa med uppmanande saker, som t ex ”lämna in så fort som 

möjligt”, ”lämna det imorgon” eller så sätter läraren ett nytt datum för inlämning av läxan. 

Men två elever svarar att läraren blir ”ARG” och säger ”idiot”. Om en elev har kommit sent i 

klassen har eleverna svarat på olika sätt på den öppna frågan: ”smyg in” säger lärare, ”kom i 

tid nästa gång”, ”börja arbeta”, ”var har du varit” mm. Det var en elev som har skrivit så: ”om 

jag hade gjort det hade de sagt typ nej, du är försenad …”.  Det är precis som Gunnel 

Colnerud i Lärarboken från Lärarnas Riksförbund (2005)  också har påpekat och som jag har 

nämnt även i början att det finns lärare som mobbar vissa av sina elever. Jag inser det som ett 

stort problem som existerar bland vissa lärare som gör att barnen upplever utanförskap och 

blir stigmatiserad även bland sina klasskamrater. Detta kommer att skada barnets identitet. 

Det här påminner mig om vissa handlingar som jag sett i skolan i mitt hemland. Som ung fick 

jag uppleva att en elev som inte lämnade sin läxa i tid blev straffad. Eleven var tvungen att 

lämna klassrummet och stå utanför klassen så att rektorn fick syn på denne, blev tillfrågad, 

och därmed stämplad i rektorns ögon också. Enligt Erikson (1988) ”ett bra samspel mellan 

vuxna och barn skapar en stark känsla av att kunna ta initiativ vilket också ger aptit och 

nyfikenhet på livet. Införlivandet av den egna könsrollen ingår … att pröva olika sociala roller 

och förstå andras. Vid en negativ krislösning upplever barnen att de inte riktigt duger – något 

är fel – och de känner skuld. De kan känna att de både tänker, känner och handlar fel, vilket 

leder till passivitet och brist på initiativ i både handling och känsla”.  

Jag inser att det är lite svårt att dra en riktig slutsats från block II där jag ser att mer än hälften 

av eleverna ”då och då” blir uppskattade av sina klasskamrater. Att dra några tydliga 

slutsatser genom att utföra en sådan undersökning en gång är inte tillräckligt eftersom man 

även behöver observera eleverna under en längre tid. Men man kan få några ledtrådar med 

hjälp av de tre öppna frågor (se bilaga 1 sidan 3 – 4) finns i detta block som kan 

problematiseras. I detta ser man att eleverna har svarat på första frågan (hur kommenteras det 

av dina kamrater när du förlorar i något spel eller tävling), så här: 
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”synd”, ”lycka till nästa gång”, ”Äh, det var ändå bara ett spel”, ”synd, vad gör du”, ”sämst du 

är”, ”synd om dig, loser”, ”Haha, bättre lycka nästa gång! Så kan det gå, Fan vad du suger! 

mm.  

Men om eleven vinner kommenterar kamraterna det så här: 

”Grattis, du var jättebra”, fan ta dig”, ”bra gjort”, grattis”, ”tur du har”, ”bra”, ”fan va bra!, 

Lotto, tur! Bra, fortsatt så”, ”kass du är”, ”bra kämpat” mm.  

I en tolkning av sådana uttryck är det viktigt att man känner till ens ansatser med forskningen 

dvs. att jag måste se på i vilket sammanhang de olika uttrycken förs fram. Då växer förståelse 

för att tolka sådana uttryck. Om man ser de svaren i förhållandet till frågan ”Hur mycket 

uppskattar du de kommentarer som du får …” då ser man tydligt att de flesta av elever 

uppskattar sådana kommentarer med hög grad (ibland, ofta eller mycket ofta). Det kan tyda på 

att de kamrater som får sådana kommentarer inte tar illa på det och att få höra sådana 

kommentarer är inte dåligt utan roligt och kul och ett sätt att bekräfta deras ömsesidiga bra 

relation med varandra. De är mer öppna och har en nära relation till varandra och därmed är 

