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Abstract 

 
Utbildning är en rättighet för alla och den ger också fortsatt 

tillgång till andra samhällsrättigheter. I dag upplever många 

elever i gymnasiet ett misslyckande och avbryter utbildningen 

eller går ut skolan utan fullständiga betyg. Det som händer i 

klassrummet är en stor påverkansfaktor på elevens 

studieresultat. I vår litteraturgenomgång belyser vi lärarrollens 

förändring och vilka styrdokument som gäller i dagens 

skolverksamhet. Vi har även tagit upp Hatties(2011) 

undersökning om synligt lärande och betydelsen av hur 

vetskapen hos elever och lärarna angående lärandeprocessen 

kan påverka elevens måluppfyllelse.  Undersökningens syfte 

var att ta reda på likheter och skillnader i lärares respektive 

elevers syn på hinder och möjligheter mot måluppfyllelse. Vi 

valde att fokusera undersökningen på den relationella 

pedagogiken, alltså mötet mellan lärare och elev och har tagit 

reda på hur detta möte påverkar elevens lärande. I 

undersökningen intervjuade vi sju lärare och sju elever genom 

att både använda enkäter och personliga intervjuer.                                                                         

Resultatet av undersökningen visade att det fanns både likheter 

och skillnader mellan hur lärare och elever upplevde hinder och 

möjligheter i lärandeprocessen. Vi fann också att även om det 

fanns en medvetenhet och kunskap hos läraren om elevens 

studiesituation så upplevde inte eleven att detta genomfördes i 

en gemensam diskussion, överenskommelse och uppföljning. 

När elever och lärare hade en samsyn på lärandesituationen så 

påverkade detta både inställning och elevens lärande i positiv 

riktning. 

 

Vi ville också ta reda på hur denna medvetenhet och 

omedvetenhet hos läraren kan påverka vår roll som 

specialpedagog. I denna roll styrs vårt arbete av lärarens 

förhållningssätt och syn på elevens svårigheter och lärande. Ju 

större insikten är hosläraren om elevens lärande och sin egen 

roll i detta lärande ju lättare nås ett specialpedagogiskt synsätt, 

vilket kan hjälpa eleverna mot måluppfyllelse. 

 

Nyckelord: Gymnasieskola, Måluppfyllelse, Relationell 

pedagogik, Specialpedagogik, Synligt lärande. 

 

 



Förord 
 

Vi började med vårt examensarbete i november 2012 och har under hela denna tid känt en 

glädje och entusiasm inför diskussioner vi haft och de upptäckter vi gjort under arbetets gång. 

Så tack för att vi tillsammans har fått vara delaktiga i denna process.  

 

Vi har haft den stora glädjen att under utbildningstiden ta del av föreläsare, diskussioner och 

handledare som har öppnat ögonen mot nya perspektiv och utmaningar. Dessa tar vi med oss 

in i vår nya roll som specialpedagoger och vi är medvetna om att vi själva måste påverka den 

rollen och forma våra uppgifter i en tid när skolan är i ständig förändring. En sak får vi dock 

aldrig glömma och det är att målet med det vi gör är att eleverna ska lyckas i sitt lärande! 

 

Tack även till de lärare och elever som deltagit i undersökningen och till vår handledare Peter 

Karlsudd.  

Maj 2013 

Sofi Isaksson & Jenny Eriksson 
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1. Inledning 
Vi heter Jenny Eriksson och Sofi Isaksson och vi går på det specialpedagogiska programmet 

SPS 152S på högskolan Kristianstad. Vi har mångårig yrkeserfarenhet som lärare. Den 

samlade kompetensen kommer både från grundskola och gymnasieskolan. Idag är vi anställda 

både som lärare och specialpedagoger på en gymnasieskola i en mellanstor kommun och på 

en F-9 skola i en mindre kommun. Under vår utbildning till specialpedagoger har vi fått ta del 

av lärandeprocessen i olika former och vilka faktorer som påverkar den. Vi diskuterade ofta 

vad det beror på att inte alla elever når upp till målen och diskuterade möjligheter att hitta 

vägar för att hjälpa eleverna att nå dessa. I våra samtal återkom vi ofta till den faktor som vi 

båda anser vara mest intressant och som har en mycket stor påverkan på elevers studieresultat 

nämligen läraren. Vi övervägde vilket begrepp som var lämpligast att använda i vår studie, 

pedagog eller lärare och valde lärare av två skäl. Det ena var att det kan arbeta pedagoger med 

olika slags utbildning i skolverksamhet ex. fritidspedagoger och specialpedagoger och vi ville 

vara tydliga med att det är gymnasielärarna som är respondenter och den andra orsaken är att 

eleverna använder begreppet lärare. 

 

Därför har vi i vårt examensarbete valt att skapa och analysera en modell vars syfte är att 

lärare ska upptäcka hur deras roll påverkar elevens studieresultat och tillsammans med eleven 

bestämma vad som kan göras för att utveckla ett arbetssätt för eleverna att nå målen. Vi vill 

även jämföra lärares och elevers tankar om vad som hindrar och utvecklar detta lärandet. När 

vi skriver detta ser vi med spänning fram emot många möten som ska fördjupa och utveckla 

vårt intresse för lärarens roll. Detta anser vi vara en viktig kunskap för att höja kvalitén i vårt 

arbete som specialpedagoger. För detta arbete tar vi ett gemensamt ansvar. 

1.1 Bakgrund 

Som lärare och specialpedagog kommer vi ofta i kontakt med lärare som upplever en 

frustration och ett misslyckande när de inte kan hjälpa eleverna till måluppfyllelse i olika 

kurser. Vår erfarenhet är att lärarna har olika syn på sin respektive elevens roll i arbetet mot 

måluppfyllelsen. 

                                                                                                                                               

Enligt Skolverket (2011) påbörjar nästan samtliga ungdomar en gymnasial utbildning, 

närmare bestämt 98%, och av dessa är det ca 20-25 % som inte fullföljer utbildningen. I 

undersökningen framkommer också att 31% av gymnasieeleverna saknar slutbetyg efter tre 

års gymnasieutbildning, vilket stärkte oss i vårt val av  undersökning. I en artikel från 

Helsingborgs Dagblad (27:e februari, 2013, författare Metta Fjelkner LR) skriver Fjelkner att 

många fler elever skulle fullfölja utbildningen med mer lärarledd undervisning samt om de 

fick det stöd de behövde. Författaren menar att denna kunskap finns men att de ansvariga för 

den svenska gymnasieskolan inte sätter in tillräckliga resurser för att bryta denna negativa 

utveckling. Eleverna ska få högkvalitativ undervisning av skickliga lärare samt rutiner för 

stödåtgärder. En annan förutsättning för att lyckas i gymnasiet är en väl fungerande 

grundskola som klarar sitt uppdrag och där varje lärare får mer tid för varje enskild elev. 

Under de senaste decennierna har både samhälle och skolverksamhet genomgått stora 

förändringar och dessa förändringar ställer både elever och lärare inför helt nya utmaningar 
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och situationer (HD). Enligt Gy 11 är ett stort mål för gymnasieskolan att vara ”en skola för 

alla” vilket innebär att lärarna måste kunna möta alla elever men vi menar att de ofta inte har 

redskapen som denna uppgift kräver. Detta bekräftas också av Lang (2004) som skriver att 

varannan gymnasielärare upplever att de saknar kunskaper för att kunna hjälpa alla elever i 

behov av särskilt stöd. Han menar att det saknas erfarenhet av hur detta stöd ska se ut 

eftersom skolan inte har så lång erfarenhet av dessa elever. Tidigare valde ofta dessa 

ungdomar som saknade studievana och motivation för skolan andra alternativ (Lang 2004). 

 I Läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) står det att läraren ska stimulera, handleda och 

stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter. De ska också samverka med andra 

lärare för att nå målen i utbildningen. Alla som arbetar i skolan ska dessutom samverka till att 

göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Under vår utbildning har vårt intresse 

för den relationella pedagogiken ökat eftersom vår uppfattning är att relationen mellan lärare 

och elev spelar en stor roll i elevens lärande.  

 

Enligt vår uppfattning vilken grundar sig på vår erfarenhet som lärare och specialpedagoger, 

har lärarrollen blivit alltmer komplex eftersom alla elever i behov av särskilt stöd ska få det 

stöd de behöver enligt Gy11. Vi menar att elever i behov av särskilt stöd oavsett diagnos eller 

inte synliggörs mycket mer i dagens skola. Detta ska medföra en ökad individualisering i 

undervisningen och detta tillsammans med den nya formativa bedömningen gör att lärare 

enligt oss måste sätta sig in i elevens ”världsbild” och involvera denne i lärandet samt 

tillsammans med eleven hitta lämpliga strategier för att eleven ska nå målen. Det var denna 

insikt samt vetskapen om att många elever inte fullföljer sin gymnasieutbildning som 

inspirerade oss att skapa de frågor som styr vår undersökning.  

 

En av oss arbetar på en gymnasieskola och upplever att det behövs en konkret kartläggning av 

vad det är för hinder och möjligheter som gör att eleven inte når kursens mål. Vi båda anser 

att denna kartläggning kan vara en stor tillgång i rollen som specialpedagog. I SFS (2007) 

under rubriken ”Färdighet och förmåga” belyses specialpedagogens uppgift att undanröja 

hinder och svårigheter i elevernas lärmiljö samt att kunna analysera svårigheter på individ,  

grupp och organisationsnivå. Det framhålls även att specialpedagogen ska ha förmåga att vara 

en professionell samtalspartner och rådgivare samt leda utvecklingen i den pedagogiska 

verksamheten för att skolan ska kunna möta alla elevers behov (SFS, 2007).  Om läraren inte 

har insikt i vad som påverkar elevens lärande där läraren själv ingår som en del är det vår 

uppfattning att detta kan bli ett problem i elevens måluppfyllelse.  Vi ska fördjupa oss i 

lärarens och elevens syn på faktorer som hindrar eller utvecklar elevens väg mot 

kunskapsmålen. I vår rapport undersöker vi likheter och skillnader i elevers och lärares syn på 

hinder och möjligheter för att nå kursmålen. I förlängningen hoppas vi att vår undersökning 

ska kunna vara till grund till en tydlig kartläggning av elevens behov och vad som behövs för 

att tillgodose dessa behov.  

 

Vår intention är också att skapa en hållbar framtidsmodell på olika stadier inom skolan, vilken 

ger eleven ökade möjligheter till måluppfyllelse. I denna modell kommer vi även att klargöra 

specialpedagogens roll. 
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1.2 Syfte  

Vi vill undersöka likheter och skillnader i lärares respektive elevers syn på hinder och 

möjligheter mot måluppfyllelse. Undersökningen gäller 7 lärare och 7 elever på en 

gymnasieskola. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka likheter finns i lärares respektive elevers syn på hinder och möjligheter i elevernas 

måluppfyllelse? 

2. Vilka skillnader finns i lärares respektive elevers syn på hinder och möjligheter i elevernas 

måluppfyllelse? 

3. Hur kan elevens väg mot måluppfyllelse påverkas av svaren i fråga 1 och 2?  

1.4 Studiens upplägg 

Studiens upplägg sker enligt beprövad vetenskapliga metoder. Vi har använt oss av 

rekommenderad litteratur, tidigare kurslitteratur samt litteratur som är relaterad till vårt 

fördjupningsarbete. Vi har även valt att studera vetenskapliga artiklar och avhandlingar som 

anknyter till rapportens syfte. Det finns en kortfattad sammanfattning som inledning till varje 

kapitel, för att läsaren ska få en översikt av innehållet men även för att väcka intresset för 

fortsatt läsning.   

På den gymnasieskola som vi valde att genomföra undersökningen fanns en rutin att 

kursansvarig lärare skrev en kursvarning på de elever där det fanns en risk att inte eleven 

skulle nå kursmålen. Denna kursvarning gick vidare till elevhälsan. I elevhälsan ingår kurator, 

skolsköterska, rektor, specialpedagog (en av författarna till detta arbete) och vid behov även 

skolläkare och skolpsykolog. Vi diskuterade detta förfaringssätt och fick då en uppfattning av 

att lärarna lämnade över elevens studiesituation till elevhälsan och att deras egen påverkan på 

elevens lärande minimerades. Konsekvensen av detta blev att ansvaret för elevernas 

måluppfyllelse stannade hos elevhälsan vilket innebar att alla berörda kring eleven inte fanns 

med i arbetet kring elevens måluppfyllelse.  
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2. Litteraturgenomgång 
Vårt syfte var att undersöka likheter och skillnader i lärares respektive elevers syn på hinder 

och möjligheter mot måluppfyllelse. Eftersom bedömningskriterier och betygssystem skiftat 

under åren beroende på vilken kunskapssyn som varit rådande så anser vi det vara viktigt att 

kunna klargöra lärarens roll i dagens skolverksamhet genom att titta på förändring och 

utveckling av skolverksamhet i styrdokument och forskning över tid. Dagens styrdokument 

lyfter fram förmågor som social kompetens, förtroende, reflektion hos en bra lärare och därför 

vill vi poängtera dessa i valet av litteratur och i samklang med syftet.  

 

Vi lyfter också fram elevers och lärares uppfattning av lärandet eftersom utgångsteorin 

handlar om den relationella pedagogiken vilken speglas i det ”synliga lärandet” som vi också 

valt att granska lite djupare. Vi vill belysa samspelet mellan lärare och elev och hur elevens 

delaktighet i lärandeprocessen påverkar måluppfyllelsen. Enligt Gustavsson (2009) så börjar 

”elevhälsan i klassrummet”. Detta betyder att de teorier och situationer vi beskriver speglar 

det som händer i klassrummet på vägen mot måluppfyllelsen och eftersom det finns många 

faktorer som påverkar detta såsom lärmiljö, etiska värden samt om eleven lyckas eller inte så 

belyser vi även detta i litteraturen. 

 2.1 Tillbakablick på skolans historia och bedömning 

Det förekommer många namn och teorier i pedagogikens historia. Dessa har används och 

kritiserats i olika tidsepoker och påverkat skolans innehåll och bedömning. Exempel på 

sådana lärare är Piaget, Vygotskij,  Rousseau,  Freire, Steiner, Martens m.m. ( Egidius, 2009). 

Dessa ”självförverkligandets” pedagoger menade att läraren ska handleda eleven i att göra 

egna iakttagelser, lösa uppgifter och finna egna hjälpmedel och genom detta vinner eleverna 

insikt och styrka. Tankarna passar in även i dagens skola och pedagogiska riktningar.  

Hargreaves (2007) beskriver hur styrningen av skolsystemet utvecklats från ett maktcentrum 

där problemen i skolan kartlades och där även förslag på lösningar fanns med i styrningen till 

att idag peka på problemen men överlåter till kommuner och skolor att lösa dessa problem 

och utforma verksamheten. Skolverksamheten har gått från en styrning grundad på regler till 

en målbaserad resultatstyrning. Författaren menar att detta har medfört att lärarna måste 

anpassa sig till fler grupper eller individer med förväntan på lärandet och att detta kräver en 

höjning av deras kompetens bl.a. när det gäller vilka olika inlärningsstilar eleverna har och 

hur de som handledare kan öka kvalitén i lärandet. 

 

Parallellt med denna utveckling har det skett en övergång från lydnadskultur till ansvarskultur 

i skolans verksamhet i enlighet med den demokratiseringsprocess som har skett i vårt 

samhälle (Normell, 2008). Lärarens naturliga status har försvunnit och det behövs andra 

kompetenser än inom ämnesområdet såsom social kompetens, lyhördhet och förmåga att 

motivera eleverna. Men framförallt behöver läraren ha kunskap om sig själv och sin egen 

kompetens för att kunna skapa personliga och utvecklande möten med eleven. Med ett ökat 

ansvar följer ökade valmöjligheter och detta gäller även eleverna. Författaren menar att med 

ansvarskulturen medföljer en roll som handledare och det går inte att gömma sig bakom en 

yrkesroll utan det är den relationella reflekterande kunskapen som gäller i denna kultur vilket 

innebär kunskap som bygger på ett eget sökande hos eleven och att man kan redogöra för hur 

och var man har inhämtat denna. Motsatsen är auktoritetskunskap vilken är inhämtad från en 
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lärare eller lärobok utan att ifrågasättas och denna kunskap har varit tongivande fram till 70-

talet då nya läroplanen kom (Normell, 2008). 

 

Jansdotter & Samuelsson, (2008) skriver om tre övergripande inriktningar när det gäller 

bedömning under 1900-talet: 

 

 Tiden före 1960 dominerades av det absoluta betygssystemet där eleverna bedömdes 

efter kunskap och hur bra de kunde ett bestämt innehåll. 

 1960 till mitten av 1990 var det ett relativt betygssystem som gällde vilket innebar att 

eleverna bedömdes i relation till övriga elevers prestationer. 

 Sedan 1995 och fram till nu har det målrelaterade betygssystemet gällt. I detta bedöms 

elevernas kunskaper mot olika kunskapskriterier. 

 

Författarna påpekar att bedömning är ständigt närvarande i skolans vardag, en uppgift som 

lärarna många gånger ser som den svåraste. Som lärare ska vi följa elevernas 

kunskapsutveckling för att kunna anpassa undervisningen. Ibland bedöms att elever inte når 

kunskapsmålen och då ska lärarens uppfattning vara underlag till åtgärdsprogram och 

tilldelning av resurser. Kunskaperna om bedömning är undermåliga på lärarutbildningen och 

att det behövs även erfarenhet i att bedöma sig själv och andra för att nå kvalité. Författaren 

ställer konkreta frågor vilka är svåra att svara på men som kanske kan skapa en debatt och 

förhoppningsvis skapa en kunskapshöjande effekt i bedömningsfrågor: 

 

 Är betygen i första hand kontrollerande eller utvecklande och informativa? 

 Hindrar eller stärker betygen kunskapsutvecklingen? 

 Vem är betygen till för? Elev, föräldrar, lärare eller samhället? 

      (Jansdotter & Samuelsson, 2008) 

 

När den senaste läroplanen för gymnasiet kom (GY11) infördes också ett nytt 

kunskapsrelaterat betygssystem och bedömningen benämns som formativ. 

Skolverket (2011) beskriver bedömningen vilken utgår från en nationell betygsskala med sex 

steg, A-F där A till E står för ett godkänt resultat medan F är ett icke godkänt resultat. De 

olika bokstäverna ska visa hur eleven presterar i förhållande till kunskapskraven i varje ämne 

eller kurs. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper sätts inte ett betyg i 

kursen utan ett streck. Om det finns en risk att en elev inte uppnår det lägsta betyget E måste 

skolan utreda elevens behov av särskilt stöd. 

