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Sammanfattning 

Specialpedagogen har som uppdrag att arbeta med att utveckla lärandemiljöer inom skolan. 

Forskning visar att goda relationer mellan lärare och elever är en viktig del i en god 

lärandemiljö. Syftet med studien är att beskriva och söka förståelse för vad relationell 

pedagogik på gymnasiet kan vara sammansatt av och hur gymnasielärare arbetar med 

relationell pedagogik. Jag har använt en teoretisk modell som delar upp relationell pedagogik i 

två relationsformer, sam-verkan som är medvetna relationsskapande handlingar samt sam-

varo som kan beskrivas som mellanmänskliga möten. Metoden är en kvalitativ fallstudie med 

deltagarobservationer i två förstelärares klassrum samt lärar- och elevintervjuer. Resultatet 

visar att gymnasielärarnas relationella pedagogik består av både sam-verkan och sam-varo. 

Jag har skapat följande teman på relationsskapande handlingar med utgångspunkt i begreppet 

sam-verkan: se eleven, uppmuntra, respektera samt vara personlig. När det gäller sam-varo är 

de teman som jag har skapat att tolka icke-verbal kommunikation, se behov och ge respons på 

elevens initiativ. Resultatet visar också att ur lärar- och elevperspektiv är det väsentligt att 

relationen består av både sam-verkan och sam-varo och utan sam-varons mellanmänskliga 

möten tjänar inte de medvetet relationsskapande handlingarna sitt syfte. Relationell pedagogik 

framstår enligt studien som lika viktig på gymnasiet som på grundskolan. I diskussionen 

problematiseras specialpedagogens roll med fokus på skolutveckling. Ett tänkbart uppdrag 

blir då att i samspel med lärare utveckla lärandemiljöer som välkomnar relationell 

specialpedagogik vilken placerar mellanmänskliga relationer i undervisningens brännpunkt. 

 

Nyckelord: relationell pedagogik, lärandemiljö, lärarroll, specialpedagogik, interaktion.   
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1 Inledning 

Denna uppsats är skriven våren 2014 och det märks i den allmänna debatten att det är valår i 

år och skolfrågorna är i centrum därför att skolan är viktig för oss alla. Skolans uppdrag enligt 

skollagen är bland annat att fostra demokratiska medborgare som har kunskaper för att bidra 

till ett gott samhälle (SFS 2010:800). Misslyckas vi med vårt uppdrag får det långtgående 

konsekvenser, både på ett personligt såväl som på ett samhälleligt plan. För att uttrycka sig 

drastiskt är en bristfällig skola ett hot mot demokratin och samhället vilket blir tydligt i 

efterspelet och diskussionerna kring resultaten från den senaste PISA-undersökningen där 

Sverige uppvisar sämre resultat än tidigare. Politiker, företagare, föräldrar, samhällsforskare, 

elever, tjänstemän, medborgare är alla upprörda över resultaten eftersom det finns en samsyn 

om att ett väl fungerande samhälle bygger på en väl fungerade skola. Däremot skiljer sig 

åsikterna åt om vad som utgör en väl fungerande skola vilket vi som arbetar i skolans värld 

tydligt har fått erfara i och med omvälvande och återkommande omorganisationer av 

skolsystemet.  

En skola för alla har varit ett av få gemensamma mål som de flesta politiker oavsett politisk 

tillhörighet har kunnat ställa sig bakom. I det uttrycket ligger en strävan i att skolan ska passa 

alla elever, oavsett förutsättningar ska det finnas en plats för utveckling och lärande i den 

svenska skolan. Det har dessutom sedan en lång tid tillbaka funnits ett tydligt 

ställningstagande för en inkluderande skola som inte skiljer ut och sorterar elever efter deras 

olika förutsättningar och skolprestationer. Redan i min grundutbildning fick jag ta del av 

Peder Haugs (1998) tankar om hur en inkluderande pedagogik kan bedrivas vilket har betytt 

mycket för min inställning till elevers olikheter och hur jag har bemött detta under mina år 

som lärare. När specialpedagogutbildningen infördes 1992 kan även det ses som ett uttryck 

för de inkluderande intentionerna i svensk skola. I nuvarande examensordning framgår att 

specialpedagogens roll till stor del handlar om att arbeta förebyggande för att pedagogiken 

och lärandemiljöerna ska vara så bra att eleverna inte behöver några segregerande lösningar 

för att klara skolan. Det blir tydligt genom de förmågor som en specialpedagog ska visa efter 

avslutad examen.  

Visa förmåga att kritiskt och självständigt reflektera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbete med att undanröja hinder och svårigheter i 

olika lärmiljöer. Visa förmåga att … analysera svårigheter på organisations- 

grupp- och individnivå. […] Visa förmåga att … utveckla verksamhetens 

lärmiljöer. Visa förmåga att … leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet 

med målet att kunna möta behov hos alla barn och elever. (SFS 2007:638). 
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Som jag tolkar det specialpedagogiska uppdraget som det beskrivs i examensordningen är det 

ett uttryck för en kunskapssyn och en syn på utbildning där det gemensamma lärandet på 

gruppnivå är i centrum. Kunskap blir till i ett sammanhang och det sammanhanget är viktigt 

att få tillgång till och vara en del av för alla elever, oavsett förutsättningar och behov. Som 

konsekvens av denna kunskapssyn blir en del av det specialpedagogiska uppdraget att arbeta 

strategiskt för att lärandemiljön i klassrummen, ska vara tillgängliga. Det är där lärandet och 

undervisningen ska fungera i en skola för alla. Likvärdigheten i den betydelsen att alla elever 

får vara en del i samma (lika) utbildningssammanhang och få ta del av en gemensam 

undervisning är en viktig förutsättning i den inkluderande pedagogiska tanken.  