de förankrade i en kultur och en gemenskap. Det bekräftas även med deras svar i block IV där 

de svarat att de och deras kamrater är ofta villiga för samarbete mm. Däremot var det fyra 

elever som inte svarat på den öppna frågan som väljer svara ”inte alls” på samma fråga. Detta 

kan tyda på att de eleverna inte tyckte om deras kamraters kommentarer. De förstår kanske att 

deras kamrater skämtar på dem. Det kan betraktas lite förnedrande för de eleverna att de inte 

alls tycker om sina kamraters kommentarer i sådana sammanhang – kanske osynligt 

mobbningsfall om man tolkar med försiktighet. När man granskar hur de fyra elever har 

svarat i block IV så ser man att deras kamrater mycket sällan är villiga att samarbeta med 

dem.  

Dessutom var det två elever som varken svarade på öppna frågor i detta block eller svarade på 

frågan ”hur mycket uppskattar du de kommentarer som du får”. Det kan tyda på att vissa 

elever inte alls får någon kommentar oavsett de presterar sig bra eller dåligt i något spel. För 

att skapa en bra stämning mellan en grupp och för att skapa socialt liv är uppskattning, 

erkännande och respekt nödvändigt behov för individen. Det är livsviktigt för individens 

identitetsbildning och moralutveckling enligt Normell (Normell, 2008; 75). Enligt Dysthe har 

begrepp ”social” två betydelser, att vi är förankrade i en kultur och i en gemenskap och att vi 

har relationer och är i interaktion med andra människor. Men de elever som inte får sådana 

kommentarer befinner sig i utanförskaps läge. Båda eleverna tycker att deras klasskamrater är 
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mycket sällan villiga att samarbete med dem (Block IV) och de fick jobba ensam ganska ofta. 

Båda eleverna saknar en trivsamt och trygg gemenskap och samhörighet, att skapa relationer 

och att vara i interaktion med andra människor (Dysthe 2007:9). Eftersom de saknas 

ömsesidigt samspel och flervägskommunikation som är förutsättning för bra lärande kan detta 

resultera i att de känner sig utestängda och stigmatiserade.  

6.1 Slutsats och förslag för framtida studier 

Mot bakgrund av mina resultat och tidigare forskning anser jag att det är viktigt att lärare ger 

uppskattning till elever eller bör ”individualisera” uppskattningen bland sina elever. Då 

behöver de kanske också ha koll på olika sammanhang i vilka uppskattningen förväntas av 

deras elever. Även bör de ha koll på relationer bland eleverna och försöka hjälpa sådana 

utsatta elever för att återskapa deras självförtroende och identitet, därmed en vänlig och livlig 

miljö i hela klassen och där alla deltar i olika diskussioner i en demokratisk anda.   

Utökade studier kring det aktuella området är önskvärda. Det kan handla om aspekter som har 

att göra med skolans roll när det gäller samverkan elev-skola-föräldrar. Här kan det vara 

intressant att se på hur samspelet mellan elev-föräldrar ser ut, men även samspelet lärar-elev-

föräldrar. Det är också möjligt att genomföra forskning där man jämför interaktion och 

identitetsbyggande i skolor med svensk majoritet resp. skolor med invandrarmajoritet. Man 

kan också välja att studera barn med högutbildade föräldrar och barn med lågutbildade 

föräldrar och se på mönster av interaktion inom dessa grupper för att se på likheter och 

skillnader. Slutligen, finns ett annat intressant område att studera, nämligen den allt mer 

tilltagande privatiseringen av skolor. Hur påverkar det utvecklingen av identitet, självbild, 

interaktion osv. Hur kommer elevernas framtid att se ut? Inte minst gäller detta 

invandrarbarnen. Får vi ett mer segregerat samhälle då? Vi får verkligen inte hoppas det.  
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7.3 Bilagor 

7.3.1 Bilaga 1 Enkät 

 

Enkät för kvalitativa undersökningen i en skola i Sverige 

Ämnet: Interaktion i skolan 

Klass:  

Ålder:  

Kön:  

 
 
För varje frågeställning nedan ringar du in siffran till höger som bäst överensstämmer med 
ditt omdöme av dess kvalitet. Använd skalan ovan när du väljer siffran för kvaliteten. Enkäten 
består av 5 blad.  
 