 

Selghed (2011) beskriver bedömning som en process där läraren ska ta hänsyn till elevens 

hela utveckling både när det gäller kunskaper, känslor, språk och social kompetens i 

förhållande till kriterier i en kurs och både eleven och läraren ska tillsammans verka för att 

eleven lyckas med sin utbildning. Syftet med den formativa bedömningen är att förstärka 

lärandet genom att synliggöra det för eleven och på så sätt öka kvalitén på lärandet. Hatties 

(2011) undersökningsresultat går hand i hand med formativ bedömning genom att betona 

vikten av ”synligt lärande”. En annan form av betygssättning är den summativa bedömningen 
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vilken är reglerad i olika styrdokument och innebär att läraren sammanfattar elevens 

kunskaper utifrån givna kunskapskrav. Selghed (2011) menar att bedömningen ska vara 

”lärande samtal” vilka utgår från ett bestämt moment eller område i kursen och sedan kopplar 

läraren och eleven kunskap och förmågor i relation till innehållet i området. Andra viktiga 

faktorer i formativ bedömning är att:  

 

 Eleven ska kunna visa sin förmåga i ”verkliga situationer” och på olika sätt. 

 Kunskapen utgår från elevens förmågor och kompetenser 

 Hur eleven kan använda sina kunskaper är det viktigaste 

 

Endast en av åtta lärare förstår vad det är som ska bedömas. Vissa använder fortfarande det 

gamla systemet och andra har egna system. Författaren menar att det gamla systemet 

fokuserade på att differentiera och konstruera uppgifter på olika svåra nivåer och då kom 

innehållet i skymundan. Traditionen att lyfta fram kvantitet istället för kvalitet finns 

fortfarande i lärandet och många lärare har problem med att lämna det gamla systemet och 

menar att de saknar kompetens när det gällde kunskapssynen i den formativa bedömningen. 

Lärarna måste vara med i elevens lärandeprocess och handleda eleven mot utveckling. 

Självvärdering är viktigt och att eleven blir medveten om sitt lärande (metakognition) och har 

kunskap om sina förmågor för att kunna uppfylla kriterierna och läraren måste konstruera 

uppgifter i vilka eleven kan visa vilka förmågor och kunskap den har (Selghed 2011).  

2.2 Lärmiljön 

Skolan ska ha en miljö där alla elever ska växa, trivas och utvecklas (Myndigheten för 

skolutveckling 2003). Eleverna ska bli sedda och få respons på sitt arbete och skolan ska vara 

en trygg miljö och präglas av positiva förtroendefulla relationer. En elev som känner sig trygg 

och får ingå i positiva relationer utvecklar också sitt lärande. I rapporten hänvisas till en 

anställd inom skolans verksamhet som uttrycker sig på följande sätt ”Under ett antal år har 

man satt fokus på betyg och basfärdigheter för att öka måluppfyllelsen. Jag tror att man nu 

behöver tillåta fokus på sambandet mellan hälsa, lärande och värdegrund för att lyfta upp 

denna kunskap till samma nivå som basfärdigheter”. Gunnarsson (2011) menar att elevers och 

lärares uppfattning om vad de såg i lärandesituationen stämde överens men att de tolkade 

situationer på olika sätt. Eleverna satte ofta sitt beteende i förhållande till skolmiljön medan 

läraren menade att elevers frånvaro och passivitet i stor utsträckning berodde på eleverna och 

deras hemförhållande. Författaren menar att trots lärarens medvetande om skolmiljön som ett 

problem för elever så härledde lärarna bristerna till eleverna och deras hemförhållande. Som 

ett hinder i undervisningen framhävde eleverna relationerna, undervisningsmetoderna och 

innehållet och elever med hög frånvaro betonade den personliga relationen till läraren. De 

elever med hög frånvaro ville ha djupare relation med läraren och känna att läraren lyssnade, 

brydde sig och gav det stöd som eleven behövde. I det teoretiska momentet i undervisningen 

upplevde ofta eleverna en komplicerad lärandesituation, vilket innebär att de inte förstod vad 

de skulle göra när det gällde studieteknik och innehåll. De upplevde också att de inte fick 

någon hjälp med detta (Gunnarsson 2011).  
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Kimber (2004)  skriver att allt lärande bygger på ett sammanhang. Hon menar att samarbetet 

mellan elev och lärare är en nödvändighet för att eleven ska kunna tillgodo göra sig de 

kunskaper som behövs för att nå målen. En förutsättning för detta är att både lärare och elev 

besitter både emotionella och sociala färdigheter som bidrar till att kunna förstå sig själv och 

andra. Färdigheterna är också grundläggande för att eleverna ska må bra och kunna utveckla 

sin kapacitet fullt ut. Carlgren & Marton (2001) utvecklar lärandet från ett kognitivt fenomen 

till att även innefatta det sinnliga sociala. Författarna menar att lärandet är något som sker i ett 

socialt sammanhang och att olika miljöer mer eller mindre främjar elevens lärande.  

Grunden för det pedagogiska mötet är relationen mellan läraren och eleven där läraren har 

ansvaret för att det skapas en positiv relation. Jenner (2004) betonar att denna relation inte är 

jämställd och därför är det viktigt att läraren är medveten om sitt övertag och kan gå utanför 

det egna perspektivet och se lärandet med elevens ögon. Mötet ska vara professionellt vilket 

innebär ett etiskt förhållningssätt som kan förklaras med att läraren ska se eleven som en 

person och inte något som ska åtgärdas. Mötet med eleven kan skifta karaktär och innehåll 

beroende på ändamålet. Handlar det om undervisning är det lärarens inställning till kunskap 

som avgör mötets utgång. Är kunskap en produkt som läraren förmedlar eller är den en 

process i vilken eleven är delaktig? Handlar mötet om värdegrunden eller motivation måste 

man även här utgå från elevens perspektiv och skapa en kommunikation där lärare och elev i 

en dialog stakar ut en väg tillsammans (Jenner 2004).  

 

Wikgren (2006) beskriver i sin artikel en utbildningssituation där hon som forskare vill ställa 

lärande i relation till undervisning och i praktiken belysa lärandet i form av dialog och hon 

definierar dialog som ”ett medel att nå insikt i sanningen”. Genom att analysera en grupp 

studenter som ska diskutera skolutveckling ställer hon frågan hur lärande kan förstås och 

menar att skolan måste bestämma både hur lärandet och undervisningen ska förstås eftersom 

det finns en risk annars att skolans huvudsyfte reduceras till ett vad, där kommunikationen 

mellan berörda hamnar utanför själva undervisningen (punktuella perspektivet). Hon påpekar 

vidare att undersökningen visade att det finns möjlighet att lärande kopplas till undervisning 

och dialog och att dessa begrepp hänger samman. Därför är det viktigt att se dialogen som ett 

lärande både ur det relationella och det punktuella perspektivet (Wikgren, 2006). 

2.3 Faktorer som påverkar lärandet   
Antonovsky (2005), Ellmin (2011) skriver om det ”salutogena” perspektivet vilket innebär att 

söka det positiva och att lägga fokus i lärandet på elevens förmågor och utveckling och utifrån 

detta skapa en fortsatt progression. I lärandet är det elevens färdigheter och kunskaper som är 

utgångspunkt för elevens nästa steg i utvecklingen. Som lärare handlar det om att hjälpa 

eleven att hitta sina egna resurser för att kunna hantera problem eller svårigheter i lärandet. I 

sin bok skriver Ahlberg (2001) om studien ” På spaning efter en skola för alla” där det 

framkom att reflekterande samtal med en specialpedagog kan öka lärarens möjlighet att 

förhålla sig kritisk och därmed kunna utveckla den egna undervisningens innehåll och 

organisation. Studiens resultat visar att intentionen med samtalet styr dess riktning och 

utrymmet för reflektion. Om läraren problematiserar och försöker hitta olika 

handlingsalternativ och perspektiv (processinriktning) så ökar reflektionen och kan ge synliga 
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konsekvenser i undervisningens mål, innehåll och organisation. I förlängningen leder detta till 

att specialpedagogen knyts mer till den ordinarie undervisningen. 

 

Aspelin & Persson (2011) beskriver begreppet pedagogiska möten och menar att när lärare 

och elev möts är båda delaktiga i en ömsesidig process och att lärarens inställning och 

handlingar påverkar elevens läroprocesser. För att utveckla elevens lärprocesser krävs ett 

målmedvetet agerande från läraren. Författarna menar att undervisning sker i ett socialt 

sammanhang vilket innehåller många språkliga moment som också styr elevens 

kunskapsutveckling. Detta instämmer vi med och därför vill vi fördjupa oss i hur denna 

relation påverkar kvalitén på elevens måluppfyllelse. Helldin (2002) riktar kritik mot lärares 

arbetssätt och menar att de svagare eleverna missgynnas av en svag styrning som ofta finns i 

ett problemorienterat och självständigt arbetssätt. Författaren menar att det är de starkare 

eleverna som gynnas av ett friare arbetssätt. Han menar också att vid 

”gymnasiemisslyckande” har individen stått i centrum och inte skolans verksamhet och 

betonar att de elever som avviker från skolan tradition blir förlorare i systemet. Egidius 

(2009) tar upp bristande tid hos lärarna som en orsak till att de inte kan uppfylla kraven på att 

individualisera undervisningen och ge alla elever det stöd de behöver. En orsak till detta är att 

uppdraget som lärare har utökats med fler uppgifter utan att reducera några vilket betyder en 

ökad arbetsbelastning. Författaren menar att detta skett framförallt på 2000-talet och att det 

ofta kommer "direktiv uppifrån" vilket gör att många lärare upplever en maktlöshet. 

 

Skolverket (2001) skriver under rubriken ”Dåliga relationer bakom ofullständiga betyg” att 

brist på bra relationer mellan elev och lärare som även kan leda till konflikter kan vara en 

viktig anledning till att elever misslyckas med att få godkänt. Här presenteras en studie gjord 

på intervjuer av 900 elever, föräldrar, lärare och rektorer och resultatet av studien visar en 

brist av ömsesidighet, respekt och förståelse mellan elev och lärare. Studien stärker 

relationens betydelse för elevens prestation och att den är en grundförutsättning för ett 

effektivt lärande i skolan. 

 

Även Hattie (2011) har genomfört en metaanalys om vad som påverkar studieresultat hos 

elever. Undersökningen är en metaanalys där författaren har genomfört en studie av 800 

metastudier gjorda av andra forskare. Rapporten är en särskild typ av översikt för att föra 

samman och analysera stora mängder kvantitativ forskning inom skola och undervisning.  

Dessa metastudier omfattar 50 000 undersökningar och 80 miljoner elever. I Hatties (2011) 

studier analyseras 138 faktorer som kan ha betydelse för elevens prestationer. Metoden ska 

peka på och rangordna effekter på elevers studieresultat, både positiva och negativa. 

Avhandlingen redovisar faktorer på lärandet i tre olika dimensioner, de som har stora, 

måttliga och försumbara effekter. Vi har valt att endast titta på stora effekter enligt 

omfattningen av denna uppgift.  
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Elevers betydelse: 

Resultatet i undersökningen gällande påverkansfaktorer med stora effekter på elevers lärande 

är att elever har god kännedom om sin egen prestation i förhållande till målen. Effektstorleken 

av tidigare kunskaper spelar också stor roll av senare skolprestationer.  

 

Skolans betydelse: 

Enligt studien visar det sig att det inte spelar så stor roll på vilken skola eleverna går utan det 

är lärarna som är avgörande. Andra viktiga påverkansfaktorer i skolan är snabbare studiegång 

för begåvade elever, hur eleverna beter sig i klassrummet samt ett positivt klassrumsklimat. 

 

Hattie (2011) skriver om lärares personlighet och att den spelar stor roll i elevens utveckling. 

Han tar även upp vikten av att förstå elevers tänkande samt vilka mål som ska uppfyllas och 

vilka metoder som ska användas för att denna måluppfyllelse ska nås. Under senare tid har 

kraven på att öka samspelet mellan forskning och skolans vardag ökat. Detta samspel är inte 

självklart eller helt enkelt. Det har uppkommit frågor om vilka möjligheter som finns för att 

skapa relationer mellan forskning och skolans praktik. I dag finns flera initiativ som har som 

mål att införliva forskningen i skolan genom rektorer och lärare. Dessa forskningsöversikter 

kommer från olika vetenskapsområde och sammanställer ofta en redan befintlig forskning. 

Tidigare forskning har lyft fram klasstorlek, möjlighet att välja skola, skolans ekonomi, 

skolans storlek vilket författaren benämner som ”skolstrukturella”. Dessa faktorer har visat 

sig ha liten effekt för elevers prestationer. Därför vill han med sin undersökning få fram 

faktorer med stor, mellan och liten påverkan på elevers studieresultat. Han menar att 

undersökningen ska ge ökad kunskap om hur lärandet hos eleverna går till och att 

undervisningen ska utgå från den öppna kommunikationen mellan lärare och elev. 

Kommunikationen ska utgå från innehållet i kunskapen och medvetandegöra när det sker eller 

inte sker ett lärande vilket innebär ett ”synligt lärande”. Enligt författarens analys så var det 

mest förvånande resultatet att studien visade på en allmängiltighet och med det menade han 

att de faktorer som påverkar elever resultat kan gälla så väl för femåringar som för 

femtonåringar men även en allmängiltighet om man jämför olika ämnesområde. Han menar 

att resultaten är mer användbara där skillnaden mellan skolor är små t.ex. som i Sverige 

eftersom de största skillnaderna finns inom skolan och då till stor del i hur läraren arbetar. 

Författarens budskap är att lärarnas roll är mycket viktig för att kunna uppnå ett positivt 

samspel mellan lärare och elev. Lärare måste ha kunskap om hur själva lärandet går till, att 

eleverna måste vara involverade i lärandet och att läraren inte bara ska lära ut. Studien visar 

att lärare måste lägga mer tid på att förstå lärandet så som eleverna ser det i stället för att 

inrikta sig på vad eleverna gör i klassrummet. Det bör enligt honom ske en diskussion mellan 

elever och lärare om själva lärandet. Hattie (2011) lyfter fram några kännetecken på ett 

framgångsrikt lärande. Lärarens personlighet spelar en stor roll för elevernas prestationer och 

läraren ska leda, visa omsorg och vara engagerad i undervisningen. Läraren ska vara 

intresserad av eleven som individ, hur den tänker och ger fortlöpande feedback till eleven 

samt ha en positiv inställning och en tro på framsteg hos både de ”duktiga” eleverna och 

elever med större hinder. Läraren ska vara insatt i vilka mål som ingår i undervisningen och 

använda olika anpassade metoder och synliggöra avsikten med metoden och kriterierna för 

måluppfyllelse. Skolmiljöerna ska vara trygga och misstag ska vara en del i lärandet. 
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Enligt Hattie (2011) måste lärandet anknyta mer till vad eleverna tänker och vilka mål de har 

och varför de vill lära sig det som erbjuds i skolan. Det är viktigt att titta på hur lärarna 

hanterar sin roll gällande förväntningar på eleven, vilka metoder de använder för att engagera 

eleverna samt skapa bedömningsstrategier tillsammans med eleverna för att stärka elevernas 

uppfattning om det egna lärandet. Författaren påpekar att påverkansfaktorerna kan användas i 

skolan som indikatorer för att utveckla verksamheten. 

 

Ellmin (2011) har i sin bok beskrivit två olika vägar som kan förekomma i elevens lärande, 

nämligen ”framgångscykeln” och ”misslyckandecykeln”. Framgång leder till framgång och 

det är viktigt att ställa upp klara och realistiska mål som både utmanar och utvecklar eleven 

samt stärker självförtroendet. Lärandet måste följas upp kontinuerligt för att tydliggöra 

framstegen för både elev och lärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellmin (2011) beskriver olika steg i ”framgångscykeln”.  

 

1. Planering av lärandet genom uppgifter, egna mål m.m. 

2. Organisation av lärandet: lärmiljö, sätt att lära, stöd bestäms.  

3. Genomför målsättningen.  

4. Reflektera och värdera lärandet.  

5. Planering av nytt lärande och nya mål. 

Motsatsen till det beskrivna ovan är ”misslyckandecykeln” där konsekvenserna kan bli en ond 

cirkel av sänkt motivation och bristande delaktighet hos eleven vilket leder till ett passivt och 

undvikande lärande.  

 

Skolverket (2012) poängterar vissa faktorer som är förutsättningar för elevers möjligheter till 

lärande. Dessa faktorer är:  

 

 Språk och kommunikation 

1 Målsättning 2 Måluppfyllelse 

4 Tillfredställelse 3 Ökat självförtroende 



14 

 

 Socialt samspel 

 Att kunna bearbeta och tolka information 

 Koncentration, fokusering och motivation 

 

Eftersom läraren enligt Gy 11 ska handleda eleverna mot måluppfyllelse måste läraren vara 

medveten om och kunna praktisera ovanstående punkter. Men det krävs också att de som är 

involverade i elevens måluppfyllelse tar hänsyn till tre nivåer när verksamheten ska planeras 

och organiseras.  

 

Nivåerna är:  

Organisationsnivå: tillräckliga resurser, en flexibel organisation, samverkan mellan olika 

ämnen, fortbildning samt tillgång till specialistkunskap. 

  

Gruppnivå: ändamålsenliga och tillgängliga lokaler, en positiv miljö vilken främjar samspel, 

positiva attityder till olikheter, anpassning av läromedel, samt varierande pedagogiska 

strategier.  

 

Individnivå: Stöd till elevens lärande enligt dennes förutsättningar. Det är viktigt att ha 

förmågan att uppfatta konsekvenserna av de olika nivåerna 

 (SFS 2011).  