Jag vill med mitt examensarbete bidra till en diskussion kring behovet av att tala om en syn på 

specialpedagogik som en pedagogik som gör det möjligt för alla elever att utvecklas och lära i 

mötet med sina lärare och sina klasskamrater i klassrumsmiljön. I enlighet med forskare inom 

relationell pedagogik anser jag att det är där, i mötet mellan lärare och elev som det finns en 

avgörande pedagogisk potential för lärande (Aspelin 2013a).   

Vad kännetecknar en lärandemiljö där alla elever kan utbildas för att möta en ljus framtid? 

Flertalet studier visar på lärarens kompetens som den enskilt viktigaste avgörande faktorn för 

skolframgångar (Hattie 2009; Skolverket 2009; Skolverket 2006 m.fl.). Vad utgör då den 

avgörande skillnaden i lärarkompetens om vi utgår från att lärare är utbildade och har samma 

formella kompetens? Vad konstruerar en skicklig lärare som kan utgöra skillnad för om den 

enskilda eleven lyckas eller inte? Flera avhandlingar och rapporter (Frelin 2010; Hansson 

2012; Lilja 2013; Wedin 2007 m.fl.) visar att den relationella förmågan hos lärare är 

avgörande för elevers skolframgång och det är i det forskningsfältet vilket kan benämnas som 

relationell pedagogik som min studie placerar sig och förhoppningsvis kan bidra med ny 

kunskap. 

En konsekvens av ovan förda resonemang blir att ett centralt uppdrag för specialpedagoger är 

att utveckla lärandemiljön genom att arbeta tillsammans med lärare och stötta deras förmåga 

att arbeta med relationell pedagogik i klassrummet. Alla elever har olika behov och det finns 

som specialpedagog all anledning att arbeta med att dessa behov blir tillfredställda i 

klassrummet där elever tillbringar överlägset största delen av sin skoltid. För att min studie 

ska bli praktiknära och kunna tjäna ett syfte i att bidra till utveckling av skolans verksamhet 

blir det intressant att tydliggöra, vad det egentligen är som lärare gör när de skapar goda 

relationer med sina elever. Förmågan att bygga sin undervisning på relationell pedagogik är 
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svårfångad och jag har tydligt fått erfara under arbetets gång att fenomenet är flyktigt och nära 

på ogripbart. Detta gör det dock i mina ögon bara mer intressant och än viktigare att studera, 

då de relationella mötena enligt mig utgör den verkliga kärnan i vår verksamhet – skolan.  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och söka förståelse för vad relationell pedagogik på gymnasiet 

kan vara sammansatt av och hur några gymnasielärare arbetar med relationell pedagogik. 

Syftet tydliggörs genom att följande frågeställningar ställs till mitt empiriska material:  

- Vad gör gymnasielärare i klassrummet för att skapa och upprätthålla goda relationer mellan 

lärare och elever?  

- Vad är enligt gymnasielärare utmärkande för en god relationell pedagogik?  

- Vad är enligt gymnasieelever utmärkande för en god relationell pedagogik?  

Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag att ringa in och definiera centrala begrepp som är frekvent 

förekommande i arbetet och som kan förstås på olika sätt. Genom att ta upp dem och 

diskutera dessa ur olika perspektiv och redovisa den tolkning jag gör av begreppen hoppas jag 

kunna bidra till en ökad tydlighet i den följande texten.  

Lärandemiljö 

Mitt intresse för lärandemiljö kommer av specialpedagogens uppdrag att arbeta med att 

utveckla lärandemiljön i skolan samt att undanröja eventuella hinder och svårigheter i 

lärandemiljön. För att kunna utveckla lärandemiljön blir det av vikt att ha ett tydligt mål 

framför sig. Hur ska miljön utvecklas och vad är kännetecknande för en önskvärd 

lärandemiljö. Vilka områden är det som är intressanta att arbeta med för att utveckla goda 

lärandemiljöer? Det finns i de texter jag tagit del av olika sätt att uttrycka lärandemiljö såsom 

lärmiljö, arbetsmiljö, klimat och skolmiljö men jag kommer att genomgående i arbetet 

använda begreppet lärandemiljö.  

Skolverket (2006) skriver i rapporten Lusten och möjligheten om lärares betydelse för elevers 

lärandemiljö. Med lärandemiljö avses i studien både klassrumsmiljö samt arbetsmiljö utanför 

klassrummet. Lärandemiljön påverkas av relationer och förhållningssätt mellan lärare och 
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elever. Rapporten visar att lärares tilltro till sin egen yrkesskicklighet inom det didaktiska och 

relationella området och att lärare känner att det är roligt att undervisa är får betydelse för 

svagpresterande elevers förutsättningar att lyckas i skolan. Därmed kan lärares didaktiska och 

relationella förmåga anses som intressanta påverkansfaktorer för alla elevers måluppfyllelse 

(Skolverket 2006).  