Nyckeln till skalan: 1 = inte alls; 2 = mycket sällan; 3 = sällan; 4 = ibland; 5= Ofta; 6 = Mycket ofta; 7 = Vet 

ej/Gäller inte mig 

BLOCK I: ”UPPSKATTNING” AVSEENDE LÄRARE – ELEV 
och ELEV – LÄRARE  

 Skala  

In
te alls  

 

 

M
y

ck
et o

fta
 

V
et 

ej/gäller 
in

te 

m
ig

 

1. Hur ofta ställer din lärare fråga/or till dig 

under sin lektion? 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Hur ofta försöker du svara på den ställda 

frågan? 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Hur ofta blir du uppskattad av din lärare 

när du svarar rätt? 
1 2 3 4 5 6 7  

http://www.goodreads.com/author/quotes/15321.Confucius
http://www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/validitet-exempel2.htm
http://www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/validitet-exempel2.htm
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4. Hur kommenteras det av din lärare när 

du svarat bra på den ställda frågan? 

Skriv så kort som möjligt. 

5.  

  

6. Hur mycket uppskattar du de 

kommentarer som du får av din lärare i 

fråga nr. 4? 

1 2 3 4 5 6 7  

7. Vad säger läraren när du inte hade 

kunnat svara rätt? Skriv så kort som 

möjligt? 

 

 

 

 

8. Hur ofta ställer du fråga/or till din lärare? 1 2 3 4 5 6 7 

9. Hur ofta blir du uppskattad av din lärare 

för att ställa fråga/or? 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Hur ofta får du svar av din lärare på din 

ställda fråga/or? 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Hur ofta lyssnar/utgår din lärare (från) 

dina föreställningar(dvs. hur du tänker) 

under lektion? 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Hur blir du uppskattad av din lärare när 

du ställer fråga/or till honom/henne? 

Skriv så kort som möjligt.  

 

  

 

13. Hur ofta får du läxor av din/a lärare? 1 2 3 4 5 6 7 

14. Hur ofta blir du uppskattad av din lärare 

för att lämna in din/a läxa/or i tid? 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Vad säger läraren till dig om du inte 

lämnar in din läxa i tid? Skriv så kort som 

möjligt. 

 

 

 

16. Hur ofta kommer du sent i klassen? 1 2 3 4 5 6 7 

17. Vad säger läraren när du har kommit sent 

i klassen? Skriv så kort som möjligt. 

 

  

 

18. Hur ofta blir du kontaktad av din 

lärare/klassföreståndare när du har varit 

borta från skolan några dagar? 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Hur ofta får du chans att ha ett personligt 

möte med din lärare? 
1 2 3 4 5 6 7 

20. Hur ofta blir du tillfrågad av din lärare om 

vilka problem du har som stör dig och 

dina studier? 

1 2 3 4 5 6 7 

21. I vilken grad tycker du att din lärare har 

varit god lyssnare då du berättar om dina 

problem? 

1 2 3 4 5 6 7 
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BLOCK II: ”UPPSKATTNING” AVSEENDE ELEV – 
KLASSKAMRATERNA 

 Skala  

In
te alls  

M
y

ck
et sällan

 

 

M
y

ck
et o

fta  

V
et 

ej/gäller 
in

te 

m
ig

 

27. Hur ofta får du uppskattning av dina 

klasskamrater för att berätta dina 

tankar/idéer mm.  