2.4 Etik och makt 

Under senare år har de yrkesetiska frågorna inom lärarkåren lyfts fram allt mer (Bergem 

2007). Detta hänger samman med att mycket av ansvaret i skolan har överförts till lärarna 

vilka har fått ett ökat inflytande både över skolans innehåll, arbetsformer samt de enskilda 

individerna. Läraren ska undervisa, utvärdera och bedöma elevens utveckling vilket gör att 

eleverna kan hamna i en beroendeställning gentemot läraren. Författaren benämner detta som 

ett asymmetriskt förhållande, vilket innebär att läraren har ansvar för val och prioriteringar 

som gäller eleven. Detta kan innebära en yrkesetisk utmaning eftersom läraren ska främja den 

enskilde elevens mognad och utveckling utan maktutövning. Maktmissbruk hos läraren är 

oprofessionellt och oetiskt (Gy 11). Bergem (2007) menar att det är möjligt att utveckla 

yrkesetisk kompetens precis som all annan kompetens. Han tar upp begreppet social 

sensitivitet vilket innebär lärarens förmåga att se och fånga elevens behov. Det innefattar även 

viljan att sätta sig in i elevens perspektiv och utifrån detta genomföra lärandet på ett sätt som 

gynnar eleven. Bergem (2007) ser på skolans undervisning som en etisk verksamhet vilken 

inkluderar alla de uppgifter som en lärare har. Författaren anser att lärarens arbete ska 

genomsyras av återkommande yrkesetiska reflektioner. Han lyfter fram fem områden vilka 

ska präglas av dessa reflektioner. Dessa områden är: 

 

 Förhållandet till eleverna  

 Valet av innehåll i kunskapsprocessen 

 Hur lärmiljön är utformad  

 Samarbetet mellan lärare, skolledning och föräldrar. 
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 Utveckling av skolverksamheten  

 

Samma tankar finns hos Helldin & Sahlin (2010), nämligen att det finns ett ansvar hos läraren 

att vara ett steg före eleven och aktivt se till att en relation skapas. Författarna lyfter upp 

begreppet apori vilket betyder att det finns ett problem eller olika argument som hindrar en 

lösningsfokuserad relation. Detta tillstånd kan även finnas i tystnaden och skapar då ett 

tillstånd av osäkerhet som i förlängningen kan stänga av det öppna lyssnandet och då skapa en 

oetisk situation. 

 

Vikten av lärarens yrkesetik visar sig även i ett avtal som slöts år 2000 med Lärarförbundet 

och Lärarnas riksförbund om att utarbeta ”yrkesetiska grundståndpunkter för lärare”. Avtalet 

pekar på vikten av att lärare utvecklar en kompetens och medvetenhet om ansvaret man har 

som lärare och att ha kännedom om både egna och sina elevers rättigheter.  

2.5 Lärande ur elevperspektiv 

Till skillnad från lärarna vilka i stor utsträckning beskrev problemet hos eleverna och i deras 

hemförhållanden så upplever eleverna att skolmiljön är det största problemet för dem 

(Gunnarsson, 2011). I undervisningen menar eleverna att det främst var relationerna, vilka 

metoder lärarna använde och innehållet som utgjorde hinder i lärandet. Elever som upplevdes 

stökiga ansågs det vara viktigt att läraren skapade ordning i klassen. Elever som var mycket 

frånvarande lyfte fram den personliga sidan av relationen till läraren som en orsak till 

frånvaron. För dessa elever var det viktigt att känna läraren som personer och att läraren ville 

lära känna dem och då inte enbart när det gällde kunskapsinhämtning. Författaren lyfter också 

fram elevens önskan om att få det stöd de behövde, ofta i form av en anpassad undervisning. 

Det såg det som en nackdel i lärandet att behöva vara passiva och behöva vänta på hjälp. När 

det gällde hur eleven kunde påverka sin lärandesituation upplevde de att det var lättare i de 

praktiska momenten eftersom de då kunde anpassa mer efter egna förmågor och eget intresse. 

Många elever saknade tydliga mål i sina studier och skolan var bara något som skulle göras. 

Imsen (2008) tar i sin bok upp en utveckling mot att eleverna måste lära sig ta ansvar för sitt 

eget lärande. Bakom denna tanke ligger en tro på att både lärandet och trivseln ökar eftersom 

författaren anser att mycket tid i dagens skola ägnas åt ineffektiva inlärningsformer. Han 

menar att eleverna utvecklas av att öka tilltron till sin egen inlärningsförmåga. Normell (2011) 

menar att elevens tidiga erfarenheter har en stor inverkan på hur eleven ser på sitt lärande. Om 

tidiga relationer har varit positiva ökar chansen att eleven ser läraren som en person som har 

både positiva och negativa sidor och det är då lättare att eleven känner tilltro till läraren och 

bättre kan förstå lärarens intentioner.  

 

Imsen (2008) beskriver den konstruktivistiska teorin vilken understryker att lärande är aktivt 

och något som kommer från elevens egen konstruktion av kunskap. Enligt teorin finns det inte 

automatik i lärandet och en lärare kan inte lära sina elever utan det är eleven själv som bygger 

upp sin kunskap genom olika former av tänkande och strukturering.  
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2.6 Lärandet ur ett pedagogperspektiv 

Gunnarsson (2011) menar att lärarnas vilja och förmåga att möta alla elever är beroende av 

hur de uppfattar elever, föräldrar och den verksamhet som de arbetar i. Huruvida lärarna 

upplever sitt arbete som meningsfullt påverkar också hur de utövar sin profession. Lärarens 

upplevelse av sin arbetssituation är beroende av: 

 

 Inflytandet över ekonomi och organisation 

 Skolmiljöns utvecklande möjligheter 

 Respekten från elever, skolledning, föräldrar och kollegor 

 Egen styrning av sina arbetsuppgifter och att kunna ha fokus på undervisningen 

 Att kunna ge elever det stöd de behöver 

 

 Steinberg (2008) påpekar att lärare kan uppleva två olika världsbilder i skolan, den 

humanistiska och den behavioristiska vilket innebär att den första sätter elevens behov och 

idéer i centrum medan det andra prioriterar skolans vuxna. Därför menar författaren att lärare 

kan uppleva en frustration och motsättning i att uppmuntra eleven och individualisera 

undervisningen och sedan bedöma eleven i betygssättningen (Steinberg 2008). 

Normell (2011) tar upp vad lärarna anser vara viktigt för att eleven ska lyckas i lärandet. En 

del nämner kunskap i sina ämnen men betonar vikten av att ha kontakt med eleverna för att 

utveckla lärandet. De uttrycker ”när samarbetet med eleven fungerar och vi inte tänker på 

något annat än det vi håller på med ” och ”när jag ser en elev som har haft svårigheter lyckas” 

eller ”när jag får kontakt med eleverna” (sid 63). Vidare påpekar författaren att lärare 

upplever frustration när de inte kan fullfölja sitt uppdrag och orsakerna till detta kan vara 

många t.ex. små resurser och många förändringar vilket gör att själva lärandet kommer i 

skymundan. 

 

Författarna Alerby, Kansanen & Kroksmark (2009) sammanfattar lärarnas syn på 

klassrumssituationen och slutsatsen är att de upplever den på många olika sätt. De menar att 

denna upplevelse påverkar lärandet eftersom klassrumsituationen är komplex där både 

samspelet till elever, upplevelsen av det du undervisar i, klimatet m.m. ingår. Därför menar 

författarna att det är viktigt att lärarna är medvetna om dessa påverkansfaktorer. 

2.7 Läraren som handledare 

Enligt (Gy11) ska läraren stimulera, handleda och stödja eleven samt ge särskilt stöd till 

elever i svårigheter. Alla som arbetar i skolan ska dessutom samverka så att skolan blir en god 

miljö för utveckling och lärande. För att nå framgång vilket betyder att kunna påverka elever i 

positiv riktning finns några viktiga faktorer och några av dessa är: Att ha kunskap om hur 

eleven tänker (Claesson 2007). Detta har likheter med det fenomenografiska tankesättet där 

man betonar vikten av hur olika fenomen kan uppfattas. Marton & Booth (2000) menar att det 

inte finns ett ända rätt sätt att undervisa eller en riktig metod för lärande utan att läraren ska 

lyfta fram olika variationer hur man kan uppfatta det som undervisningen handlar om så att 

eleven kan förstå det från olika perspektiv. Lärare vill gärna förmedla kunskaper till elever 

och därmed lotsa dem till ”rätt” svar. Detta kan bero på att läraren har strukturerat 
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undervisningen från sitt sätt att tänka och inte utifrån elevens. Det är viktigt att eleven hamnar 

i situationer där de får reflektera. Steinberg (2008) pekar på konkreta frågor som stimulerar 

eleven mot en konstruktiv process. Dessa frågor kallar författaren styrkefrågor och de ska 

vara positiva, framtids och lösningsfokuserade samt klargörande. 

 

Lundgren & Lökholm (2010) lyfter fram ”modellinlärning” eftersom människan lär nya 

beteenden genom att observera andra. Därför är det viktigt att läraren visar på olika 

situationer i klassrummet vilka kan påverka elevens lärande i positiv riktning. Det är viktigt 

att använda det deliberativa samtalet vilket innebär att olika synsätt ställs mot varandra och att 

lyssna och respektera varandras argument i en strävan mot en överenskommelse (Uljens, 

1997) och slutligen att vara medveten om de icke-verbala signalerna, exempelvis kroppsspråk 

men även vilka signaler jag som lärare sänder ut i klassrummet eller vilken inramning 

situationen med eleven har (Steinberg 2008). Som lärare har du en viktig roll i de pedagogiska 

mötena, läraren är som en handledare som har till uppgift att hjälpa eleverna framåt i sin 

utveckling. Vygotskijs teori handlar om att samspelet med andra och den egna utvecklingen är 

det viktigaste, detta är något som inte kommer av sig självt utan för detta behövs det stöttning 

så som handledning (Steinberg 2008) Persson och Rönnerman (2005) skriver om 

handledningens effekter: ”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av språk och 

tänkande enligt Vygotskij. Tänkandet är beroende av språket som ett verktyg för tänkandet. 

Detta sker först i form av ett yttre språk och när barnet talar högt för sig själv omsätts detta 

yttre språk till ett inre språk som barnet kan använda för att organisera och utveckla sina 

tankar.  
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3. Teori 

Enligt syftet ville vi undersöka hur elever och lärare upplevde vägen mot måluppfyllelse. Vi 

har i våra yrkesroller som specialpedagoger kunnat se lärandet ”utifrån” och vilka faktorer 

som påverkar detta. Vår uppfattning blev då att dialogen d.v.s. att kunna lyssna och förstå 

varandra och tillsammans lyfta upp och utveckla lärandet blev en centaral del i vägen mot 

måluppfyllelse.  

 

Därför presenterar vi nedan en huvudteori som vi anser vara relevant till det 

forskningsområde vi valt att skriva om. Denna teori är den relationella teorin. Teorin visar på 

betydelsen av samspelet och relationer mellan människor och hur denna teori kan påverka 

lärandet i positiv eller negativ riktning. Detta utgick vi från i vår problemformulering när vi 

valde att undersöka hur dialogen och kommunikationen mellan läraren och eleven styrde 

vägen mot måluppfyllelse. 

3.1 En översikt av den relationella pedagogiken 

Aspelin och Persson (2011) betonar i sin bok en ny infallsvinkel för hur vi tänker kring 

utbildning. De anser att det är begrepp som relationer, kommunikation och mänskliga möten 

som ska vara centrala för att utveckla i utvecklingen av lärandet inom skolverksamheten. De 

använder begreppet synsätt vilket de menar är mer utforskande än teori. Detta synsätt bygger 

på att människan föds, utvecklas och stärks i relationer. Detta är centralt i undervisningen och 

kräver att läraren förstår hur en relation med eleven kan påverka lärandet i positiv riktning. 

  

Författarna definierar fyra nivåer av relationell pedagogik: 

Den första nivån betonar det pedagogiska mötet mellan läraren och eleven där läraren ska 

handleda och understödja elevens mänskliga mognad. Parterna ska bli delaktiga i en 

ömsesidig process där eleven bekräftas och vägleds för att kunna ta ett steg fram i lärandet. 

Denna nivå handlar mycket om ett förhållningssätt i pedagogiska relationer. Förhoppningsvis 

innehåller undervisningen något eller några moment som kan kallas relationell pedagogik. 

 

Den andra nivån benämner författarna som pedagogiska tillvägagångssätt vilka utgår från 

insikter om relationens betydelse i utbildningen och syftar till att uppmuntra elevers aktiva 

deltagande i de relationella processerna. I denna nivå ingår att lärare medvetet etablerar och 

bevarar relationer vilka främjar läroprocessen. Eleven ska vara en del i kontexten för lärandet 

exempel på detta kan vara val av innehåll, hur grupperna ser ut, val av läromedel och 

bedömning av sin kunskapsprocess vilket anknyter till Hatties (2011) forskningsresultat om 

synligt lärande. Undervisningen ska inte vara ett socialt uppdrag eller ett kunskapsuppdrag 

utan de båda ska integreras. Denna nivå är till skillnad från den första nivån påverkad av 

vilken verksamhet den finns i. Läraren måste handla målmedvetet och medvetet skapa en 

hållbar relation till eleven men också mellan eleven och andra berörda i verksamheten. 

 

Den tredje nivån innefattar en pedagogisk rörelse vilken bör finnas på alla skolor och 

pedagogiska sammanhang. Den pedagogiskaiska rörelsen betyder en systematisk organiserad 

samverkan som bygger på relationellt tänkande. Denna rörelse kan se ut på olika sätt men 

stommen utgörs av sociala sammanhang och professionella samtal som leder till 
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skolutveckling genom t.ex. strukturella förändring och/eller utveckling hos de människor som 

ingår i den pedagogiska verksamheten. 

 

I den sista nivån speglar relationell pedagogik vilken föreställning och syn läraren har på 

elevernas kunskapsutveckling. Författarna menar att det är viktigt att synliggöra, analyser och 

diskutera de fenomen som beskrivits i tidigare nivåer. De fyra nivåerna kan överlappa 

varandra och är beroende av varandra på olika sätt. De skriver även hur den relationella 

pedagogiken kan innebära att läraren betraktar utbildning ur en annan synvinkel vilket kan 

leda till att läraren ändrar undervisningssätt och innehåll. Men den kan också leda till 

förändring av organisationen och ramar så att dessa blir bättre anpassade för att de ska gynna 

elevens lärande.  

 

Den relationella pedagogiken och dess betydelse i lärandet bekräftas också genom Bubers 

relations filosofi om det sociala samspelet, Aspelin (2005) samt av Gunnarsson (2011) . 

Buber fokuserar på interaktionen och den verbala kommunikationen i de mellanmänskliga 

relationerna i lärandet. Han menar att den relationella pedagogiken innefattar läraren och 

eleven vilka kan se det egna och varandras handlande utan att förlora sin egen identitet. Detta 

gör att läraren är medveten om vad hon kan bidra med gällande elevens lärande och 

utveckling. Aspelin (2005) anser att vi har pratat alltför länge om inlärning som en företeelse 

hos den enskilda individen och om processer vilka försiggår inne i hjärnan och skriver om 

kommunikation och relationer som viktiga ord i lärandet. Men orden måste ha en innebörd 

vilket innebär en pedagogik där relationen är plattformen och inte endast uttrycks i 

styrdokument och diskussioner. Det är endast med denna teori om Jag och Du vilken anser att 

det inte finns en isolerad mänsklig varelse utan endast ett subjekt i ”existens med andra” som 

vi når målen i skolans verksamhet och det är denna definition om lärande vi valt att utgå från i 

vår undersökning (Buber, 1994). Aspelin och Persson (2011) menar att kunskapsuppdraget 

måste gå hand i hand med den relationella pedagogiken vilket anknyter till Gunnarsson 

(2011) som betonar vikten av att eleverna lär känna sina lärare och att eleverna har en önskan 

om att ha en relation som inte endast anknyter till kunskapsutvecklingen. Meads (1976) 

grundtanke utgår från att det mänskliga samspelet skapar det mänskliga medvetandet och inte 

tvärtom (interaktionismen) och menar att det är samspelet med identifikationsobjekt som styr 

det psykologiska växandet. Hur läraren möter eleven är av stor vikt för elevens fortsatta 

utveckling och även motivations begrepp kan kopplas till denna teori om samspelet mellan 

lärare och elev.  

 

Aspelin & Persson (2011) skriver om betydelsen av att läraren måste få utnyttja sin 

professionella kompetens. Det är tre kompetenser som är speciellt viktiga för elevers resultat 

enligt författarna, och dessa tre är lärarens relationella kompetens, förmågan att ge 

återkoppling och feedback samt kompetensen att kunna vara ledare i klassrummet. 

Undervisningen måste präglas av återkoppling, progression samt av en didaktisk undervisning 

där tydliga undervisningsmål formuleras för eleven. Detta elevfokuserade förhållningssätt är 

kännetecken för en lärare som är delaktig i hög måluppfyllelse och vilket överensstämmer 

med Hatties (2011) forskningsresultat om vikten av att både lärare och elever är överens om 

problemet i lärandet för att en lösning ska kunna uppnås.  
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4. Metod   

 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vår studie har genomförts. Metoddelen är indelad i 

val av metod, studiens avgränsning, pilotstudie, undersökningsgrupp, genomförande, 

bearbetning, tillförlitlighet och avslutas med etik. 

4.1 Val av metod 
Vårt syfte var att undersöka likheter och skillnader i lärarens resp. elevens syn på vad som 

hindrar eller gör det möjligt för eleven att nå kursmålen. Bjurwill (1995) beskriver en metod i 

två steg där det första är sökandet eller insamlandet och det andra är läsmetoden eller 

analysen då man läser av skillnader och likheter i svaren. Enligt författaren används enkäter 

för att få svar på vissa frågor men vill man veta hur en enskild individ tänker eller vilken 

uppfattning han har i en viss fråga är den bästa sökmetoden intervjuer. 

 

Vår första tanke var att vi endast skulle använda oss av intervjuer med öppna frågor i 

undersökningen för att vi hade en relativt begränsad undersökningsgrupp men även för att 

fokus i syfte och frågeställningar delvis handlade om uppfattningar och syn hos lärare och 

elever på kunskap och lärande.  Vi ansåg att intervjuer var den mest relevanta metoden för att 

uppfylla vårt syfte med studien. Efter övervägande valde vi att använda oss av både enkäter 

och intervjuer för att öka reliabiliteten men även för att ha ett underlag att utgå ifrån i 

intervjuerna. Vårt val grundar sig också på att respondenterna både kunde svara muntligt och 

skriftligt vilket vi ansåg kunde öka både validiteten och reliabiliteten.   

 

I enkäten utgick vi från sju frågor vilka enligt vår uppfattning motsvarade syftet med 

undersökningen nämligen jämföra likheter och skillnader mellan svaren hos lärare och elever. 

Datainsamlingen skulle genomföras på två olika sätt, både genom att lärarna och eleverna fick 

svara skriftligt på givna frågeställningar och sedan kompletterades dessa med enskilda 

intervjuer. Vi ansåg att fördelen med intervjuer var att det fanns en öppenhet men ändå en 

struktur och att den fördes som ett samtal där det fanns möjlighet att hämta kunskap under 

hela den tid som samtalet pågick. En annan fördel som gjorde att vi valde att även använda 

intervjuer var att samtalet kunde förändras under intervjuns framskridande och att vår 

kunskap och uppfattning angående det vi vill undersöka kan fördjupas, vidgas eller revideras. 

Men detta kan även vara en nackdel eftersom svaren kan vara svårare att analysera. 