En tredjedel av lärarna inte tycker sig ha kompetens för att upptäcka och stödja elever i behov 

av särskilt stöd (Skolverket 2006). Ur ett relationellt perspektiv förefaller det rimligt att tänka 

sig att det finns större möjlighet att både upptäcka och stödja eleverna om relationerna mellan 

lärare och elever är goda det vill säga om lärare förmår att se och möta elever blir även 

elevers behov sedda och möjligheterna att ge dem det stöd de behöver blir större. 

Klassrumsmiljön beskrivs av cirka tre av fyra lärare som trevlig vilket gör att lärare har en 

mer positiv bild av klassrumsmiljön än eleverna då endast 37 procent av eleverna beskriver 

klassrumsmiljön som trevlig (Skolverket 2006). Resultatet pekar på en bristande 

samstämmighet mellan lärare och elevers uppfattningar om lärandemiljön i klassrummet. En 

tolkning kan vara att även om relationen mellan lärare och elever är god och lärare därför 

uppfattar klassrumsmiljön som trevlig så är elevernas uppfattning om verkligheten en annan 

därför att de är involverade i en mängd andra viktiga relationer i klassrummet. Det kommer 

inte vara i fokus för min studie men det är ändå värt att notera att relationer elev-elev också 

har konsekvenser för lärandemiljön. Jag motiverar mitt val av att koncentrera mig på lärare-

elev relationen med att det är den vi har lättast att påverka, genom att lärare arbetar med 

relationell pedagogik. Förhoppningsvis har det även goda effekter på elevrelationer då läraren 

blir ett föredöme i sitt sätt att förhålla sig till eleverna. Det ena relationsarbetet utesluter 

givetvis inte det andra men i min studie kommer fokus vara på lärare-elev relationen.  

Som en konsekvens av de slutsatser som rapporten pekar på är det av specialpedagogiskt 

intresse att vidare undersöka lärares relationella förmåga som en främjande åtgärd för att 

elever med olika förutsättningar ska kunna lyckas i skolan. Om den didaktiska och relationella 

förmågan hos läraren är god innebär det att fler elever kan tillgodogöra sig undervisningen 

inom klassens ram och blir därmed inte föremål för eventuellt segregerande 

specialpedagogiska insatser 

Jag är fullt medveten om att det finns en rad andra variabler som påverkar lärandemiljön 

såsom exempelvis den fysiska miljön, den psykosociala miljön, elevers inflytande och 

medbestämmande samt lärares didaktiska val med mera. Fokus för min studie är att undersöka 
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hur gymnasielärare arbetar med relationell pedagogik vilket kan betraktas som ett sätt att 

främja lärandemiljön. Med utgångspunkt i detta blir det intressant att belysa lärarrollen och 

vad som kan tänkas ingå i uppdraget att vara lärare.  

Lärarrollen 

Att vara lärare är ett sammansatt uppdrag med många olika delar som alla måste fungera för 

att arbetet ska falla väl ut. Det räcker inte med gedigna ämneskunskaper, planering av 

lektioner, medvetna didaktiska val och ett grundligt efterarbete som genererar goda 

bedömningsunderlag för betyg för att fylla rollen som den gode läraren. Flera avhandlingar 

visar (Frelin, 2010; Hansson, 2012; Lilja, 2013; Wedin 2007) att lärares relationsskapande 

tillsammans med eleverna är av vikt för att få det förtroende och den ömsesidiga respekt som 

läraren i egenskap av ledare för det pedagogiska arbetet är beroende av. Det har bland annat 

sin grund i en förändrad barnsyn vilket lett till andra krav på läraren för att förtjäna sin roll 

som ledare i klassrummet (Juul & Jensen, 2003).  

Barn i Sverige och flera andra västerländska länder, lär sig idag vid tidig ålder att deras åsikter 

och röster ska höras och att de blir tagna på allvar. Rätten till inflytande är tydligt förankrad 

redan i förskolan där barn med pedagogers ledning får vara en del av demokratiska 

beslutsprocesser. Även i hemmen har barnen ofta en central roll och familjer utformar sina 

aktiviteter utifrån barnens behov och önskemål vilket märks i val av fritidsaktiviteter, 

semestrar och arbetstider.  När vi på flera samhälleliga arenor ger barn dessa tydliga signaler 

på att de som personer har rättigheter och att vi vuxna tar stor hänsyn till deras åsikter och 

agerar efter det får det avgörande konsekvenser för hur barn-vuxen-relationer blir till 

fungerande relationer. Värden som plikt och lydnad blir med dagens barnsyn ganska 

ointressanta och den nu uppväxande ungdomsgenerationen har i mindre utsträckning än 

tidigare respekt för auktoriteter (Juul & Jensen, 2003).   

Om barn och ungdomar idag möter en lärare som organiserar sin undervisning utifrån en äldre 

struktur där lärare har en given auktoritet i form av sin roll finns det stor risk för att det blir en 

krock i synsätt och problem med kommunikation och relation. Om eleverna upplever att 

lärarna inte ger dem den roll som de har axlat i samhällsutvecklingen som kompetenta 

subjekt, finns det risk att de inte känner sig delaktiga och respekterade och därför reagerar 

med ilska och ovilja till samarbete (Juul & Jensen, 2003).  