1 2 3 4 5 6 7 

28. Hur ofta får du uppskattning av dina 

klasskamrater när du presterar bra i 

klassen? 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Hur ofta får dina klasskamrater 

uppskattning av dig när de eller 

någon av dem presterar bra? 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Hur ofta umgås du med dina 

klasskamrater under rast/paus i 

skolan? 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Hur ofta umgås du med dina 

klasskamrater efter skolan? 
1 2 3 4 5 6 7 

32. Hur ofta försöker du 

förmedla/diskutera kring dina 

tankar/idéer, intresse och ambitioner 

till dina kamrater? 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Hur ofta försöker dina klasskamrater 

förmedla/diskutera sina tankar/idéer, 

intresse och ambitioner till dig? 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Hur ofta spelar du eller deltar i någon 

tävling eller spel med dina kamrater? 
1 2 3 4 5 6 7 

35. Hur ofta blir du uppskattad av dina 

kamrater när du presterar bra i något 
1 2 3 4 5 6 7 

22. Hur ofta har du fått individuellt stöd av 

din lärare i ämnen som tycks svåra? 
1 2 3 4 5 6 7 

23. Hur ofta får du uppskattning av din lärare 

när du (överhuvudtaget)presterar bra? 
1 2 3 4 5 6 7 

24. Hur mycket uppskattning får du av din 

lärare när du (överhuvudtaget) har 

presterat bra? 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Hur ofta får din lärare uppskattning av 

dig när han/hon presterar bra? 
1 2 3 4 5 6 7 

26. Hur mycket uppskattar du den 

uppskattning som du får av din lärare? 
1 2 3 4 5 6 7 
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spel eller tävling? 

36. Hur ofta får dina klasskamrater 

uppskattning av dig när någon av 

dem presterar bra i något spel eller 

tävling? 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Hur kommenteras det av dina 

kamrater när du förlorar i något spel 

eller tävling? Skriv så kort som 

möjligt.  

 

38. Hur kommenteras det av dina 

klasskamrater när du vinner i något 

spel eller tävling? Skriv så kort som 

möjligt.  

 

 

 

39. Hur mycket uppskattar du de 

kommentarer som du får i fråga no. 

37?  

1 2 3 4 5 6 7 

40. Hur kommenterar du din klasskamrat 

när hon/han har förlorat i något 

spel/tävling? Skriv så kort som 

möjligt.  

41.  

 

42. Hur mycket uppskattning får du av 

dina klasskamrater när du 

(överhuvudtaget) presterar bra? 

1 2 3 4 5 6 7 

43. Hur mycket uppskattar du den 

uppskattning du får av dina 

klasskamrater? 

1 2 3 4 5 6 7 

44. Hur ofta får dina klasskamrater 

uppskattning av dig när de 

(överhuvudtaget) presterar bra? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

BLOCK III: RÄTTVIS BEHANDLING AVS. 
KLASSFÖRESTÅNDARE/LÄRARE OCH 
KLASSKAMRATER  

 Skala  

In
te alls  

M
y

ck
et sällan

 

 

M
y

ck
et o

fta  

V
et 

ej/gäller 
in

te 

m
ig

 

45. Hur ofta behandlas du rättvis av din 

lärare avseende din kön? 
1 2 3 4 5 6 7 

46. Hur ofta behandlas du rättvist av din 

lärare avseende undervisning i 

klassen? 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Hur ofta behandlas du rättvis av din 1 2 3 4 5 6 7 
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lärare avseende någon konflikt i 

klassen? 

48. Hur ofta behandlas du rättvis av din 

lärare avs. dina betyg? 
1 2 3 4 5 6 7 

49. Hur ofta behandlas du rättvis av din 

klassföreståndare avseende något 

utvecklingssamtal? 

1 2 3 4 5 6 7 

50. Hur ofta behandlas du rättvist av din 

klassföreståndare avseende någon 

diskriminering eller kränkande 

behandling såsom fysiska (slag och 

knuff), verbala (att bli kallad bög eller 

hora), psykosociala (att bli utfryst, 

ryktesspridning)och text- och 

bildburna (klotter, brev och lappar, 

sms mm.)?   