  

Patel & Davidsson, (1994) påpekar också kroppsspråkets betydelse eftersom intervjuaren 

sänder ut signaler som respondenten reagerar på. Det är också viktigt att språket anpassas till 

respondenten och den miljön som finns vilket kallas för meta kommunikativ kompetens. 

Därför måste intervjuaren ha goda kunskaper i ämnet för att kunna fånga det viktiga. Ibland 

har den kvalitativa metoden fått kritik för att den inte är vetenskaplig. Exempel på sådan kritik 

är att metoden inte är tillförlitlig utan bygger på ledande frågor och att den är alltför 

personberoende och att intervjupersonerna ofta är för få eller att den är valid d.v.s. att den 

grundar sig på subjektiva intryck (Kvale, 2009). Som svar på kritiken framhävs att det 

viktigaste i en intervju är att frågorna leder till ny kunskap och inte om de är ledande eller 

inte, samt att styrkan i intervjun ligger hos respondentens vardagsförståelse. Det är också 
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viktigt att antalet intervjupersoner skiftar efter antalet som behövs för en slutsats. Författaren 

menar att kritiken kommer från en positivistisk syn på samhällsforskning vilken hävdar att 

kunskapen som tas fram ska bygga på allmänna metodregler och vara objektiva, alltså utan 

påverkan från intervjuaren eller forskaren. Här handlar det alltså om objektivitet vilken står 

för i vilken utsträckning värderingar påverkar studien.  

 

En av oss har i arbetet som lärare haft kurser i kommunikation vilket gjorde att hon hade 

kunskap om kroppsspråk och samtalsteknik och denna erfarenhet ansåg hon var bra att ha i 

intervjuformen. Men det skulle också kunna vara en nackdel eftersom man med den 

kunskapen tolkar in signaler hos respondenten som inte stämmer så därför är det viktigt att 

vara observant och sträva efter objektivitet. Under en intervju påverkar både miljön 

runtomkring och kemin mellan intervjuare och respondent men vi var medvetna om detta och 

ansåg att vi därför kunde använda denna kunskap på ett positivt sätt. Vi har under vår 

utbildning fått kunskaper om och praktiskträning i handledning när det gäller pedagogiska 

frågor vilket stärkte vårt val av att använda intervjuer i undersökningen.  

 

Vi avsåg att använda diktafon i intervjuerna (med respondenternas medgivande). Det finns 

olika typer av frågor i en enkät (Youngman, 1979). Enligt vårt syfte valde vi att formulera 

verbala eller öppna frågor både i enkät och intervju. Författaren hävdar att det kan vara svårt 

att analysera svaren från öppna frågor men menar också att dessa kan vara ett komplement till 

intervjufrågor vilket vi valt att använda. Även när man vill analysera vad respondenterna 

tycker i en viss fråga eller när undersökningen ska användas i ett visst syfte så är de öppna 

frågorna relevanta (Youngman, 1979). Eftersom vi har som mål att använda frågorna och 

svaren som utgångspunkt i ett fortsatt utvecklingsarbete så menar vi att denna typ av frågor 

var mest passande. Öppna frågor är en bra utgångspunkt för respondenten att reflektera och 

hitta olika infallsvinklar. 

4.2 Studiens avgränsning 

Eftersom vi i metoden valt att både använda oss av enkät med öppna frågor samt 

kompletterande intervjuer så valde vi att begränsa oss till sju lärare och sju elever på samma 

gymnasieskola. Att använda sig av mer än en metod kallas för triangulering (Bell 2009). 

Författaren påpekar, att använda sig av flera metoder kan vara bra eftersom man ser samma 

sak men utifrån olika synvinklar.  Vårt val av att använda sju lärare och sju elever alltså 14 

respondenter berodde även på tidsbegränsning hos oss som författare men också hos våra 

respondenter. Vi ansåg dock att vi genom denna informationsinsamling kunde dra slutsatser 

enligt syfte och frågeställningar.  Vi gjorde ett aktivt val av gymnasieskola vilket grundade 

sig på lärarnas ”kursvarningar” och ett intresse av att följa upp dessa och en av oss arbetade 

på den skolan vilket underlättade valet. Genom vårt syfte och frågeställningar begränsade vi 

undersökningen till att gälla lärares och elevers syn på lärandesituationer och medvetet valt 

bort att undersöka hur kön, utbildning, rektorns roll, skolform, familj m.m. påverkar lärandet. 

Detta gjorde vi för att avgränsa undersökningen som annars enligt vår uppfattning hade 

innehållit alltför många variablar utifrån examensarbetets ramar. 
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4.3 Pilotstudie  

Syftet med vår förstudie var att ta reda på om frågorna var relevanta för det vi ville få svar på 

i undersökningen. I studien ska de personer som svarar på frågorna likna den grupp som vi 

har tänkt intervjua i den egentliga undersökningen (Patel & Davidsson, 1994). Vi informerade 

om vår undersökning på ett lärarmöte och vi hade pratat med rektorn om betydelsen av hans 

närvaro för att understryka legitimiteten av denna. Vi informerade muntligt med hjälp av en 

Powerpoint om undersökningens syfte, vilka vi var, etiska regler m.m. Denna information 

använde vi i den egentliga undersökningen men i pappersformat till de enskilda lärarna. Vi 

klargjorde att vi behövde lärare både till förundersökningen och till den egentliga 

undersökningen och frågade om de godkände en lottning för att få fram vilka som skulle delta 

i vad. Det gjorde de och med handuppräckning anmälde nio lärare sitt intresse. Vi lottade 

fram två till förstudien och resterande deltog i den egentliga undersökningen. Vi bestämde 

efter mötet tid och plats för ett möte med de förstnämnda. Efter vetskapen om vilka två lärare 

som skulle delta frågade den lärare av oss som arbetar på skolan de elever som fått 

kursvarning om de ville vara med i en förundersökning efter att vi informerat om studien. Till 

den egentliga undersökningen ändrade vi den person som valde ut eleverna från den av oss 

som arbetade på skolan till den som inte alls kände till eleverna för att urvalet skulle bli så 

objektivt som möjligt. Tid och plats för förundersökningen bestämdes med eleverna. Vi 

bestämde att vi skulle dela upp förstudien så att en av oss tog eleverna och den andre av oss 

lärarna eftersom vi ansåg att det var en fördel att den som skulle intervjua lärarna inte kände 

dem alls och att den som arbetade på skolan skulle intervjua eleverna. Enligt vår uppfattning 

skulle vi troligtvis få mer kompletterande svar från eleverna om de kände till den som 

intervjuade dem och vi ansåg att det var en fördel att den lärare som inte arbetade gick in med 

icke vetande ögon i intervjuerna med lärarna.  

 

Förundersökning lärare 

I svaren vi fick visade det sig att lärarna svarade olika vilket är naturligt eftersom 

uppfattningen om eleverna och hur de kan nå målen skiljer sig från person till person. Vi 

upplevde också att frågorna vi ställde var relevanta eftersom lärarna enligt oss svarade på det 

vi ville få fram enligt syftet och lärarna gav uttömmande svar. Gällande intervjun med lärarna 

vilken skedde i direkt anslutning till deras skriftliga svar så hade vi formulerat vissa 

följdfrågor som vi i princip tog bort till den egentliga undersökningen eftersom vi bedömde 

att de övergripande frågor vi hade gav svar på syftet. En av lärarna uttryckte att hon kände sig 

stressad och därför beslöt vi att vi skulle genomföra nästa tillfälle under ett lärarmöte. Den av 

oss som intervjuade lärarna blev medveten om att hon med en av respondenterna kom in på en 

handledande roll vilket var viktigt att förändra mot en renodlad roll som intervjuare.  

 

Förundersökning elever 

Efter den skriftliga delen vilken gjordes vid samma tillfälle som intervjuerna upptäckte vi att 

vi hade tänkt rätt med en kompletterande intervju eftersom eleverna hade lämnat svar som var 

svårtolkade och inte motsvarade vårt syfte. Vi upptäckte att eleverna var lite ofokuserade och 

tolkade dessa signaler som att de ville in i klassrummet igen. Därför bestämde vi att vi skulle 

använda en håltimme vid nästa tillfälle och en annan lokal vilken var längre bort från 
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klassrummet. Den av oss som träffade eleverna i intervjun fann att det gällde att verkligen 

vara fokuserad eftersom de sände ut ”icke-verbal” information genom kroppsspråk och då är 

det viktigt att tolka dessa signaler för att genom följdfrågor få fram deras syn. 

4.4 Undersökningsgrupp 

Vi beslutade oss för att genomföra undersökningen på en gymnasieskola i en medelstor 

kommun i södra Sverige. Vårt val av skola grundar sig på att en av oss arbetar som lärare och 

specialpedagog på denna skola och har tillsammans med rektorn diskuterat hur skolan ska 

kunna ge rätt stöd åt elever i behov av stöd för att få godkänt i kurser. Skolan ligger utanför 

samhället och består av två byggnader. Det går ca.200 elever på skolan fördelade på fyra 

program varav två av dem är yrkesprogram. Skolan har ett internat där det bor 60 elever. 

Antal personal är 39 varav 23 är lärare. Det finns en rektor som har varit där i fem år och en 

biträdande rektor. Elevhälsan består av skolsköterska, specialpedagog, SYV, internatpersonal, 

kurator. Rektorn medverkar vid de flesta elevhälsomöten.  När vi först berättade om vår 

undersökning för lärarna blev vi väl mottagna eftersom skolan har problem med att få vissa 

elever godkända i kurser och för att rektorn gav legitimitet för vår undersökning. Lärarna på 

den gällande skolan anmäler en ”kursvarning” till elevhälsan när det finns risk att uppnådda 

mål inte kommer att nås i en viss kurs. 

 

Undersökningsgruppen bestod av lärare som anmält ”kursvarningar” och som anmält sitt 

intresse och var kvar efter att två lärare lottats fram till förundersökningen. Eleverna valdes ut 

genom att den som inte arbetade på skolan lottade fram sju elever som fått kursvarning av de 

lärare som skulle vara respondenter och detta var en förändring från förundersökningen. 

(Lärarna hade fler elever som var ”kursvarnade” i sin kurs) Samtliga sju accepterade att delta 

i undersökningen efter personlig, skriftlig och muntlig information av den lärare som arbetar 

på skolan. Vi tog beslutet att det skulle underlätta och bli mer positivt om den lärare som 

redan hade en relation med eleven skulle informera om studien och genomföra intervjun.  

4.5 Genomförande   

Vi började med att lägga ut intervjufrågorna på skolans intranät, både till elever och lärare 

som skulle deltaga i vår undersökning. På lärarnas fredagsmöte informerade vi om att 

frågorna fanns på nätet, utlagda till de utvalda respondenterna. I frågeformuläret fanns det 

också med förslag på tider för den muntliga intervjun (se bilaga 3.) Den specialpedagog som 

arbetar på skolan hade fått rektorns legitimitet att genomföra intervjuerna under den tid som 

var avsatt till lärarmöte.  

 

Genomförande lärare 

På frågeformuläret stod även senast inlämningsdag för lärarnas svar samt en svarsruta där 

lärarna kunde kryssa i den tid som passade dem bäst. Efter det granskade vi tillsammans 

svaren och diskuterade eventuella följdfrågor. I detta skeende valde vi att inte värdera svaren 

utan så mycket som möjligt lät vi intervjuaren genomföra intervjuerna med ”nya ögon”. Vi 

formulerade även ett dokument angående vårt förhållningssätt under intervjun, vilket t.ex. var 

teknik gällande öppna frågor, kroppsspråk, lyssnande, ramar m.m. Efter det skickade 

intervjuaren ut ett inbjudningsbrev med tid, plats, ramar samt en påminnelse om de etiska 
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reglerna. Intervjun genomfördes vid sju tillfällen och varje tillfälle bestämdes till en timme. 

Platsen var specialpedagogens rum vilket var en neutral plats eftersom det var en relativt ny 

plats både för intervjuaren och lärarna. En viktig aspekt var att den av oss som arbetar på 

skolan inte informerade intervjuaren om lärarna i förväg. Intervjuaren hälsade respondenten 

välkommen och förvissade sig om att allt var klart gällande ramar, sekretess och inspelning. 

Intervjuaren sa till när det återstod fem minuter av intervjun och den avslutades med ett tack 

för att de ställde upp. 

 

Genomförande elever 

Även elevernas frågeformulär lades ut på skolans intranät och den som arbetar på skolan 

påminde eleverna om att besvara formuläret. Efter sista svarsdatum saknades svar från tre och 

de blev då påminda muntligt av den av oss som arbetade på skola. Vi skickade ut inbjudan för 

intervjutid och även här påminnelse om ramar, sekretess och inspelning. Intervjuaren 

genomför sex intervjuer under samma former som med lärarna. Vid ett av samtalen uteblev 

respondenten och en ny tid bestämdes muntligt. Detta genomfördes sedan enligt 

överenskommelsen.  

4.6 Bearbetning 

Eftersom vårt material bygger på en jämförande studie vill vi använda oss av relativa 

informationsfigurer och dessa figurer kompletteras med analyser. I analysen har vi valt att 

utifrån det enskilda nyckelordet delge vår uppfattning om vad elevers och lärares svar beror 

på och vad de kan leda till enligt syfte och frågeställningar. Vi har i analysen tittat på 

skillnader och likheter i undersökningsgrupperna både som helhet och var och en för sig för 

att få så många infallsvinklar som möjligt (Bjurwill, 1995). Vi har i resultatdelen också gjort 

teoretiska tolkningar av undersökningens resultat för att kunna hitta nya tolkningsmodeller 

och nya förklaringar enligt vår teori om relationell pedagogik. Denna teoretiska tolkning kan 

lyfta upp andra fenomen än det undersökta (Bjurwill, 1995). Enligt Backman (2008)  

underlättas sammanställningen från olika karakteristika om den görs i figurform eller 

kodschema. Vi har sammanställt varje enskild intervju där en lärare och en elev ingår i 

sammanställningen för att jämförelsen av skillnader och likheter ska bli så tydlig som möjligt. 

(Backman, 2008). Författaren framhåller att figurer oftast är ett tydligt sätt att redovisa 

resultat från en vetenskaplig studie. Han menar också att genom dagens teknik finns det 

möjlighet att framställa lättlästa tabeller och figurer och därför använde vi oss av detta i 

bearbetningen. Vi har även valt att redovisa likheter och skillnader mellan alla berörda i 

undersökningen, vilket innebär sju lärare och sju elever. Vi ansåg att jämförelsen var relevant 

och kunde ge en sammanställd bild av hur elever respektive lärare uppfattade vägen mot 

måluppfyllelse. Detta ansåg vi gav en tydligare bild av hur lärare respektive elev såg på 

måluppfyllelse i stället för att göra en sammanfattning av resultaten. I vissa svarsresultat var 

elev och lärare samstämda på ett ”negativt” sätt och det innebär att de tyckte lika men att 

samstämmigheten inte ledde till en konkret handlingsplan för elevens lärande. 

 

 Enligt frågorna i studien (se bilaga 4 och 5) kunde vi urskilja vissa nyckelord, vilka vi 

använde oss av i bearbetningen. Dessa nyckelord var:  
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 Hinder  

 Metod  

 Innehåll  

 Positiv respons  

 Önskat Stöd  

 Uppföljning  

 

Jämförelsen av lärares respektive elevers syn på dessa nyckelord i lärandet är svaret på syftet i 

vår undersökning. 

4.7 Tillförlitlighet 

Två viktiga begrepp när det gäller tillförlitlighet är validitet och reliabilitet, där validitet står 

för i vilken utsträckning man mäter det som var avsett att mäta, och reliabilitet står för graden 

av tillförlitlighet i mätinstrumentet (Paulsson, 1999). Validitet betyder giltighet och syftar då 

till sanningen hos ett yttrande, och definieras ofta med frågan: Mäter du vad du tror att du 

mäter? (Kvale, 2009). Kritiker menar att intervjuer inte är vetenskapliga eftersom de inte 

resulterar i siffror, men om man ser metoden i ett bredare perspektiv och utgår från att 

observationerna speglar de fenomen eller de variabler som var avsedda att undersöka kan den 

bli valid alltså leda till vetenskaplig kunskap. Enkäters validitet kan påverkas av den 

analysenhet man väljer eller hur väl urvalet av dem som svarat på en enkät representerar den 

population intervjuaren var intresserad av (Rönnkvist & Vintere, 2008). Reliabiliteten kan i 

intervjun påverkas av ledande frågor eller hur man kategoriserar svaren och i den kvantitativa 

intervjun styrs reliabiliteten bl.a. av hur noggrann kodningen i analysen är. Detta visar att det 

förekommer en skillnad mellan metoderna gällande hur forskaren analyserar och tolkar 

materialet. I den kvantitativa metoden används statistiska analyser, medan i den kvalitativa 

metoden är det forskarens tolkning av informationen som gäller (Holme & Solvang-Krohn, 

1997).  

 

Vi valde en relativt liten grupp i undersökningen och ansåg därför att det inte gick att 

generalisera resultatet men eftersom vi använde oss av både enkäter och intervjuer så var vår 

mening att det kunde påverka validiteten i positiv riktning. Eftersom det finns många faktorer 

vilka påverkar resultatet såsom frågornas utformning, respondenternas inställning, tid och 

förmåga att uttrycka sig, vår lyhördhet och samtalsteknik, miljön m.m. så kan aldrig 

reliabiliteten bli perfekt. Calström & Hagman (1992) menar att speciellt i intervjuer finns det 

många tillfälligheter som kan påverka resultatet. Men vi ansåg att vår erfarenhet och kunskap 

inom pedagogik och kommunikation kunde öka tillförlitligheten samt även medvetenheten 

om vad som kan påverka resultatet. Valet av oss, att den som inte kände lärarna skulle 

intervjua dem ansåg vi kunna öka reliabiliteten eftersom intervjuaren blir mer objektiv och 

inte påverkas av tidigare erfarenheter i intervjun. 

 

I den egentliga undersökningen var vårt mål att en elev som fått kursvarning av den utvalda 

läraren skulle vara respondent för att avgränsa och kunna precisera skillnader/likheter mellan 

lärare och elever. Detta menar vi ökade både reliabilitet och validitet eftersom respondenterna 

enades kring ett begränsat ämne med liknande frågeställningar.   
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4.8 Etik 

När någon genomför en undersökning handlar det om ett moraliskt samspel (Kvale, 2009). 

Det finns enligt författaren inga färdiga regler för de etiska problem som kan uppstå i studier 

där människor ingår men undersökningen måste ta hänsyn till både vetenskapen och 

mänskliga intressen. Det är viktigt att vara medveten om att etiska överväganden pågår från 

planeringen av undersökningen ända fram till slutrapporten. Enligt Vetenskapsrådets 

ämnesråd (1990) finns det fyra huvudkrav för forskaren att tänka på: 

Informationskravet: Forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift och villkoren för att 

medverka. De ska informeras om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sitt 

deltagande. 