6 
 

För att anpassa lärarrollen till den nya barnsynen framträder en lärare som möter barn och 

unga som kompetenta människor och tar ansvar även för en fungerande relation mellan sig 

själv och sina elever. Lärare får arbeta på att förtjäna elevernas förtroende, det är inget 

medföljer lärarrollen. Auktoritet i form av roll är ersatt av auktoritet i form av relation. För att 

behålla ledarskapet i klassrummet arbetar lärare med relationer på individ- och gruppnivå. 

Lärares förmåga att i mötet med varje elev vara autentisk och kunna se individen och dess 

behov blir även det en av förmågorna nödvändiga att ha för att lyckas i sin roll som lärare 

(Juul & Jensen 2003). 

Sammanfattningsvis kan sägas att den förändrade synen på barn har lett till förändrade krav 

på lärarrollen, Juul & Jensen (2003) pekar ut relationskompetens som den avgörande 

kompetensen för att lyckas fullgöra sitt läraruppdrag.  

Goda relationer, relationell förmåga och relationell pedagogik 

Begreppet relationell pedagogik är inte oproblematiskt och därför ser jag det som angeläget 

att redogöra för min definition av begreppet och hur det ska förstås i min text. Enligt den 

relationella pedagogiken så anses goda relationer mellan enskilda konkreta personer vara 

utbildningens grundsten (Juul & Jensen 2003). Detta sätt att se på lärande placerar 

utbildningens centrala och avgörande punkt i det mellanrum som uppstår i möten mellan 

människor. Det är inte läraren ensam och inte heller eleven ensam som kan avgöra lärandet 

utan det som händer i mötet dem emellan, i relationen. För att det ska bli ett möte krävs att de 

inblandade möts som subjekt på ett öppet, oförbehållsamt och oförställt sätt (Aspelin 2013a).  

I ljuset av detta kan det tyckas märkligt att tala om en relationell förmåga då den relationella 

pedagogiken inte ställer krav på någon speciell förmåga förutom att gå in i ett 

mellanmänskligt möte. Läraren och eleven är i mötet jämställda och beroende av varandra, det 

finns en ömsesidighet i kravet på att mötas som subjekt. Dock är läraren i egenskap av 

professionell ändå ansvarig för relationen och därför har jag valt att se lärarens relationella 

förmåga som sammansatt av två delar, en medvetet relationsskapande del, och en mer 

grundläggande del som består i förmågan och viljan att gå in i möten med elever, subjekt till 

subjekt. Jag kommer att beskriva detta mer ingående i avsnittet om relationell pedagogik i 

teoridelen. 

Goda relationer är den minsta beståndsdelen i ovanstående sammanhang och jag ser goda 

relationer mellan lärare och elever som grunden för att kunna arbeta med relationell 
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pedagogik. För att goda relationer ska möjliggöras krävs en viss typ av kommunikation som 

jag har valt att definiera som genuin kommunikation. 

Kommunikation 

De mellanmänskliga relationer som utgör intresse för min studie bygger i hög utsträckning på 

samtal och kommunikation mellan lärare och elever. Därför blir det av vikt att försöka 

definiera vad kommunikation som relationsbyggande kan vara. Ett sätt att definiera genuin 

kommunikation beskrivs av Johan Asplund på följande sätt: 

I genuin kommunikation råder alltid en genuin osäkerhet. Jag vet inte vad jag 

har sagt innan du har svarat och du vet inte vad du har sagt innan jag har svarat. 

Du visar mig vad jag har sagt och jag visar dig vad du har sagt. (Asplund 1992, 

s 45).  

Det synsättet på genuin kommunikation beskriver hur oförutsägbarhet och osäkerhet är 

grundläggande förutsättningar. I samspelet där lärare och elev möts som likvärdigt osäkra för 

vad som ska ske i kommunikationen där kan ett relationellt pedagogiskt möte ske.  

Ett annat begrepp för det som Asplund (1992) kallar genuin kommunikation är äkta samtal. 

Jonas Aspelin (2010) beskriver utifrån Martin Bubers teorier att mellanmänskliga relationer är 

beroende av äkta samtal. Det består av tre element, öppenhet, oförbehållsamhet och 

oförställdhet. Det första elementet innebär att deltagarna i samtalet öppnar sig för varandra i 

fullständig sanning och responderar på den andres verbala och framförallt icke-verbala 

uttryck. Genom att se och bekräfta varandra i samtalet, även på det icke-verbala planet känner 

sig de delaktiga personerna sedda, respekterade och bekräftade såsom de verkligen är. Det 

andra elementet är att samtalen ska karaktäriseras av oförbehållsamhet vilket betyder att var 

och en bidrar till samtalets autenticitet på så sätt att när en person upplever att något vill 

komma fram i samtalet kläs det i ord och på så vis agerar varje deltagare i samtalet utifrån sin 

horisont och förmåga helhjärtat och spontant. Slutligen menar Buber att äkta samtal ska vara 

fritt från sken vilket betyder att deltagarna inte förställer sig eller är upptagna av hur det som 

de säger ska uppfattas av andra. Exakt vad som sägs i det äkta samtalet och hur det sägs vet 

ingen förrän det ögonblicket är inne. Detta påminner om osäkerheten i genuin kommunikation 

från Asplunds citat.  