1 2 3 4 5 6 7 

51. Hur ofta behandlas du rättvist av din 

klassföreståndare under elevvård eller 

elevvårdskonferens?  

1 2 3 4 5 6 7 

52. Hur ofta behandlas du rättvist av din 

klassföreståndare under elevval?  
1 2 3 4 5 6 7 

53. Hur ofta behandlas du rättvist av din 

klassföreståndare när det gäller att 

vägleda, stödja och följa upp dina 

studier?  

1 2 3 4 5 6 7 

54. Hur ofta behandlar du din lärare 

rättvist? 
1 2 3 4 5 6 7 

55. Hur ofta behandlas du rättvist av dina 

klasskamrater avseende din studie? 
1 2 3 4 5 6 7 

56. Hur ofta behandlas du rättvist av dina 

klasskamrater avseende din idrott 

mm? 

1 2 3 4 5 6 7 

57. Hur ofta behandlas du rättvist av dina 

klasskamrater avseende demokratiska 

värderingar (lika behandling, lika 

värde mm) 

1 2 3 4 5 6 7 

58. Hur ofta behandlar du dina 

klasskamrater rättvist? 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

BLOCK IV: SAMARBETSVILJA/KLASSKAMRATER 

   

Sällan
/in

te alls 

M
y

ck
et sällan

  

M
y

ck
et o

fta  

V
et 

ej/gäller 
in

te 

m
ig
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59. Hur ofta får du jobba ensam i klassen? 1 2 3 4 5 6 7 

60. Hur mycket tycker du jobba ensam? 1 2 3 4 5 6 7 

61. Hur ofta får du jobba i en grupp i klassen? 1 2 3 4 5 6 7 

62. Hur tycker du jobba när du jobbar i en 

grupp med andra elev/er? 
1 2 3 4 5 6 7 

63. Hur mycket är dina klasskamrater villiga 

att samarbeta med dig? 
1 2 3 4 5 6 7 

64. Hur ofta är dina klasskamrater villiga att 

samarbeta med dig? 
1 2 3 4 5 6 7 

65. Hur mycket är du villig att samarbeta med 

dina klasskamrater? 
1 2 3 4 5 6 7 

66. Hur ofta är du villig att samarbeta med 

dina klasskamrater?  
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Något som du vill lägga till angående 
enkäten eller några andra synpunkter! 

 

 

 

Tack så mycket 

  

 

7.3.2 Bilaga 2 Återkoppling till min respondenter 

 

Återkoppling med mina respondenter 

 

Jag lade fram mina respondenter mina tolkningar av enkät och även vissa av mina 

observationer. Jag tydliggjorde en gång till syftet med min undersökning och sedan 

diskuterade mina respondenter i grupper fyra frågeställningar (Se bilaga II). Sedan skulle de 

skriva sina slutsatser. Alla av mina respondenter var eniga om att uppskattning är mycket 

viktigt för positiva utvecklingen av barn.  

En grupp skriver: ”Det är viktigt att läraren och eleven har ett bra samspel. Det gäller att 

läraren är positiv och att eleverna uppskattar det läraren gör!” 
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Andra grupp skriver: ”man får bättre självbild ifall läraren är snäll”.  

Alla respondenterna är eniga också om att en positiv interaktion är viktigt när det gäller en 

elevs relation med sina klasskamrater.  

En grupp skriver: ”Ja, det är viktigt för ens självbild hur andra behandlar dig. Är de snälla får 

man bra, är de elaka, så får man dålig självbild”.  

En annan grupp skriver: ”det spelar stor roll”.  

Enligt en grupp ”rättvisbehandling” är ”väldigt viktig. Behandlingen ska vara lika för både 

lärare och elever”.  

Sedan till samarbetsvilja skriver en grupp att: ”det är viktigt att alla får vara med. Att inte bli 

godtagen, är nog jobbigt. Det skulle förvara identiteten och kanske blir blygare”.  

En annan grupp hävdar att: ”man får bättre självkänsla och jobbar bättre om man är 

välkommen i gruppen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