Samtyckeskravet: Forskaren ska få respondenternas samtycke att medverka i undersökningen. 

I vissa fall ska även vårdnadshavare ge sitt samtycke. 

Konfidentialitetskravet: Detta krav innebär att respondenterna har rätt att vara anonyma. Alla 

uppgifter ska antecknas och förvaras på ett sätt så att de medverkande inte kan identifieras 

eller att obehöriga kan ta del av materialet. 

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet får endast användas i forskningssyfte. 

 

I vår undersökning läste lärarna och eleverna ett informationsbrev där vi informerade om de 

olika etiska kraven (bilaga 1) och inför intervjuerna skrev de på ett kontrakt (se bilaga 2). Två 

av eleverna i undersökningsgruppen var omyndiga så vi fick deras vårdnadshavares samtycke. 
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5. Resultat 

 

Resultatet redovisas i figurer för att tydligt visa likheter och skillnader mellan elev och lärare. 

Vi redovisar varje lärare och elev i en figur och skriver ett objektivt resultat samt analys i 

anslutning till varje figur. Vi sammanfattar hela undersökningen i en figur vilken visar ett 

”snitt” på hur respondenterna svarat på nyckelorden. Nyckelorden är hinder, metod, innehåll, 

positiv respons, önskat stöd och uppföljning. 

 

Intervju nr 1 

 

Hinder 

 
Förklaring 

0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                        

1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet                                                                   

2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

       

        = Lärare            = Elev   

                           

                                                                                                                                     

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Stor enighet om att det största hindret var att 

eleven inte hade följt överenskommelser om uppgjorda delmål. Båda var klara över vad de 

hade kommit överens om. Eleven uttryckte att hans ”lathet” och svårighet att fokusera kunde 

vara ett hinder vilket de hade löst med att han ibland kunde sitta enskilt i klassrummet. 

Analys: Full samstämmighet genom att läraren och eleven tittar på sin egen roll i elevens 

måluppfyllelse. Båda upplever att det förekommer en kommunikation vilken ska leda till en 

utveckling i elevens lärande.  

  

Metod 

 
                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                          2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare                = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. I överenskommelsen ingår olika metoder som 

exempelvis hur eleven ska redovisa sina kunskaper, vem han ska arbeta med m.m. Eleven 

upplever att han får gensvar för sina förslag på metoder och båda anser att det förekommer en 

kommunikation. Metoderna kan skifta efter vad som ingår i lärandet vilket eleven upplever 

som positivt. 

Analys: Full samstämmighet eftersom det sker en diskussion om vilka metoder som gynnar 

eleven bäst i hans lärande. Läraren vägledde eleven utan att komma med färdiga lösningar 

vilket vi anser stärkte elevens lärande och tydliggjorde processen. 
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Innehåll 
 

                    Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare                 = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Eleven upplever sig kunna påverka innehållet 

så att det anpassas till en lagom nivå för eleven och att innehållet är intressant. Även här sker 

en kommunikation där eleven känner sig delaktig. 

Analys: Full samstämmighet. Båda är medvetna om strukturerar tillsammans upp ett 

innehåll som passar elevens lärande. 

 

Positiv respons 
 

                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare               = Elev 

 

Resultatredovisning: Viss samstämmighet. Läraren upplevde att hon gav tillräckligt med 

beröm och att de stämde av tillräckligt ofta. Eleven önskade mer positiv respons och att 

avstämningen kunde ske lite oftare. Eleven upplevde att han blev behandlad med respekt av 

läraren och att läraren lyssnade på honom. 

Analys: Viss samstämmighet. Det hade kunnat gynna eleven om läraren varit tydligare med 

”pushning” och avstämning genom att rikta sig direkt till eleven och vara mer exakt i sitt sätt 

att uttrycka sig.  

 

Önskat stöd 

 
                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Både eleven och lärare upplevde att om 

överenskommelsen hölls så skulle eleven nå måluppfyllelse utan några extra resurser. 

Analys: Full samstämmighet. Den som intervjuade eleven fann att det fanns ett behov av 

stöd för att strukturera upp studierna. Eventuellt kan specialpedagogen genomföra denna 

struktur för att eleven ska påbörja, genomföra och slutföra sitt arbete. 
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Uppföljning 

 
                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                                         2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Båda är klara över när olika moment ska 

följas upp vilket tydligt görs i överenskommelsen angående elevens lärande.  

Analys: Full samstämmighet. Det skapar en trygghet för eleven och rutiner för läraren att 

tidpunkter för uppföljning är bestämda. Däremot kunde läraren ev. hitta fler tillfälle att checka 

av var eleven befinner sig i processen.  

Teoretisk tolkning: Vi anser att läraren är medveten om hur lärprocessen ska bli synlig 

enligt Hatties (2011) teori om synligt lärande eftersom läraren lyckas få eleven att reflektera 

över sitt eget lärande och resultatet visar att både lärare och elev har genomgått de olika 

nivåerna av relationell pedagogik, vilka innefattar det pedagogiska mötet, tillvägagångssättet 

och rörelsen genom att genomföra samtal vilka utgör en systematisk organiserad samverkan 

som bygger på relationellt tänkande vilket medför en förändring och/eller utveckling hos de 

som ingår i samtalet. Enligt Aspelin & Persson (2011) handlar den sista nivån om vilken syn 

lärarna har på elevens kunskapsutveckling och detta framkommer i undersökningen genom att 

läraren betraktar elevens lärande ur olika perspektiv som leder till förbättring av innehåll och 

undervisningssätt. Enda bristen finns i lärarens förmåga att ge återkoppling till eleven enligt 

Aspelin & Persson (2011). 

 

Intervju nr 2  

 

Hinder 

 
                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Läraren upplever att elevens beteende är det 

stora hindret. Hon beskriver det som bristande fokusering och respekt från eleven. Läraren 

anser att hon anstränger sig men att det inte ger något resultat. Läraren nämner inte elevens 

diagnos som ett hinder vilket eleven anser att det är. Eleven nämner också bristande respekt 

och att inte bli lyssnad på som ett hinder. Ett hinder är enligt eleven en otydlighet om 

användning av mobilen vilket gör att eleven sitter med den trots tillsägelse. Läraren anger 

bristen på tid som ett hinder.  

Analys: Ingen samstämmighet. Eleven lyfter upp flera konkreta hinder i sitt lärande men 

eftersom respekt och kommunikation saknas mellan lärare och elev så tar inte eleven upp 

dessa hinder och deras väg mot måluppfyllelse kommer inte igång. Eleven hamnar i 

”misslyckande cykeln” där han stannar eftersom de inte når fram till varandra.  
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Metod 

 
                                   Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmiget 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Lärare och elev har ingen dialog utan 

läraren återkommer hela tiden till elevens beteende och hur det påverkar hans lärande. Eleven 

har flera förslag på metoder exempelvis mer konkreta uppgifter och individuell förklaring på 

dem men pratar inte med läraren om dessa metoder eftersom han inte tycker att det är ”någon 

ide´”.  

Analys: Ingen samstämmighet. Det saknas en dialog mellan lärare och elevens vilken skulle 

startat med ett samtal om elevens måluppfyllelse och hur den ska uppfyllas genom att både 

elev och lärare tittar på sig själv och vad de kan bidra med.  Detta verkar vara ett låst läge.  

 

Innehåll 

 
                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                     2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Denna fråga undviks av läraren som i stället 

pratar om svårigheten i hela situationen och framför allt om vilka brister eleven har. Eleven 

vill ha nivågruppering i innehållet och mer individuell undervisning.   

Analys: Ingen samstämmighet. Se analysen under metod. 

 

Önskat stöd 

 

 
                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Läraren ser eleven som problemet och 

nämner inte att något behov av stöd finns, eleven däremot uttrycker att de aldrig diskuterat 

något stöd men anser att mer individuell undervisning, annan placering i klassrummet samt 

ljudböcker skulle underlätta. Detta har eleven inte uttryckt till läraren.  
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Analys: Ingen samstämmighet. Eftersom eleven är problemet enligt lärarens uppfattning och 

eleven inte vill ta upp vilket stöd han skulle behöva så utvecklas inte lärandet och återigen är 

det ett misslyckande. 

 

Positiv respons 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                                  

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet   

                                         2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet     

                                          

                                                 = Lärare           = Elev 

 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Eleven saknar kommunikation och 

uppmuntran. Han uttrycker att han har lyckats med något en gång i kursen och förstått vad 

han skulle göra. Läraren visar både genom språk och kroppsspråk en uppgivenhet. 

Analys: Ingen samstämmighet. Elev och lärare uttrycker även här två skilda världar och det 

är mycket tydligt att kommunikationen saknas. Det enda enligt oss som kunnat utveckla 

elevens lärande hade varit att bryta detta negativa mönster med till exempel en 

specialpedagog som kunde observera vad som hände i klassrummet och utifrån det handleda 

läraren. 

 

Uppföljning 

 
                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Eleven skulle vilja ha mycket mer tydlig 

feedback medan läraren anser sig följa upp elevens resultat. Eleven anser att enda gången det 

sker en uppföljning är när resultaten är dåliga.  

Analys: Ingen samstämmighet. Tydlig uppföljning är viktigt för alla och speciellt för denna 

elev som har en diagnos vilken medför behov av struktur och positiv respons. 

Teoretisk tolkning: Eftersom det saknas en kommunikation mellan lärare och elev och de 

inte är samstämmiga gällande elevens hinder och möjligheter i lärandet går detta emot Bubers 

(1994) teori om den relationella pedagogiken där läraren och eleven både kan se det egna och 

varandras handlande. Detta menar Buber (1994) gör att läraren är medveten om vad hon kan 

bidra med i elevens lärande, vilket inte alls stämmer överens med denna lärarens syn på 

elevens kunskapsutveckling. Läraren är inte medveten om hur relationen med eleven kan 

påverka lärandet i positiv riktning enligt Aspelin & Persson (2011). Resultatet visar att det 

pedagogiska samtalet inte har uppnått någon nivå av den relationella pedagogiken enligt 

Aspelin & Persson (2011) och hindrar därför elevens kunskapsutveckling. 
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Intervju nr 3  

 

Hinder 

 
                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev  

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Både elev och lärare har mycket klart för sig 

vilka hinder som finns i elevens lärande, vilka exempelvis är dåligt arbetsminne, svårigheter 

med att starta och avsluta, svårt med koncentrationen på grund av olika ljud, svårigheter med 

att förstå uppgifter vilket gör att hon tappar fokus. Eleven uttrycker sin diagnos som ett hinder 

och har mycket god självinsikt om hur diagnosen påverkar lärandet. Eleven anser att hon och 

läraren inte pratat om de olika hindren.  

Analys: Full samstämmighet. Trots att både elev och lärare är mycket medvetna om hinder i 

lärandet så finns det brister i kommunikationen angående dessa vilket gör att en dialog uteblir 

och därmed verktyg för att undanröja hinder. Om det funnits rutiner för elevernas lärande så 

hade en kommunikation tvingats fram redan i ett tidigt skede i diskussion kring 

måluppfyllelse. 

 

Metod 
 

                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Läraren ser inte sin egen roll utan uttrycker 

endast hur eleven ska arbeta. Eleven nämner konkreta metoder så som nivågruppering, inläst 

material samt tydligare mål om vad som krävs. Eleven anser inte att de pratat så mycket om 

metoder vilket hon anser bero på olika ”värderingar”.  

Analys: Ingen samstämmighet. Trots en medvetenhet om elevens hinder så gör bristen på 

kommunikation att det inte sker en utveckling av metoder som gynnar eleven. Även här 

behövs rutiner i ett tidigt skede där läraren tvingas titta på sig själv och vad som händer i 

klassrummet samt kommunicera med eleven om vilka metoder som passar henne bäst. 

Eventuellt behövs specialpedagogen för att stötta och utveckla elev och lärare i lärandet. 
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Innehåll 

 
                                   Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Eleven anser inte att hon har kunnat påverka 

så mycket som hon önskat eftersom innehållet är för svårt och inte anpassat efter hennes nivå. 

Eleven vill ha klargjort vad som krävs för att klara det lägsta betyget mycket konkret. Läraren 

upplever att hon ”lirkar” och att nivån inte kan sänkas hur mycket som helst eftersom det 

finns en kursplan. 

Analys: Ingen samstämmighet. Se analysen under metod. 

 

Positiv respons 
 

 

                                   Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                          

                                                     = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Eleven upplever inte positiv respons medan 

läraren uttrycker att hon hjälper eleven att lyckas. Elevens önskemål är att ha fler individuella 

samtal kring studie situationen.  

Analys: Ingen samstämmighet. Eftersom kommunikation inte finns sker ingen utveckling i 

lärandet. Även här skulle specialpedagogen kunna hjälpa till med handledning och vi anser att 

läraren skulle kunna vara hjälpt av att prata med lärare som lyckas i lärandet med eleven. 

 

Önskat stöd 

 
                                        Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Eleven uppger fler konkreta förslag så som 

talsyntes, nivågruppering, tydliga riktlinjer samt ”pushning” 

Analys: Ingen samstämmighet. Eleven visar stor medvetenhet om vad hon behöver för att 

kunna lyckas men eftersom det inte sker någon kommunikation mellan lärare och elev vore 

det bra om eleven kunde delge sina tankar till specialpedagogen som i sin tur kan handleda 
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läraren. Det är viktigt att detta sker i ett tidigt skede redan i ett första samtal om målet. Det är 

också viktigt att eleven informerar om sin diagnos för läraren för att hon ska kunna få det stöd 

som behövs. 

 

Uppföljning 

 
                                         Förklaring 

                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Uppföljning har inte skett. 

Analys: Ingen samstämmighet. Sker ingen uppföljning så följs inte heller den formativa 

bedömningen vilken ska vara en progression och utveckling av elevens förmågor. Lärandet 

blir inte synligt vilket medför att lärare och elev tänker och agerar helt olika.  

Teoretisk tolkning: I denna intervju visar lärarens svar ingen samstämmighet enligt 

Hatties (2011) teori om att läraren måste lägga tid på att förstå lärandet så som eleven ser det 

och det sker ingen kommunikation mellan lärare och elev om själva lärandet. Hattie (2011) 

menar att läraren inte bara ska lära ut, men i denna intervju uppfattar vi att det centrala för 

läraren är att följa kursplanen. Relationen är en plattform i lärandet och inlärning är inte en 

företeelse hos den enskilda individen (Aspelin, 2005) vilket inte alls uppnås eftersom både 

lärare och elev tänker enskilt och kommunikationen saknas helt. 

   

Intervju nr 4   

 

Hinder  
                                   Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare              = Elev 

 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet, men ingen progression. Båda upplever att 

stödet har varit minimalt. Båda nämner elevens dyslexi som det största hindret i 

kursuppfyllelsen. De anser sig ha varit alltför passiva i lärandet vilket medfört att eleven 

mycket ”suttit av tiden”. Båda lyfter också fram bristande intresse som ett hinder. 

Analys: Vi uppfattar en osäkerhet hos läraren, vilket i sin tur leder till en otydlig 

kommunikation med eleven. Läraren är medveten om att eleven inte hänger med i 

undervisningen men åtgärdar inte detta. Läraren nämner nivågruppering som en metod i 

lärandet vilket eleven också önskar, men den bristande kommunikationen hindar denna 

metod. Vi anser att om läraren och eleven haft en tydlig kommunikation med handlingsplan 

tidigt i läroprocessen så hade det underlättat för eleven i lärandet.  
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Metod 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare               = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Läraren riktar kritik mot sig själv och anser 

att han har svårt att hitta metoder som passar eleven. Läraren uttrycker osäkerhet inför vilka 

metoder som skulle hjälpt eleven. Han menar också att det aldrig funnits en tydlig 

kommunikation om eleven behov eller vilka metoder som skulle passa. Detta uttrycker även 

eleven.  

Analys: Ingen samstämmighet. Vi tolkar att det finns en vilja hos läraren att stötta eleven 

men att han inte har verktygen för hur det ska göras. Här skulle en handledning av 

specialpedagogen gärna i grupp tillsammans med andra lärare enligt oss stärka läraren i sin 

roll. 

 

Innehåll 

 
                                        Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Både lärare och elev är medvetna om att 

innehållet är för svårt och att mer kunde gjorts för att förenkla det. Båda lyfter fram bristande 

förkunskaper som en orsak till att innehållet är för svårt. De är också överens om att eleven är 

”för tyst” vilket bidrar till bristande kommunikation. Läraren hänvisar till svåra begrepp i 

kursen som han anser sig ha svårt att förklara för eleven.  

Analys: Full samstämmighet. Det finns en bristande kommunikation mellan lärare och elev 

och eftersom eleven tar studenten i vår konstaterar vi att eleven inte kartlagts och inte fått det 

stöd som hon har rätt till. Inlärningen hade eventuellt kunnat underlättas med en 

nivågruppering av innehållet efter eleven mål i kursen. Detta förutsätter en dialog mellan 

lärare och eleven. 

 

Positiv respons 

 
                                        Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 
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Resultatredovisning: Full samstämmighet. Det framkommer en otydlighet i hur den 

positiva responsen genomförs trots konkret frågeställning både till lärare och elev.  

Analys: Full samstämmighet. Vi tolkar en uppgivenhet både hos lärare och elev angående 

kursuppfyllelsen vilket visar sig i kroppsspråk, otydliga svar och en bristande dialog. Varken 

lärare eller elev har fått det stöd som behövts för en måluppfyllelse i kursen. En orsak enligt 

oss kan vara bristande rutiner i organisationen vilket medfört att läraren saknat verktyg. 

 

Önskat stöd 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet men ingen progression. Varken lärare eller 

elev vet vilket stöd som behövs för att eleven ska lyckas.   

Analys: Full samstämmighet men ingen progression. Eftersom ingen kartläggning 

genomförts är det svårt att veta vilket stöd som skulle gynna eleven. Detta anser vi skulle 

gjorts redan på grundskolan och vi ställer oss frågande till föräldrarnas engagemang i elevens 

lärande.  

 

Uppföljning 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Både elev och lärare upplever en bristande 

kontinuerlig uppföljning.  

Analys: Full samstämmighet. Detta kan vara en del av bristande rutiner gällande vad som 

behövs för måluppfyllelse och eftersom ingen handlingsplan upprättats så kan inte heller en 

uppföljning ske. 