Även Hilmar Hilmarsson (2012) skriver om hur kommunikation och samtal kan leda till goda 

relationer. Han påpekar att det är väsentligt att vara helt närvarande i samtalet och att det inte 

finns någon enkel modell att följa för att få en bra kommunikation. Det gäller att vara 
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mottaglig och ta in den person du samtalar med för att avgöra vad som är bra kommunikation 

för honom eller henne. Särskilt viktigt för att kommunikationen ska vara relationsbyggande är 

förmågan att läsa av motpartens icke-verbala signaler och använda den för att anpassa sig till 

varandra för att mötas i samtalet enligt Hilmarsson (2012). 

Enligt Aspelin (2010) utgör gruppstorleken ett hinder för genuin kommunikation och äkta 

samtal i klassrummet. Det kan vara stora avstånd mellan lärare och elever i klassrummet både 

rumsligt och mentalt. Det stora antalet elever som läraren har att kommunicera med bidrar till 

att läraren tilltalar gruppen istället för en enskild individ. På så vis blir kommunikationen ytlig 

och opersonlig. Dessutom pågår ofta en mängd parallella samtal som gör det svårt att få till 

stånd ett äkta samtal. Det kan också vara så att beteendekontrollen i gruppen utgör ett hinder 

för eleverna att samtala oförbehållsamt och oförställt. Äkta samtal kommer oftare till stånd i 

dyader, vilket betyder samtal mellan två personer även om det förekommer i flerstämmiga 

samtal så kan klassrumsmiljön sägas utgöra ett hinder mot genuin kommunikation och äkta 

samtal (Aspelin 2010).   

Synen på kommunikation som genuin kommunikation och äkta samtal påminner om varandra. 

Jag kommer att använda dessa två begrepp som definition på vad som avses med 

kommunikation i mitt arbete. I texten kommer jag fortsättningsvis uteslutande använda 

begreppet genuin kommunikation. Jag betraktar det i enlighet med Hilmarsson (2012) som en 

grundförutsättning att kommunikation består av en verbal och en icke-verbal del och den icke-

verbala delen är av särskild vikt vid relationsskapande kommunikation. Vidare präglas den 

genuina kommunikationen av öppenhet, oförbehållsamhet och oförställdhet.  
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2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom mitt intresseområde 

relationell pedagogik, läraruppdraget och klassrummet som lärandemiljö. Jag har främst valt 

att redovisa forskning som handlar om just den relationella delen av läraruppdraget i 

klassrumsmiljö eftersom det är där min studie återfinns. De olika avhandlingarna och 

forskningsartiklarna behandlar ämnet ur flera synvinklar och perspektiv såsom elevperspektiv, 

lärarperspektiv och etiskt perspektiv men gemensamt för dem alla är den interaktionistiska 

kunskapssynen, det vill säga att relationer i skolan har betydelse för lärandet. För att hitta 

relevant forskning har sökordet ”relationell pedagogik” slagits i det digitala forskningsarkivet 

DiVA portal, en söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser samt i LIBRIS, 

svenska forskningsbiblioteks söktjänst. Jag fann då bland annat en forskningspublikation om 

relationell specialpedagogik skriven av Jonas Aspelin (2013a;2013b) som jag använde för att 

orientera mig i forskningsfältet och fick genom textens referenser fler uppslag om vilken 

forskning som kunde vara aktuell att studera närmare. I Libris fann jag ingen forskning genom 

sökordet och valde då att söka brett på ”lärare och elever” och avgränsade mitt intresse till de 

avhandlingar som skrivits de senaste 10 åren. Forskningsöversikten inkluderar även en 

studentuppsats. Dock är jag medveten om att studentuppsatser inte har samma vetenskapliga 

tyngd som exempelvis avhandlingar eller forskningsartiklar men jag väljer att ha med den 

ändå eftersom den är nära angränsande till mitt forskningsområde.  

Relationer ur ett lärarperspektiv 

Förtroendefulla relationer 

Undervisningen innefattar mer än de didaktiska valen och att förmedla ett ämnesinnehåll. 

Relationer i skolan är också viktiga för lärandet. Det är utgångspunkten för Annika Lilja 

(2013) då hon beskriver förtroendefulla relationer mellan lärare och elever ur ett 

lärarperspektiv. Syftet med studien är att ta reda på hur lärare och elever etablerar och 

vidmakthåller förtroendefulla relationer samt att beskriva vad som menas med en 

förtroendefull relation i ovan givna sammanhang. Den aktuella metoden är fältstudier med 

observationer, intervjuer och informella samtal om förtroendefulla relationer. Intervjuer och 

informella samtal har genomförts med både lärare och elever på mellan- och högstadiet.  
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Resultatet visar att ett mångfacetterat arbete i skolan ständigt pågår för att uppnå 

förtroendefulla relationer. För att göra det överskådligt delas relationsarbetet in i fyra olika 

dimensioner. En första dimension är när eleverna pratar och läraren verkligen tar sig tid att 

lyssna. Den andra när läraren tydligt bryr sig om både klassen som helhet och de individer 

som ingår i gruppen. De två följande dimensionerna som utvecklar relationer är när läraren 

klarar av att sätta rimliga gränser för eleverna samt när läraren möter elevernas motstånd och 

förmår att ta emot och hantera motståndet. Lilja (2013) menar att för att förstå vad som händer 

i skolan kan inte elever betraktas som objekt, de är personer som vill bli mötta som de unika 

subjekt de är. Relationer med lärare och kamrater är en viktig drivkraft för skolarbetet och 

enligt studiens resultat är det nödvändigt att lärare betraktar möjliggörandet av förtroendefulla 

elevrelationer som en del av läraruppdraget. I diskussionen skriver författaren att skoldebatten 

och skolverksamheten kännetecknas av ett intresse för mätbara resultat, betyg och effektivitet. 