Teoretisk tolkning: Aspelin & Persson (2011) menar att kunskapsuppdraget måste gå 

hand i hand med den relationella pedagogiken för att eleven ska nå målen och enligt vår 

uppfattning är läraren i denna intervju medveten om kunskapsuppdraget men använder sig 

inte av relationen med eleven och når därför inte upp det pedagogiska mötet enligt första 

nivån av den relationella pedagogiken. I denna nivå måste parterna bli delaktiga i en 

ömsesidig process där eleven bekräftas och vägleds, vilket inte händer enligt resultatet av 

denna intervju. Enligt oss är en del av lärandet synligt eftersom båda är medvetna om vilka 

hinder eleven har men det synliga lärandet fullföljs inte enligt Hatties (2011) teorier om 

metoder, bedömningsstrategier eller elevens mål och uppfattning om det egna lärandet.  
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Intervju nr 5  

Hinder 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                                          

                                               = Lärare                 = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Läraren anser att elevens dyslexi och 

oförmåga att koda information är det största hindret, medan eleven inte nämner dyslexin som 

ett hinder. Ett annat hinder enligt läraren är bristande förkunskaper beroende på elevens 

situation aldrig kartlagts. Enligt eleven är det största hindret att han inte varit seriös i sina 

studier. Han upplever sig själv som ”lat”. 

Analys: Ingen samstämmighet. Eftersom läraren och elev upplever skilda hinder så skapas 

inte någon kommunikation som leder framåt för eleven. Vi anser att båda har fastnat i en 

misslyckande ”cykel” där hindren skapar en uppgivenhet. 

 

Metod 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet 

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                                         2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet   

                                                     = Lärare          = Elev 

 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                        

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Båda är överens om att de tillsammans 

utarbetat metoder som passar eleven, så som tydliga mål och nivågruppering eller indelning 

av stoffet i mindre område. Trots detta utvecklas inte lärandet hos eleven. 

Analys: Full Samstämmighet. Vi anser att det tidigare på grundskolan skulle gjorts en 

kartläggning av elevens hinder och förmågor för att kunna hitta rätt metoder för en 

progression.  

 

Innehåll 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 
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Resultatredovisning: Full samstämmighet. Båda är överens om att i en kommunikation 

har innehållet anpassats efter eleven men de uttrycker också att denna anpassning inte har lett 

till något resultat. 

Analys: Full samstämmighet. Se analysen under metod. 

 

Positiv respons 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare                = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Det har funnits en kontinuerlig 

kommunikation med respons. Eleven uttrycker ”hon har alltid stöttat mig”.  

Analys: Full samstämmighet. Vi anser att denna positiva respons stärker den personliga 

utvecklingen hos eleven och att den är viktig även om den inte leder till måluppfyllelse. 

 

Önskat stöd 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare                = Elev 

 

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Läraren anser att eleven skulle behövt 

mycket mer individuell vägledning, så som egen assistent. Ett annat stöd som saknas enligt 

läraren är föräldrarnas stöd vilket inte eleven nämner alls. Det enda stöd eleven uttrycker är en 

önskan om en Ipad vilket läraren inte tror skulle underlätta. 

Analys: Ingen samstämmighet. Eftersom eleven tar studenten till våren ställer vi oss 

frågande till hur eleven kan ha genomgått tre år på gymnasiet utan att hans svårigheter 

uppmärksammats och hur framtiden kommer att gestalta sig. Brist på stöd anser vi har lett till 

att eleven ”flytt” undervisningen vilket läraren uttrycker som att eleven ”stänger av” direkt. 

 

Uppföljning 

 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                                = Lärare          = Elev 
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Resultatredovisning: Full samstämmighet utan progression. Båda anser att de haft en 

fungerande kommunikation och följt upp olika moment i kursen. Båda är också medvetna om 

att trots uppföljning har resultat uteblivit.  

Analys: Full samstämmighet. Vi hävdar att kommunikationen är viktig för elevens 

personliga utveckling även om resultatet uteblir.  

Teoretisk tolkning: I denna intervju finns en kommunikation enligt de två första 

nivåerna, det vill säga ett pedagogiskt möte och delar av ett pedagogisk  tillvägagångssätt 

eftersom läraren är medveten om relationens betydelse och har viljan att uppmuntra elevens 

aktivitet i relationen och är medveten om både det sociala uppdraget och det kunskapsmässiga 

uppdraget enligt både Hattie (2011) och Aspelin & Persson (2011). Men den pedagogiska 

rörelsen påbörjas inte eftersom det inte leder till någon utveckling i lärandet varken hos 

läraren eller eleven (Aspelin & Persson, 2011).  

 

Intervju nr 6   

 

Hinder 

 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare                = Elev 

Resultatredovisning: Viss samstämmighet. Samstämmigheten handlar om att båda anser 

att eleven inte tar eget ansvar och ”försvinner” från lektioner utan motivering. Båda uttrycker 

att eleven fastnat i ett beteendemönster genom att säga ”jag har alltid varit så här” och läraren 

”han har nog fastnat i att han är som han är”. Läraren anser att gruppen med 31 elever är för 

stor och upplever därför svårigheter med att eleverna individuellt kan visa sina kunskaper 

(organisatoriskt hinder). Hon uttrycker det med att ”alternativen försvinner” men menar också 

att hon kunde varit bättre på att fånga upp elever som behöver stöd i anslutning till lektionen. 

Eleven upplever ett hinder i för mycket genomgångar och skrivande på tavlan vilket han har 

svårt att ta till sig. 

Analys: Viss samstämmighet. Vi upplever att båda är medvetna om sin egen roll i lärandet 

och anser att mindre klass eller extra stöd i klassen av en specialpedagog samt grupprum 

skulle vara en del i att undanröja hindren. Samtal med en kurator för att förändra ett invant 

beteende hade kunnat påverka lärandet i positiv riktning.  

 

Metod 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 
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Resultatredovisning: Full samstämmighet. Båda anser att en kommunikation ägt rum 

men att den inte har varit tillräcklig. Läraren upplever att hon genomfört olika metoder genom 

att eleven får komplettera muntligt och genom en nivågruppering, medan eleven hade 

önskemål om fler alternativa metoder så som debatter och film. 

Analys: Full samstämmighet. Vi anser att läraren i kommunikationen med eleven skulle 

tagit reda på vilka metoder som bäst gynnar lärandet, eftersom både elev och lärare anser att 

detta är oklart. 

 

Innehåll 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Viss samstämmighet. Även här har det skett en kommunikation 

vilken har resulterat i ett anpassat innehåll efter en godkänd nivå vilket var elevens mål. 

Däremot framkom att eleven ville infärga karaktärsämnena mer i denna kurs. 

Analys: Viss samstämmighet. Även när det gäller innehållet framkommer det att lärare och 

elev haft en kommunikation men att elevens lärande inte har blivit tillräckligt synligt. Vi 

anser att detta kan vara en organisatorisk orsak eftersom klassen består av 31 elever och att 

läraren har svårt för att hinna med alla elever.  

 

Positiv respons 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                    1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

   

                                               = Lärare           = Elev 

                                                                                                                                                                           

Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Det framkom inte i svaren från lärare eller 

elev om eller hur det fanns en positiv respons.  

Analys: Ingen samstämmighet. Efter vår tolkning av svaren kunde vi inte få fram en 

tydlighet angående den positiva responsen. Vi kan ha varit oklara i frågeställningen eller så 

saknades en tydlig positiv respons från lärare till elev.  

 

Önskat stöd 

 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 
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Resultatredovisning: Ingen samstämmighet. Läraren uttrycker att ett extra stöd i klassen 

samt kompensatoriska hjälpmedel hade underlättat. Eleven nämner inget önskat stöd. 

Analys: Ingen samstämmighet. Vår tolkning är att eftersom eleven menar att han inte tar sitt 

eget ansvar så är han heller inte medveten om hur eller vilket stöd som kan underlätta. 

Läraren skulle i ett tidigt skede kommunicerat med eleven och tagit reda på vilka behov 

eleven hade och vilket stöd som skulle underlättat ev. med hjälp av specialpedagogen. 

 

Uppföljning 

 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

Resultatredovisning: Viss samstämmighet. Båda är överens om att uppföljning sker men 

läraren anser att eleven inte tar till sig responsen och eleven har önskemål om tätare 

uppföljning. 

Analys: Viss samstämmighet. Uppföljning har skett men vi anser att den kunde varit mer 

konkret och mer stärkande. 

Teoretisk tolkning: Vår uppfattning är att svaren visar en överensstämmelse om att 

återkopplingen till eleven har varit bristfällig och att klassrumsklimatet med 31 elever inte 

utvecklar goda sociala relationer och ej heller tillräckligt stöd till elevens kunskapsutveckling 

enligt Aspelin & Persson (2011). Lärare och elev är inte helt överens om vad som hindrar 

måluppfyllelsen och detta påverkar progressionen i negativ riktning (Hattie, 2011). 

 

Intervju nr 7  

 

Hinder 

 
                                   Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. De betonar samma hinder såsom långa dagar 

för eleven, skoltrötthet, har svårt för att be om hjälp m.m. Dessutom uttrycker eleven att hon 

inte varit förberedd för det ansvar man måste ta på gymnasiet. Hon uttrycker det med att 

hjälpen var allt för stor på högstadiet och ”jag fick inte lära mig klara det själv”.  

Analys: Full samstämmighet. Det framkommer att elev och lärare kommunicerat vilket båda 

också berättar. Läraren uttrycker det som ”vi försökte resonera kring trivsel, mående m.m.”. 

Lärandet blir synligt inte enbart kunskapsmässigt utan även situationen kring lärandet, vilket 

vi anser gynnar eleven.  
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Metod 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Båda är medvetna vilka metoder som bäst 

gynnar elevens lärande och de har gjort upp en plan kring vägen mot måluppfyllelse där även 

metoderna ingår.  

Analys: Full samstämmighet. Vi anser att kommunikationen mellan lärare och elev har 

skapat ett synligt lärande där även eleven deltar, vilket medför större chans att eleven ska 

lyckads.  

 

Innehåll 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Båda är nöjda med innehållet och läraren 

menar att eleven har egna bra lösningar och att hon kan stötta eleven i dessa lösningar. 

Analys: Full samstämmighet. Vi anser att det finns en dialog mellan lärare och elev och att 

båda kan se sin del i lärande processen och detta gör underlättar lärandet. 

 

Positiv respons 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Genom den positiva responsen har läraren 

tydliggjort vad som förväntas både av elev och lärare. Läraren anser att hon kan bli bättre på 

att bli mer tydlig i responsen. Eleven uttrycker att läraren är positiv och är medveten om att 

den positiva responsen kommer från eleven själv när hon har lyckats med något. 

Analys: Full samstämmighet. I kommunikationen gällande responsen tolkar vi att det finns 

en tro på att eleven ska lyckas vilket är en viktig förutsättning mot en måluppfyllelse. När 

läraren får syn på vad hon kan bli bättre på i responsen sker det en utveckling vilket stärker 

eleven i hennes lärande. 
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Önskat stöd 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Full samstämmighet. Båda nämner datorn som ett önskat stöd i 

undervisningen och läraren anser det vara viktigt att fortsätta stötta eleven.  

Analys: Full samstämmighet. Deras pågående och fortsatta dialog kommer att lyfta fram 

eventuellt stöd som eleven behöver. 

 

Uppföljning 

 
                                         Förklaring 
                                         0 = Inget mellanrum = Full samstämmighet                                                                                                                                      

                                         1 = En rutas mellanrum = Viss samstämmighet 

                    2 = Två rutors mellanrum = Ingen samstämmighet 

                                                                                                                                          

                                              = Lärare           = Elev 

 

Resultatredovisning: Viss samstämmighet. Båda anser att det sker samtal vilka tydliggör 

lärandet och som inte enbart handlar om resultatet. Dock saknar eleven mer konkret 

kontinuerlig uppföljning men menar att hon också måste ta ansvar för den och inte förvänta 

sig att läraren ska ta tag i uppföljningen. 

Analys: Viss samstämmighet. Eftersom eleven är medveten om ansvaret så underlättar detta 

både kvalitet och kvantitet av uppföljningen. Vi anser att eleven är medveten om att läraren 

tror på henne och detta kan gynna att eleven vågar ta del i uppföljningen. 

Teoretisk tolkning: Vår tolkning är att detta resultat visar på ett tydligt och positivt 

synligt lärande (Hattie, 2011). Läraren är medveten om vad hon kan bidra med i elevens 

lärande och utveckling och relationen blir en plattform med plats för interaktion och 

identitetsstärkande enligt Aspelin (2005).  
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6. Sammanfattning och diskussion  
I denna avslutande del kommer först en sammanfattning som därefter följs av en diskussion 

där det diskuteras bl.a. bedömning, faktorer som påverkar lärandet och brist på stöd. Sist i 

detta kapitel kommer en metoddiskussion. Avslutningsvis kommer vi att presentera förslag på 

fortsatt forskning. 

6.1 Sammanfattning 

Enligt Gy11 ska gymnasiet vara en ”skola för alla” vilket innebär att lärarna ska kunna möta 

alla elever och ha kunskap om hur stödet ska se ut till elever som riskerar att inte nå målen. 

Läraren ska även stimulera, handleda och samverka med andra lärare för att eleven ska nå 

målen i sin utbildning. Detta innebär en ökad individualisering i undervisningen och detta 

tillsammans med dagens formativa bedömning gör att läraren måste involvera eleven i 

lärandet och tillsammans hitta lämpliga strategier. Vi har i vår undersökning genom att 

intervjua sju elever och sju lärare tagit reda på hur stor överensstämmelsen är mellan vad som 

händer i praktiken och uppdraget i styrdokumenten. Vi har också tagit reda på likheter och 

skillnader i lärares respektive elevers syn på hinder och möjligheter på vägen mot 

måluppfyllelse. Vi har jämfört lärares och elevers syn på vad som hindrar och utvecklar 

lärandet.  

 

Eftersom 20-25% av gymnasieungdomar inte fullföljer sin gymnasieutbildning idag och att 31 

% saknar slutbetyg efter tre års gymnasieutbildning har vi i ett kapitel om framtidstankar valt 

att komplettera undersökningen med en modell, vilken förhoppningsvis ska vara ett redskap 

för involverade i elevens måluppfyllelse och därmed öka insikten om viktiga faktorer i 

lärandet och även öka elevens förutsättningar att nå måluppfyllelse.  

 

Vi har i metoden valt att både använda enkäter samt kompletterande intervjuer och vi 

begränsade oss till sju lärare och sju elever på samma gymnasieskola. Eftersom 

undersökningen skulle leda till en djupare kvalitativ analys av elevers och lärares syn på 

lärande så valde vi enligt Bell (2009) mer än en metod vilken kallas triangulering.  

 

Resultatet av undersökningen visade att det fanns både likheter och skillnader mellan hur 

lärare och elever upplevde hinder och möjligheter i lärandeprocessen. Vi fann att även om det 

fanns en medvetenhet och kunskap hos vissa lärare om elevens studiesituation så upplevde 

inte eleven att detta genomfördes i en gemensam diskussion, överenskommelse och 

uppföljning. När elever och lärare hade en samsyn på lärandesituationen så påverkade detta 

både inställning och elevens lärande i positiv riktning. Det framkom också att rutiner 

saknades för samverkan med andra lärare för en måluppfyllelse och att det i vissa fall 

saknades rutiner för hur kommunikationen skulle genomföras. Enligt vår slutsats kan denna 

brist på insikt och kommunikation som fanns hos vissa lärare leda till att eleven inte får det 

stöd den behöver och därmed inte når målen. Resultatet av vår undersökning överensstämmer 

med Selgheh (2004) om att en stor procent lärare inte förstår vad det är som ska bedömas 

enligt den formativa bedömningen (Gy11) vilket innebär att läraren måste tillsammans med 

eleven vara delaktig i lärandeprocessen och handleda eleven mot utveckling. Elevens 

självvärdering och kunskap om sina förmågor är viktigt för att kunna uppfylla kriterierna i 
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kursmålen. Undersökningen visade på en medvetenhet hos eleverna om sitt eget lärande men 

bristen på kunskap om och genomförande av formativ bedömning hos läraren gjorde att de 

inte möttes och detta blev ett hinder i vägen mot måluppfyllelse.  

Vi anser att bristande kommunikation mellan elev och lärare var den största orsaken till att 

eleven inte fick det stöd den behövde vilket visade sig i att lärarna inte svarade alls eller 

svarade knapphändigt på frågorna om vad de kommit överens om gällande innehåll metoder 

samt att i de fall där de kommunicerar får eleven det stöd de är berättigade till. Vi reagerade 

på lärarnas skiftande insikt om sin egen förmåga och hur det påverkade stödet till eleverna 

men att flertalet elever var väl införstådda med sin del i lärandeprocessen utan att ”skylla på” 

läraren. Genom undersökningen fick vi fram att eleverna hade stor kunskap om sitt eget 

lärande, vilka problem som fanns och hur dessa skulle kunna lösas. Vi konstaterar att ständigt 

pågående diskussioner och reflektioner i skolans verksamhet måste resultera i rutiner som 

skapar en tydlighet där både elever och lärare blir medvetna om lärandet och tillsammans se 

vad som behövs för att eleven ska nå målen enligt Hattie (2011).  

(Vi återkommer till detta i vår framtids modell, se bilaga 6 ).  

 

Det finns några viktiga tankar som vi vill framföra från resultatet från undersökningen. 

Eleverna hade stor kännedom om sitt eget lärande men som tyvärr inte användes i lärande 

processen. Vi ställer oss undrande inför framtiden för de elever vilka inte tillgodogjort sig 

undervisningen och därmed inte nått målen för gymnasiet. Vi anser att de viktigaste 

faktorerna för ett lyckat lärande är en tro på eleven, synliggöra lärandet och att kartlägga och 

åtgärda på ett tidigt stadie. 

 

Resultatet från undersökningen visade att majoriteten av lärare och elever inte hade en 

gemensam väg mot målet vilket medförde att lärandeprocessen avstannade, målen uppnåddes 

inte och både elev och lärare upplevde en frustration. Detta i sin tur innebär att elevens 

självförtroende inte stärks enligt framgångscykeln (Ellmin 2011). För att lyckas på gymnasiet 

krävs tydliga mål och tillräckliga förkunskaper från grundskolan. Resultatet av 

undersökningen visade att förkunskaperna var otillräckliga och att detta påverkade 

måluppfyllelsen och därmed kunde inte lärarnas uppdrag genomföras enligt Gy11.  

 

Enligt Gy11 ska det finnas specialpedagogisk kompetens på gymnasieskolan för att medverka 

kring en positiv utveckling av elevens lärande. Undersökningen pekar på en bredd och 

variation när det gäller insikten hos läraren i lärandeprocessen. Detta kan leda till att 

specialpedagogens roll underlättas eller försvåras eftersom en samsyn kring elevens 

förutsättningar och faktorer som påverkar lärandet är grunden för en gynnsam utveckling mot 

elevens måluppfyllelse. Vad vi kunde konstatera så hade verkligen specialpedagogisk 

kompetens underlättat mot detta mål! 