Både lärare och elever i studien är oroliga för att inte vara bra nog och i elevernas fall, inte få 

tillräckligt bra betyg. För att nå de goda resultat som i slutänden leder till goda betyg är det 

dock viktigt att lärare och elever har goda, förtroendefulla relationer eftersom det enligt 

studien är grundläggande för lärandet (Lilja 2013). 

Lärares relationella arbete från förskolan till gymnasiet 

För en fördjupad kunskap om lärares professionalitet och vad det är som möjliggör lärande 

visar Anneli Frelins (2010) resultat att den relationella dimensionen är den avgörande 

framgångsfaktorn. Det spelar ingen roll vilken åldersgrupp det är på eleverna som läraren 

möter, det väsentliga är att som lärare lyckas skapa och upprätthålla pedagogiska relationer. 

Det gäller både mellan lärare och enskilda elever såväl som att skapa förutsättningar för goda 

gemenskaper elever emellan. I studien används begreppet undervisningsrelation vilket 

definieras som en relation som gör det möjligt att undervisa. Läraren når fram till eleven och 

eleven går med på att bli undervisad.  

Genom att observera och intervjua elva lärare verksamma inom olika stadier redogör Frelin 

(2010) i resultatet för en kartläggning av den relationella praktiken hos de lärare som hon 

följt. Grundläggande för att en pedagogisk relation ska fungera är att det finns en genuin 

mänsklig kontakt, att verkliga möten sker. Trots att lärarna i studien arbetar från förskolan och 

upp till gymnasiet så är det mycket som är gemensamt när det gäller den relationella delen av 

professionaliteten. De kvalitéer som enligt studien påverkar relationen är lärarens förmåga att 

skapa förtroende genom social rättvisa och välvilja, lärarens förmåga att framstå som 
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mänsklig genom att visa empati och erkänna egna misstag och slutligen lärares förmåga att 

stötta elevens relation till sig själv och på så sätt att få eleven att tro på sin egen förmåga.  

Relationsskapandet är ett långsiktigt arbete som många gånger sker subtilt och är svårt att 

greppa. Ibland kan också ett målmedvetet och hårt arbete från lärarens sida leda fram till en 

undervisningsrelation. Förmågan att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer i skolan 

är inte medfödd utan är en kompetens som ständigt kan utvecklas hos lärare. Lärares 

skicklighet och professionalitet avgörs av kvalitén på lärares relationella handlingar, det är 

därför av vikt för utvecklingen av en professionell lärarkår att medvetet ägna tid till 

kompetensutveckling inom relationell pedagogik (Frelin 2010).  

Lärares arbete med relationer på högstadiet 

Genom att genomföra en etnografisk studie rörande lärares kunskapsbildning har Ann-Sofi 

Wedin (2007) försökt finna svaret på vad som är det mest västenliga i lärares arbete. För att 

undersöka detta har två högstadielärare följts under ett halvt år respektive ett års tid och 

studerats med hjälp av deltagande observationer, intervjuer och informella samtal. I resultatet 

framkommer att lärarna pekar på den relationella delen av kunskapsbildningen inom 

lärarprofessionen och att skapa och upprätthålla relationer till eleverna. Detta är ett 

grundfundament för att överhuvudtaget få den undervisande verksamheten att fungera.  

Det handlar i ett första skede om att skaffa sig en kunskap om både gruppen och dess 

individer för att med det som utgångspunkt kunna etablera en relation till gruppen såväl som 

till varje individ för att kunna mötas och förstå samt respektera varandra. För att skapa och 

upprätthålla goda relationer använder lärarna en mängd olika strategier såsom allmänt 

småprat, att vara en person och inte en roll, att skämta, att lyssna, att vara lyhörd, att bry sig 

om samt att hålla löften. Ytterligare en dimension i relationsarbetet som lärarna i studien 

framhåller är respekten mellan lärare och elever och att lärarna för att få respekt först visar att 

de respekterar eleverna. Dessa strategier arbetar lärarna medvetet med och de utgör en stor del 

i det fortlöpande lärandet och utvecklingen av yrkeskompetensen (Wedin 2007).  

Skolrelationerna präglas av att de förutsätter ett personligt engagemang från lärarens sida och 

en ömsesidighet på så sätt att en god relation är beroende av att även eleven bryr sig om 

relationen och värderar den som viktig. Det är dock ett större ansvar som vilar på läraren vad 

gäller relationsbygget då läraren har en annan maktposition och är den professionella i 

relationen. En annan karakteristika som konstateras är att relationsarbetet är en ständigt 



12 
 

fortlöpande process som måste underhållas och omprövas för att fortsätta vara fungerande 

(Wedin 2007).  

Relationer visar sig vara det centrala i läraryrket och det lärare hela tiden ägnar sig åt. För att 

eleven ska få ett intresse för ämnet använder sig lärarna av relationen och kunskaper om 

individuella intressen för att på så sätt skapa ett intresse för det aktuella ämnet. Den 

relationella pedagogiken blir som en nödvändig förutsättning för att lyckas med de kanske 

mer erkända beståndsdelarna av det pedagogiska hantverket, didaktik- och ämneskunskap. 

Lärarna arbetar medvetet med att forma gruppen så att relationer mellan elever och mellan 

lärare och elever bidrar till en bra lärandemiljö. För att skapa goda relationer är det viktigt 

med gränssättning samt att lärarna visar sin personlighet i klassrummet (Wedin 2007). 

Att se det relationella uppdraget som en del av läraruppdraget beror på vilken kunskapssyn 

lärare utgår från. Genom att se att kunskap utvecklas i möten mellan människor ges motiv till 

att prioritera det relationella arbetet. Anette Ask Johannesson (2011) har inom sin 

specialpedagogiska utbildning skrivit ett examensarbete med syftet att studera hur 

ämneslärare på högstadiet arbetar med ett relationellt förhållningssätt och vilka hinder och 

möjligheter som finns i det relationella uppdraget. Metoden är observationer och intervjuer 

med lärare. Det finns enligt Ask Johannesson (2011) en splittring i läraruppdraget mellan 

ämnesundervisning och relationsbyggande och när lärare tolkar uppdraget sätter de sin 

individuella prägel på det. I observationerna finns tecken på en kunskapssyn som bygger på 

en kultur av lydnad vilket försvårar för lärare och elev att verkligen mötas som subjekt och 

bygga en god relation. Det i sig kan få konsekvenser i form av att eleverna får svårt att 

motivera sig samt att ta eget ansvar för sitt lärande. Det finns även tecken på en annan 

kunskapssyn där lärarna ser kunskap som något som utvecklas i mötet mellan lärare och elev 

vilket motiverar att prioritera goda relationer.  

Relationer ur ett elevperspektiv 

Respekt i relationer 

Ur elevers perspektiv beskriver Susanne Hansson (2012) respekten mellan elever och mellan 

elever och lärare i skolrelationer. Ett av grundantagandena som texten utgår från är att 

relationer i skolan har betydelse för lärandet. Syftet med avhandlingen är att få mer kunskap 
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om relationer i skolan genom att med hjälp av teorier analysera elevers beskrivningar av 

respekt i skolrelationerna. Metoden är gruppintervjuer av elever på högstadiet. 

Respekten mellan lärare och elever grundas enligt eleverna av lärares förmåga att bedriva 

respektfull undervisning. Med det menar eleverna framförallt att läraren ska vara rättvis, snäll 

och samtidigt sträng, ha förmåga att lyssna och bekräfta eleverna, samt utmana dem 

intellektuellt i undervisningen. När eleverna beskriver brist på respekt i förhållandet lärare – 

elev så menar de att det uppkommer när lärare inte kommunicerar med elever, inte lyssnar, 

utnyttjar sin maktposition eller bedriver meningslös undervisning. Studien visar på en 

utvidgad betydelse av respekt i skolrelationer, att det är väsentligt för oss att bli respekterade. 

Respekten gör eleven synlig som människa och studien ger oss en förståelse för varför den per 

definition är ömsesidig. Enligt eleverna måste lärarna förtjäna respekt för att få den och då 

förutsätts en känsla av närhet. Eleverna vill bli sedda som den person de är. Respekten blir en 

framgångsfaktor för elevernas skolprestationer på så vis att när de känner respekt för läraren 

vill de göra sitt bästa (Hansson 2012). 

Relationer i liten grupp på gymnasiet 

Genom att utgå från gymnasieelevers erfarenheter visar Martin Hugos studie (2007) på 

möjligheter och svårigheter att nå alla elever. Han har i sin avhandling följt sju 

gymnasieelever och tre lärare som är verksamma inom en liten undervisningsgrupp i ett 

individuellt utformat gymnasieprogram. Dessa elever har ofullständiga betyg från 

grundskolan och bär med sig dåliga erfarenheter och misslyckanden in i gymnasiestudierna. 

Resultatet visar att för många av eleverna tar studierna en vändning i och med gymnasietiden 

och de upplever skolan som på riktigt. De framhåller relationerna med sina lärare och att de 

blir sedda och förstådda utgör en viktig förändring. Tidigare har de upplevt att de inte hade 

några riktiga relationer med sina lärare utan att de enbart hade en formaliserad lärare-elev 

relation som byggde på att de som elever förväntades prestera. I den lilla gruppen upplevde 

eleverna att de bjöds in till en verklig mellanmänsklig relation med lärarna, där de kunde 

mötas som subjekt. Hugo (2007) resonerar om huruvida det är möjligt att skapa sådana 

mellanmänskliga relationer i skolan i stora grupper om 20-30 elever och drar slutsatsen att det 

är önskvärt med mindre grupper för att möjliggöra dessa goda relationer. Med goda relationer 

avses relationer som präglas av tillit, närhet och att bli sedd och bekräftad. För att det ska 

möjliggöras bör relationen utgå från en öppen, spontan och intresserad inställning gentemot 

varandra lärare (Hugo 2007).  
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Istället för att prata om dessa elever som elever i behov av särskilt stöd föreslås benämningen 

elever i behov av lärandesituationer som är på riktigt. Det som ska vara på riktigt är både 

relationerna och innehållet i undervisningen som enligt studiens resultat bör framstå som 

meningsfulla utifrån elevernas förståelsehorisont. Det eleverna beskriver som fungerande i 

relationerna är att de känner sig sedda och bekräftade och att det finns en närhet och en tillit. 