 

Vi drar även slutsatsen i samklang med Hattis undersökning (2011) att ”synligt lärande” är en 

grundförutsättning för lärande oavsett vilket stadie en elev befinner sig på. Detta grundar vi 

på alla diskussioner vi haft under arbetets gång och där våra olika erfarenheter från förskola 

och gymnasium har sammanstrålat. 
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     6.2 Diskussion 

6.2.1 Bedömning - synligt lärande 

Nordgren (2011) menar att bedömning finns hela tiden i skolan vardag och är en uppgift som 

lärarna uppfattar som en av de svåraste. Läraren måste kunna följa elevens utveckling för att 

kunna anpassa undervisningen. Ibland bedömer lärare att elever inte når kunskapsmålen och 

då ska lärarens uppfattning vara underlag för tilldelning av resurser vars mål är att hjälpa 

eleven mot måluppfyllelse. Sedan 1995 och fram till nu har det målrelaterade målsystemet 

gällt vilket innebär att elevens kunskap bedöms mot olika kunskapskriterier (Nordgren 2011). 

Det formativa betygsystemet vilket infördes genom Gy11 innebär en bedömning där lärare 

ska ta hänsyn till elevens hela utveckling både när det gäller kunskaper, känslor, språk och 

socialkompetens i förhållande till kurskriterierna. Syftet med denna bedömning är att 

förstärka lärandet genom att synliggöra det för eleven genom så kallade lärande samtal” vilka 

utgår för ett område i kursen och sedan diskuterar läraren och eleven vilka av elevens 

kunskaper och förmågor som kan användas i lärandet. Även Hattie (2011) tar upp vikten av 

ett synligt lärande och då menar han när läraren uppfattar lärandet genom elevens ögon och då 

eleverna kan bedöma sig själva. Författaren menar att det är först när läraren förstår elevens 

tänkande som metoder kan lyftas fram i vägen mot måluppfyllelse 

  

Vår studie visade i likhet med ovannämnda forskare att ett icke synligt lärande påverkade 

elevens måluppfyllelse i negativ riktning. De lärare som hade insikt i elevens lärandeprocess 

hittade i samverkan med eleven strategier mot att nå målen. De hade en diskussion om vilka 

hinder och möjligheter som finns i lärandet vilket ledde till en samsyn och en vilja att hitta 

lösningar. Detta överensstämde med Hatties (2011) undersökning om att ett elevfokuserat 

förhållningssätt och sociala relationer samt en gemensam förståelse skapar en god 

undervisningssituation. I samtalen fanns en tydlighet i det pedagogiska arbetet vilket också 

klargjordes i diskussionen med eleven. Aspelin & Persson (2011) lyfter fram detta 

pedagogiska arbete som en didaktisk kompetens vilket innebär en förmåga att ge eleverna 

utmaningar i lärandet samt förmåga att uppmuntra både kunskapsmässigt och personligt. 

Konsekvenserna av detta blev tydligare strategier och ansvarsfördelning både när det gällde 

val av arbetsmetoder, innehåll, feedback men även inringandet av vilket stöd eleven behövde 

och rutiner för uppföljningen. I vår undersökning är ett exempel på samsyn när elev och lärare 

formulerar hinder vilka är brist på fokusering hos eleven där orsaken bl.a. är en störande miljö 

i klassrummet. I intervjuerna framgår det att det har förekommit en diskussion mellan lärare 

och elev för att lösa detta hinder genom en överenskommelse om att eleven vid behov sitter i 

ett angränsande rum. Det framkommer i intervjun att det finns tydliga ramar för hur en 

uppgift ska genomföras och när den ska följas upp vilket framgår både hos elev och lärare. Vi 

tolkar denna samsyn som en grundförutsättning för ett synligt lärande (Hattie 2011). Detta 

synliga lärande ingår som en mycket viktig del för att den formativa bedömningen ska kunna 

genomföras enligt styrdokumenten. 

 

Hos två av lärarna framkom en frustration över att inte kunna stötta eleverna eftersom det 

aldrig gjorts någon kartläggning varken på gymnasiet eller under tidigare skolgång. De 

uttryckte det med "jag försöker förklara men sedan frågar han om något helt annat" " jag ser 
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att hon inte förstår och när jag pratat med henne kan hon ändå inte klara uppgifter" eller "han 

skulle behövt en person som var med honom hela tiden” Eleverna till motsvarande lärare 

uttryckte inte en samsyn utan menade att det gick rätt bra med studierna och att läraren gjorde 

i stort sätt vad den kunde. En av eleverna var dock kritisk till att inte fått hjälp tidigare och 

upplevde att hon hade kämpat sig igenom gymnasiet med hjälp av föräldrar. Vår kommentar 

till svaren är att eftersom berörd gymnasieskola inte haft någon specialpedagogisk kompetens 

tidigare eller några rutiner för stödet till eleverna så hade dessa elever inte heller kartlagts. Vi 

anser att lärarna inte visste vad de skulle göra eller vem de skulle vända sig till för att få stöd. 

Detta drabbar naturligtvis eleverna (som inte verkar vara så medvetna) och om man tittar på 

misslyckandecykeln" så är detta ett exempel på den. Tyvärr har ofta ”misslyckandet” följt 

eleven även under grundskolan. Om en kartläggning gjorts tidigt hade eleven även fått stöd 

tidigare. Fler exempel är när lärarna (majoriteten) inte fyllt i någon tid eller form för 

uppföljning i enkäten vilket innebär att cykeln inte kan fullföljas med nya uppfyllande mål för 

eleven. Ett par av lärarna genomför hela cykeln från planering med eleven av studiesituation 

till uppföljandet vilket innebär att lyckas enligt ”framgångscykeln” 

(Ellmin, 2011) 

 

Vissa lärare nämnde inte tid som ett hinder för elevens lärande vilket några gjorde i samsyn 

med Egidius (2009). Framförallt gällde det tid till att sitta enskilt med eleven och förklara och 

att ta reda på vad som var svårt för eleven. Vår uppfattning är att tiden väljer läraren själv att 

strukturera och att medvetenheten borde funnits om att en kommunikation med eleven hade 

gynnat både elev och lärare. Svaren var ofta inriktade på innehållet och vad eleven inte 

klarade vilket vi anser kan vara en orsak till tidsbristen hos lärarna. Det är viktigast att hinna 

med kursinnehållet och då försvinner enligt oss fokus från vad och hur eleven lär sig. En av 

lärarna hade en mycket stor klass och angav tidsbrist som en orsak till att eleven inte fick 

tillräckligt stöd och vi instämmer i detta men menar att enligt Gy 11 så är det en 

organisatorisk åtgärd men som inte gjordes eftersom elevens behov inte kartlades.  

 En lärare menade att eleven inte ansträngde sig utan "var okoncentrerad och smet från 

undervisningen" utan att reflektera över orsaken till detta beteende. Vi anser att det är bra att 

det fanns en vilja hos alla lärare utom en att stötta eleven även om det inte leder till 

måluppfyllelse och eleverna uttrycker även en positiv attityd till resp. lärare så vår slutsats är 

att det är samordning mellan olika involverade i skolverksamheten som behövs samt 

upprättande av rutiner i organisationen. De lärare i undersökningen vilka inte hade en insikt 

om elevens lärande hittade inte heller strategier för att eleven skulle nå målen. Hos ett par 

lärare fanns en medvetenhet om vilka hinder som fanns i elevens lärande men vår slutsats 

blev att även om medvetenheten fanns så praktiserades inte denna kunskap i 

klassrumssituationen. Vi upptäckte också att även om eleverna hade en självinsikt angående 

hinder och kunskap om hinder, strategier i det egna lärandet så saknades en kommunikation 

med läraren vilket ledde till olika synsätt hos elever och lärare på måluppfyllelse. 

 

 I vår undersökning (vilken utgick från en kursvarning från läraren gällande en viss elev) 

framgick att läraren tog för givet att eleven hade uppfattat lärarens bedömning i kursen och 

även tog för givet att det hade skett en diskussion kring vilka hinder som fanns och att läraren 

uppfyllt sitt uppdrag. Detta hade inte eleven uppfattat på samma sätt och uttrycktes av två 
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elever genom ”det där har vi aldrig pratat om” och när en elev visade förvåning vid förfrågan 

om intervju angående kursvarning. Detta visar en del av vårt svar på syftet vilket var att 

undersöka likheter och skillnader i lärares respektive elevers syn på måluppfyllelse. Vi 

konstaterar att undersökningen verkligen visar att det finns olika syn hos lärare och elever och 

att detta enligt oss kan leda till följande konsekvenser att eleven inte får det stöd den behöver 

vilket i sin tur leder till en ofullständig och orättvis bedömning vilken kan göra att eleven inte 

får godkända betyg eller inte fullföljer sin gymnasieutbildning (Skolverket 2012). Vår 

undersökning visade också att lärare inte uppföljer sitt uppdrag om att stimulera, handleda 

samt ge särskilt stöd till elever i svårigheter. Detta resultat motsäger den första nivån om det 

pedagogiska mötet mellan läraren och eleven där läraren ska handleda och bekräfta eleven för 

att den ska kunna ta ett steg fram i lärandet (Aspelin & Persson, 2011).   

6.2.2 Faktorer som påverkar lärandet 

Skolverket (2001) poängterar att dåliga relationer mellan lärare och elev kan ligga bakom 

elevers ofullständiga betyg. Resultatet av vår undersökning stämmer väl överens med dessa 

undersökningar och teorier. Vad vi ställer oss frågande till i resultatet är att flertalet lärare inte 

hade insikten om sig själv och sin yrkesroll och därför inte kunde kommunicera på ett 

professionellt sätt. Detta ingår enligt Gy11 och skollagen (2011) i lärarens uppdrag och måste 

därför ingå i professionen. Våra tankar gick då vidare till frågan om hur denna brist kan 

förbättras. Nordgren (2011) påpekar att lärares kunskap om bedömning är bristfälliga på 

lärarutbildningen och att det behövs erfarenhet för att kunna bedöma sig själv och andra. 

Författaren ställer också frågan om betygen i första hand är kontrollerande eller utvecklande 

och formativa och om de hindrar eller stärker kunskapsutvecklingen. Vi instämmer med 

författaren om att lärarutbildningen måste förbättra kunskapen om bedömning men menar att 

den relationella pedagogiken måste lyftas fram både i utbildning och i skolverksamheten 

eftersom senaste forskning betonar vikten av en bra relation mellan lärare och elev (Aspelin, 

Persson, Hattie, Jenner m.fl.). En annan åtgärd som kan påverka lärandet i positiv riktning är 

att skolledning tillsammans med andra involverade i skolverksamheten utvecklar tydliga 

rutiner för de tre nivåerna, som är organisationsnivå, gruppnivå och individnivå, för att kunna 

hjälpa eleverna mot måluppfyllelsen. I vår undersökning framkom att progressionen i lärandet 

stannade ofta av och därför kunde inte de olika nivåerna heller förbättra elevens väg mot 

måluppfyllelse vilket handlar om den tredje nivån d.v.s. den pedagogiska rörelsen som enligt 

Aspelin & Persson (2011) bör finnas på alla skolor och i pedagogiska sammanhang. Det 

betyder att utgångspunkten är ett relationellt tänkande som utmynnar i en systematisk 

organiserad samverkan och en utveckling av skolverksamheten. I vår framtids modell har vi 

försökt lyfta in de olika nivåerna i ett samspel och en progression där lärarna uppfyller sin 

profession och eleverna får det stöd de behöver för en måluppfyllelse.  

 

Jenner (2004) och Killén (2010) betonar de etiska principer som gäller i mötet mellan 

människor där ett lärande ska ske. Denna relation är inte en jämställd relation utan läraren har 

ett övertag och måste vara medveten om detta för att förstå det egna och elevens perspektiv. 

Det etiska förhållningssättet innebär att läraren ska se eleven som person och inte något som 

ska åtgärdas. Mötet handlar om värdegrunden och att genom elevens perspektiv skapa en 

dialog där lärare och elev stakar ut en väg tillsammans (Jenner 2004).  
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Killén (2010) framhäver vikten av att läraren är medveten över sitt handlande som lärare. 

Även språket ingår som en etisk påverkansfaktor på elevens lärande vilket också är viktigt att 

läraren är medveten om i sin relation till eleven. 

 

I vår undersökning framkom hos ett par av lärarna en omedvetenhet om sitt eget 

förhållningssätt mot eleven och hur det hindrade lärandeprocessen vilket visade sig i 

uttryckssätt samt i bristen på att hitta rätt arbetsmetoder och innehåll som gynnade eleven. 

Detta stämmer överens med Buber (1994) teori om att i den relationella pedagogiken måste 

lärare och elev se det egna handlandet för att kunna utveckla elevens lärande. Ett par av 

lärarnas språk visade på synen att hinder i måluppfyllelsen låg hos eleven, exempel på detta 

var uttryck som ”han får skylla sig själv eftersom han inte kan koncentrera sig” och ”jag 

måste vara som en hök för att hon ska få något gjort”. En av lärarna svarade inte på frågor om 

förbättring av innehåll och metoder utan återkom till den beskrivningen av elevens ”dåliga” 

beteende. Vi anser att dessa lärare bryter mot de etiska grundprinciperna, respekt, acceptans 

och en icke dömande attityd enligt Killén (2010).  

 

I de frågor som ingick i vår undersökning utgick vi från Gy11 där de som är involverade i 

elevens måluppfyllelse ska ta hänsyn till tre olika nivåer när verksamheten ska planeras och 

organiseras. Dessa nivåer är organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Vi preciserade 

dessa nivåer genom att ge exempel i varje nivå i våra frågor. Syftet med frågorna var att elev 

och lärare skulle reflektera och ge sin syn på de olika nivåerna och vilken hänsyn som togs till 

dessa i måluppfyllelsen. Vi tolkade svaren som att det fanns en större medvetenhet hos 

eleverna när det gällde att uppfatta hur nivåerna påverkar lärandet. Eleverna lyfte fram 

konkreta exempel på faktorer på individnivå och gruppnivå och hur de påverkade deras 

lärande. Exempel på detta var elevens uppfattning om enskilt stöd och gruppsammansättning. 

Resultaten i undersökningen visade att de lärare som hade en diskussion angående hinder och 

möjligheter i lärandet hade också en medvetenhet om två nivåers påverkan. I svaren framkom 

inte elevers syn på hur organisationsnivån påverkar lärandet. Detta tolkar vi som en okunskap 

hos vissa lärare om uppdraget att ta hänsyn även till organisationsnivå i lärandet och detta 

medför enligt oss att den nivån inte synliggörs i diskussionen med eleven.  

 

Lärares okunskap om organisationens påverkan på lärandet stämmer också överens med en av 

de fyra nivåer som benämns som den pedagogiska rörelsen vilken bör finnas i all 

skolverksamhet och betyder en organiserad samverkan som utgör stommen i professionella 

samtal och som bygger på det relationella tänkandet (Aspelin & Persson, 2011). Vår tanke blir 

då att det måste finna en kunskap om organisationens påverkan på lärandet för att en 

diskussion ska ske där lärare och skolledning är involverade och vilken ska leda till en positiv 

kunskapsutveckling för eleven. En av nivåerna benämns som det pedagogiska mötet mellan 

lärare och elev vilket innebär att både elever och lärare är delaktiga och där eleven ska 

vägledas och bekräftas för att kunna gå framåt i lärandet. Detta uppnåddes enligt 

undersökningen endast av två lärare. 

 

Vi drar slutsatsen efter undersökningen att flertalet elever kunde skilja på läraren som person 

och dennes handlande. Men vi upptäckte att detta kunde leda till att flera av eleverna inte bad 
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om hjälp eller kritiserade lärarnas arbetssätt. Detta tyder på en ojämnlik relation. Ett par av 

eleverna ifrågasatte lärarnas arbetssätt och hade förslag på strategier men ansåg inte att 

lärarna lyssnade.  Då uppfylls inte den tredje av de nivåer som kallas för det pedagogiska 

tillvägagångssätt som beskrivs av Aspelin & Persson (2011). Den nivån innebär att eleven 

ska vara en del i kontexten för lärandet och kunna påverka sin egen kunskapsutveckling. Det 

finns en fjärde nivå vilken speglar hur man kan diskutera det som framkommit i tidigare 

nivåer och förhoppningsvis ska leda till att läraren förbättrar sitt undervisningssätt och 

innehåll eller till en förändring av organisationen som gynnar elevens lärande. 

6.2.3 Brist på stöd 

Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever få den ledning och stimulans för att utifrån sina 

förutsättningar kunna nå utbildningens mål. All personal inom skolverksamheten är skyldiga 

att uppfylla detta mål. Om en elev inte når målen ska behovet av särskilt stöd utredas och 

eventuellt leda till ett åtgärdsprogram.  

 

Resultatet av undersökningen visade på en brist på samverkan mellan de involverade i skolans 

verksamhet. På frågan om vilka hinder som fanns för att uppnå kursmålen nämnde inte någon 

lärare ett behov av samverkan för att hjälpa eleven mot måluppfyllelse (Gy11) Detta tolkade 

vi som att en omedvetenhet om att alla i skolans verksamhet ska hjälpa eleven mot målen och 

att det saknas rutiner för utbyte av erfarenheter kring elever i behov av särskilt stöd. Vi anser 

att det både ingår i lärarnas uppdrag och skulle gynna elevens kunskapsutveckling om det 

fanns en större samverkan. En sammanfattning av undersökningen visar att majoriteten av 

eleverna inte får det stöd de behöver enligt skollagen. Detta anser vi bero på flera faktorer 

vilka är lärarens avsaknad av verktyg som kan hjälpa eleven mot målen, elevens problem har 

inte kartlagts och inte heller lett till någon åtgärdsplan (SFS 2010.800). 

 

Undersökningen visade brist på tid hos lärarna som en orsak till uteblivet stöd till eleven 

enligt (Egidius, 2009). Vissheten om behovet av stöd fanns men flertalet lärare ansåg inte att 

tiden räckte till för att hjälpa alla elever och majoriteten av eleverna visade förståelse för 

detta. Vår uppfattning är att båda parter skulle vinna på att i ett tidigt skede, individuellt, ringa 

in ev. problem och göra upp en plan för måluppfyllelse och uppföljning. Det tar tid, javisst, 

men eftersom det ingår i lärarnas uppdrag är det värt att ta lektionstid till detta och en 

fundering vi har är att vissa lärare kan vara osäkra i rollen som samtalsledare och att det då är 

lättare att prioritera kursinnehållet.  

 

Önskemål från ett par elever med diagnos angående individualiserad undervisning 

genomfördes inte trots vetskap om att denna fanns både hos elev och lärare. Eleverna hade 

även förslag på strategier för att underlätta lärandet men vi drar slutsatsen att lärarna inte haft 

en kommunikation med eleverna om dessa eftersom diagnosen inte kommer upp som ett 

hinder och inte heller lärarens begränsning i sin egen roll och att kunna hitta strategier. Ett par 

av eleverna med diagnos hade anammat ett mönster vilket innebär att fly från undervisning de 

inte behärskar och även om elevens lärare var medvetna om detta så gjordes ingenting. Här 

anser vi att specialläraren ska vara behjälplig med handledning, kunskap om diagnosen och att 

vid behov kartlägga och upprätta åtgärdsprogram. Varken lärare eller elev kan egentligen vara 
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nöjd med det de uttryckte men eftersom specialpedagogtjänsten nyligen inrättats är vår 

uppfattning att det inte finns rutiner för förfarandet eller kanske att lärarna skäms för att de 

inte varit professionella. 

 

Gunnarsson (2011) menar att elevers och lärares uppfattning om vad som hände i lärande 

situationer tolkades på olika sätt. Som hinder i undervisningen framhävde eleverna relationer, 

metoder och innehåll medan läraren i sträckning härledde hinder till eleverna och deras 

hemförhållande. Även om det fanns enstaka elever och lärare i undersökningen som stämmer 

överens på ovanstående anser vi att flertalet tolkade lärandesituationen på ett samsynt sätt 

men detta ledde inte alltid till en utveckling i lärprocessen eftersom lärare och elever inte 

undanröjde dessa hinder och hittade verktyg trots en medvetenhet om dem vilket ledde till 

”stopp” i vägen mot måluppfyllelse.   

6.3 Metoddiskussion 

Efter undersökningen reflekterade vi över vår metod och vårt tillvägagångssätt. Vi hade valt 

att både använda intervjumetod och enkäter. I enkäter utgick vi från sju frågor vilket skulle 

kompletterade de skriftliga svaren. Dessa intervjusvar breddade och fördjupade vår 

undersökning mot syftet. Detta gällde framför allt de flesta eleverna vilka enligt oss svarade 

knapphändigt i den skriftliga delen. Medan de i intervjuerna gav uttömmande och 

reflekterande svar. Det framkom även under intervjudelen både med lärare och elever 

information genom kroppspråk (suckar, hållning, blickar m.m.) vilket gjorde att vi kunde 

tolka detta och fördjupa vårt material. Vi hade valt en gymnasieskola vilken var känd 

eftersom en av oss arbetade där. Detta fann vi vara positivt eftersom lärare och i vissa fall 

elever var involverade i den process gällande kursvarning som vår undersökning handlade 

om. Detta anser vi ledde till ett positivt deltagande eftersom respondenterna visste vad det 

handlade om men även att deras svar skriftligt och berättandet muntligt kom igång spontant 

och att det underlättade för oss som intervjuare. Vårt val att dela upp intervjuerna så att den 

som arbetade på skolan intervjuerna blev vi nöjda med. När vi lyssnade på respondenternas 

svar fann vi att intervjuaren med sina icke vetande ögon startade enligt oss oväntade 

reflektioner vilka breddade svaren i undersökningen. Efter att ha lyssnat på svaren från 

eleverna var vi överens om att det var ett rätt val att den som kände eleverna intervjuade dem 

eftersom vi insåg att eleverna slappnade av och kunde uttrycka sina erfarenheter. När vi hade 

lyssnat på ett par intervjuer upptäckte vi att en av oss ställde vissa ledande frågor och den 

andre även tog på sig en handledande roll vilket vi inte anser ger objektivitet i 

undersökningen och detta medförde att vi inte uppfyllde kraven på reliabilitet, vilket står för 

garden av tillförlitlighet i mätinstrumentet (Paulsson, 1999). Efter denna reflektion blev vi 

observanta och kunde inta en mer objektiv roll som intervjuare. Eftersom vi använde ass av 

intervjuer var vi medvetna om att vår analys och tolkning av materialet påverkar resultatet av 

undersökningen, men vi anser att diskussionerna vi förde av tolkningen gynnade 

undersökningen enligt syftet och därmed enades vi om att det var rätt metod. När det gäller 

validiteten är frågan man ställer i vilken utsträckning man mäter det som var avsett att mäta 

(Paulsson, 1999). Vi anser att vi i vår metod uppfyllde kraven på validitet eftersom vår 

jämförelse mellan elevers och lärares svar ledde till ett uppfyllande av syftet. Vi kan inte se 

att endast enkäter skulle motsvarat det syfte vi hade eftersom syftet var att jämföra 



52 

 

respondenternas olika uppfattning och syn på måluppfyllelse vilket gör att vi anser att vi 

bättre kan uppnå syftet ju fler infallsvinklar vi får genom metoden.  

 

Vi begränsade undersökningsgruppen till sju lärare och sju elever vilket är en relativt liten 

grupp i en undersökning men trots detta kunde vi konstatera att det var mer än tillräckligt för 

att nå syftet med undersökningen. Vi drar lärdomen hur viktigt det är att begränsa 

undersökningen för att få ett hanterbart material om den mäter det vi är ute efter att mäta.  

Att genomföra en undersökning handlar om etik och ett moraliskt samspel. Det är ett 

hänsynstagande både till vetenskap och mänskliga intressen (Kvale, 2009) enligt fyra krav på 

etik nämligen information, samtycke, konfidentialitet, samt nyttjande. Eftersom vi hade en 

diskussion gällande etik tidigt i inledningsfasen av vår undersökning och var mycket 

medvetna om etikens betydelse för en framgångsrik undersökning så anser vi att de fyra 

kraven uppfylldes i vår undersökning. Under år två i vår specialpedagogutbildning har vi 

diskuterat och praktiserat etiska frågor i samband med handledning och detta hade vi med oss 

när vi påbörjade denna undersökning. Den av oss som intervjuade eleverna upplevde ibland 

att hon ”balanserade" mellan objektivitet och ledande frågor för att eleverna skulle reflektera 

över sin studiesituation och kunna eller våga uttrycka det de upplevde. Som intervjuare är den 

gränsen hårfin och om det är rätt eller fel är mycket svårt att avgöra. 

 

Något som vi anser kunde förbättras är en komprimering av intervjuerna eftersom vår 

situation och respondenternas tillgänglighet gjorde att intervjuerna drog ut på tiden. Nu i 

efterhand ser vi att en större koncentration av intervjuerna under kortare tid hade gjort att vi 

mer hade varit inne i den processen och kunnat göra vår tolkning och även ökat kvalitéten i 

intervjuerna.  

 

Undersökningen visade en samstämmighet i svaren mellan frågan om innehåll och metod och 

vår slutsats blir att innehåll och metod frågorna kunde sammanfattats i en och ändå uppfyllt 

vad vi ville undersöka utifrån vårt syfte. En annan slutsats vi drar är att elevens förmågor 

skulle lyfts i någon fråga, dels för att kunna använda dem i elevens lärande men också enligt 

formativ bedömning.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

Vi har arbetat inom skolverksamhet i många år och upplever att det har skett mycket 

forskning gällande skolan och de personer som arbetar där. Vi anser att det är speciellt viktigt 

när det gäller inlärning och inom detta område har framkommit många nya forskningsresultat 

gällande vad som påverkar lärandet, hjärnans funktioner, sociala arvet m.m. ( Hattie, 2011 

och Evenshaug & Hallen 2001) Enligt vår erfarenhet måste alla som har del i elevernas 

lärande ta del av dessa viktiga forskningsresultat vilket inte görs tillräckligt idag och därför 

kan inte heller eleverna utvecklas i sin fulla potential. Vi anser att aktionsforskning är en 

viktig del i utvecklingen i allt lärande oavsett nivå och vi instämmer i Kurt Levins valspråk 

om att en bra teori är förankrad i praktisk handling och kan vägleda oss ex. genom feed-back i 

verkligheten vilket innebär att vi i praktiken tar reda på vad och vem vi är genom ett 

reflekterande mellan människor i samspel (Egidius, 2009). 
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Genom intervjuerna framkom det att vissa elever saknade återkoppling på sitt lärande och 

detta skapade en osäkerhet vilket påverkade både kunskapsutvecklingen och den personliga 

utvecklingen. Vissa lärare upplevde att de hade pratat med eleverna och tydliggjort ”läget” i 

sina kurser men det hade inte uppfattats av eleverna.  

 

Därför anser vi att det skulle vara intressant och givande för lärandet att undersöka alternativa 

metoder att ge återkoppling på och komma fram till hur dessa uppfattas av eleverna. I 

undersökningen skulle vi vilja få svar på vad, hur och när återkopplingen sker för att kunna 

utnyttja elevens fulla potential i lärandet. 

 

6.5 Studiens implikationer för specialpedagogrollen 

I SPS (2007) under rubriken Mål och ”Färdighet och förmåga” finns vissa förmågor som vi 

har tagit fasta på efter vår undersökning eftersom de synliggör specialpedagogrollen enligt det 

resultat vi fick och efter den ”framtidsmodell” vi skapade (bilaga VI) nämligen att kunna vara 

aktiv i förebyggande arbete med att undanröja hinder i lärandet samt att kunna vara en 

kvalificerad samtalspartner med berörda i pedagogiska frågor, där även föräldrarna ingår. I 

handledningen ingår spegling som en viktig del där vi som specialpedagoger ska kunna 

uppmuntra reflektionen hos all personal i skolan, föräldrar, och även ledningen. Det kan vara 

svårt att handleda eller vägleda men vi måste som specialpedagoger ta denna roll för att målet 

att kunna möta alla elever i behov av stöd ska nås.  Vi anser att dessa förmågor är viktiga 

oavsett i vilken ålder eller skolverksamhet eleven befinner sig i. När det gäller att undanröja 

hinder måste målet vara att förebyggande skapa en skolmiljö för alla individer som arbetar där 

och det är specialpedagogens roll att vägleda genom handledning, kunskapsförmedling av ny 

forskning samt samordnare av kunskapsutbyte. I vår studie hade ju eleverna fått en 

”kursvarning” men vi menar att om lärarna hade kunnat möta eleverna tidigare i ett samspel 

och lyfta upp hinder och möjligheter i lärandet så hade det inte behövts någon kursvarning 

eller åtgärdsprogram och det är vår uppgift som specialpedagog att stötta läraren i denna 

process.  
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Avslutande ord 

”Trots att skolan är en social mötesplats diskuterar vi alldeles för sällan kvaliteterna i 

relationerna, eller hur vi är ansvariga för dem, hur vi kan utveckla vår professionella hållning 

och hur vårt undervisande innehåll kan stärka relationerna genom det faktum att vi gör saker 

ihop. Vi borde tala om hur vi inom professionen talar om elevens lärande och hålla vårt fokus 

för att stötta det som sker i skolan och mindre av att titta på eleven eller prata om eleven. 

Skolan är en social mötesplats. Vi är i relation”. (Körling, 2012). 
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Bilaga I 
 

Hej! 

Vi heter Sofi Isaksson och Jenny Eriksson och studerar sista terminen på Specialpedagogiska 

programmet på Högskolan Kristianstad. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete och ha 

valt att undersöka likheter och skillnader i lärares respektive elevers syn på måluppfyllelse på 

en gymnasieskola. 

I vårt arbete har vi tänkt att bl.a. använda intervjuer och undrar därför om du har möjlighet att 

ställa upp för en intervju. I intervjun kommer vi att utgå från dina svar i det dokument du fyllt 

i angående en elev som fått en kursvarning och vi ska även intervjua denna elev.  

Intervjun beräknas ta 60 minuter i anspråk och kommer att ske på din arbetsplats. Eftersom 

Sofi arbetar på skolan och känner er lärare kommer Jenny att genomföra intervjuerna 

eftersom vi anser att detta kan öka intervjuns objektivitet.  

Vi kommer att ljudinspela intervjusamtalen och detta är endast i utbildningssyfte. Allt inspelat 

material kommer att raderas när arbetet är slutfört och allt material kommer att bearbetas så 

att enskilda individer inte kan identifieras.  

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofi Isaksson    Jenny Eriksson           

sofi.isaksson@skolan.se   jenny.eriksson@skolan.se 

070-123 45 67   077-123 45 67 
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Bilaga II 

 

Kontrakt 
 

Bakgrund: Vi går sista året på Specialpedagogiska programmet på högskolan i Kristianstad 

och under våren 2013 kommer vi att arbeta med vårt examensarbete. I detta arbete har vi valt 

att bl.a. använda intervjuer. 

Syfte: Att undersöka likheter och skillnader i lärares respektive elevers syn på 

måluppfyllelse i gymnasieskolan. 

Omfattning: Intervjuerna beräknas ta ca 60 minuter. 

Plats: Speciallärarens rum, Xskolan, Xstad. 

Sekretess: Allt material kommer att bearbetas så att enskilda individer inte kan identifieras. 

Övrigt: Vi kommer att ljudinspela intervjusamtalen, och detta är endast i studiesyfte. Allt 

inspelat material kommer att raderas när arbetet är slutfört. 

Ort och datum:……………………………………………………………. 

Namnteckning:……………………………………………………………. 

Namnteckning:……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga III 

 

Tider för intervjuer 

 
Nedan finns förslag på tider för intervju. Intervjun tar ca 60 minuter och vi kommer att sitta i 

specialpedagogens rum.  

Vi har valt tider då vi vet att ni är lektionsfria och vi hoppas att någon av dessa tider passar er. 

Kryssa i den tid som passar er bäst.  

 

Måndag 4/2                Onsdag 6/2                 Torsdag 15/2 

kl 14.30        kl 15.45                 kl 15.00         kl 16.10              kl 14.00      kl 15.10     kl 17.10 

 

 

 

 

 

Är det något ni undrar över så är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofi Isaksson    Jenny Eriksson 

sofi.isaksson@skola.se   jenny.eriksson@skola.se 

070-123 45 67   077-123 45 67 

 

 

 

Till eleverna sändes en liknande blankett men med andra tider. 
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Bilaga IIII 

 

Frågor till läraren: 

 
1. Vilka hinder upplever du finns i elevens lärandesituation för att kunna uppfylla 

kursmålen? 

            Konkretisera gärna med exempel! (exempel på hinder kan vara frånvaro, gruppen, 

 speciella svårigheter, internatboende m.m.) 

 

 

2. Vilka arbetsmetoder enades du och eleven om? 

Fundera över: 

 Val av arbetsmetoder under lektioner och vid ev. hemarbete 

 Val av material 

 Hur eleven bäst kan presentera sina kunskaper 

 Gruppens organisation 

 Hur eleven på bästa sätt kan påverka arbetssättet 

 

3. Hur kan du som lärare anpassa innehållet efter elevens förutsättningar? 

Fundera över: 

 Vilket innehåll som motiverar eleven 

 Vilken förförståelse eleven har 

 Hur eleven kan vara delaktig i val av innehåll 

 

4. Hur kan du stärka elevens självförtroende i lärandet? 

Fundera på ert samspel och vilket bemötande som kan stärka eleven 

 

 

5. Har du förslag på stöd till eleven eller dig och i så fall vilket? 

(Digitala hjälpmedel, handledning till dig eller eleven, möte med SYV m.m.) 

 

 

6. Anser du att det behövs en mer omfattande kartläggning? 

 

 

 

7. När och hur sker en uppföljning av elevens lärandesituation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga V 

 

Frågor till eleven: 

 
1. Vilka hinder upplever du för att kunna nå målen? 

Ge gärna exempel! (Exempel på hinder kan vara frånvaro, gruppen, speciella 

svårigheter, internatboende m.m.) 

 

 

 

2. Vilka arbetsmetoder enades du och läraren om? 

Fundera över: 

 Val av arbetsmetoder under lektionen och vid ev. hemarbete 

 Val av material 

 Hur du bäst kan presentera dina kunskaper 

 Hur gruppen kan organiseras för att du bäst ska kunna nå kursmålen 

 På vilket sätt kan du påverka arbetssättet 

 

 

3. Hur upplever du att innehållet anpassas efter dina förutsättningar? 

Funder över: 

 Vilket innehåll som kan motivera dig 

 Hur nivån på innehållet passar din kunskapsnivå 

 På vilket sätt du kan påverka innehållet 

 

 

4. Vad kan läraren och du göra för att stärka ditt självförtroende? 

Fundera på ert samspel och hur du vill bli bemött av läraren 

 

 

 

5. Har du förslag på stöd för att du lättare ska kunna nå kursmålen? 

(Digitala hjälpmedel, samtal med kurator eller SYV m.m.) 

 

 

 

6. När och hur har läraren och du bestämt en uppföljning av din lärandesituation? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga VI 

Pedagogisk framtidsmodell 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Förklaring:                                                                                                                

Startsamtal: Medverkande är vårdnadshavare, elev och mentor. Utvecklande, klargörande, 

informerande och delge information till berörda lärare. Rekommendation är att detta samtal 

genomförs vid läsårsstart. Syfte: Information, inspiration och ett synligt lärande. Målet ska 

vara att förebygga fortsatta möten, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. 

Lärare/Elev: Vilka behov finns? Vilka förmågor finns? Hur går vi tillsammans vidare? 

Elevhälsan? Kursansvarig lärare. Dokument finns för att synliggöra lärandet och hitta innehåll 

och metoder mot en måluppfyllelse. ( Se vår bilaga med frågor) Dokumentet skickas till 

elevhälsan och mentor. 

Berörda lärare: Mentor eller specialpedagog kallar berörda lärare och det sker ett utbyte av 

erfarenheter, ev. handledning av specialpedagog. 

Ped. utredning/Åtgärdsprogram: Anpassas efter behov. Medverkande är Vårdnadshavare, 

elev, specialpedagog och berörda lärare. 

Återkoppling: Mentor, elev och vårdnadshavare medverkar. Rekommendation är att detta 

genomförs under vårterminen. Syfte: Sammanfattning och framåtblickande.  

Samtliga inslag ska vara målstyrda och genomsyras av tydliga rutiner, vilka bygger på ett 

synligt lärande genom kommunikationen mellan alla berörda. 

Rektor är delaktig i och ansvarig för elevens lärandeprocess. 

Startsamtal Återkoppling S T R Ä V A N 

Kursansvarig 

Lärare och Elev 

Berörda lärare 
Ped. utredning/  

Åtgärdsprogram 

Organisation – Tydliga mål rutiner               

Alla med                                   

Pedagogisk diskussion 

Tro på eleven     Synligt lärande    Progression 



 

 

 
 

 