Att lärarna är intresserade av att möta eleverna som medmänniskor och inte bara i rollen som 

lärare och elev framstår också om en förutsättning för att ett genuint möte ska kunna ske 

vilket är en förutsättning för elevernas motivation och lärande. Vidare dras slutsatsen att det 

inte är lärarnas ämne som är viktigt för elevernas lärande utan vilken relation de har till 

varandra (Hugo 2007). 

Skolrelationer och etisk kommunikation 

Relationer i skolan har även beskrivits utifrån ett tydligt etiskt perspektiv. Anders Holmgren 

(2006) genomför i sin studie klassrumsobservationer och intervjuer och i samband med dessa 

granskades relationer med fokus på den etiska kommunikationen. Genom en mikroanalys av 

såväl verbal som icke-verbal kommunikation i klassrummet är avsikten att få syn på 

underliggande kommunikation med etiska konsekvenser. Resultatet visar att relationerna 

präglas av sårbarhet och ömsesidigt beroende samt att kommunikationen i skolrelationer kan 

vara självutlämnande och att det därmed är ett känsligt område som lärare bör vara medvetna 

om. De faktorer som pekas ut som nycklar till en god etisk relation mellan lärare och elever är 

förtroende, tillit, ansvar samt en icke-verbal del som omfattar blickar och ansiktsuttryck. Det 

finns ett samband mellan det etiska i den pedagogiska relationen och det etiska i 

kommunikation och i språket, det vill säga de två är sammanlänkade. Hur läraren 

kommunicerar med eleverna får betydelse för relationen med eleverna. Om läraren är 

medveten om kommunikationens och relationens betydelse för elevernas lärande har det en 

stor potential att förbättra lärandemiljön och läraren kan genom sitt sätt att kommunicera och 

vara tillsammans med klassen möjliggöra ett lärande för fler elever. Lärarens roll har 

förändrats från en opersonlig kunskapsförmedlare till en person med vilken relation är en 

viktig förutsättning för lärandet (Holmgren 2006). 
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Relationell pedagogik på lärarutbildningen 

David Giles (2011) har intervjuat lärarstudenter och lärarutbildares syn på hur lärare – elev 

relationen påverkar lärandet. Resultaten visar att vem vi är och hur vi är, både lärare och 

elever, påverkar kvalitén i relationen och det i sin tur påverkar lärandet. Sättet att vara i en 

relation är starkt kopplat till kommunikation och hur den tas emot och uppfattas. Det är inte 

ämnet eller ämneskunskaperna som är avgörande för om relationen mellan lärare och elever 

utvecklas utan lärarens sätt att vara. Giles argumenterar för att det är hur vi är som lärare som 

får betydelse för relationerna i skolan och då ska det visa sig redan i lärarutbildningen.  

En lärare som genom sitt sätt att vara skapar goda förutsättningar för lärarande beskrivs som 

någon som bryr sig om, lyssnar, visar respekt och är personlig. Läraren med relationell 

förmåga agerar inte som en lärare utan som den person han eller hon faktiskt är och 

undervisar utifrån ”who he is” (Giles 2011, s 64). Genom sitt sätt att vara dras eleverna in i 

relation med läraren och de vill lyssna på vad läraren har att säga för de har en ömsesidig 

respekt mellan sig. Detta får även konsekvenser för hur eleverna agerar i relation till sina 

klasskamrater. Likväl som en lärare kan inspirera till lärande genom sitt sätt, vem han är och 

hur han är kan förhållandet även vara det motsatta. En lärare kan genom sitt sätt att vara i 

relation till eleverna skrämma bort elever och få elever att undvika relation med läraren vilket 

hämmar deras lärande. Hur lärarutbildningen kan förhålla sig till dessa frågor om lärares sätt 

att vara och hur det påverkar lärandet är viktiga forskningsfrågor för pedagogiken (Giles 

2011). 

Liksom Giles (2011) vill Mark Murphy och Tony Brown (2012) argumentera för en förändrad 

lärarutbildning som baseras på dynamiska relationer. Ett relationellt synsätt tar frågor som 

tillit, uppmuntran och respekt på största allvar och en konsekvens av det är att de också ska 

vara del av diskussionen på lärarutbildningen enligt författarna. Kunskapssynen som ligger till 

grund för deras argument är att lärande är en relationell upplevelse som påverkas av lärare och 

studiekamrater. Lärande är alltid ett resultat av intersubjektiva processer och vi blir till 

lärande subjekt i mötet med andra. Vilka vi är som lärande personer omskapas ständigt 

beroende på vem vi möter och hur vi speglar och speglas i mötet med dessa andra. Detta 

synsätt ska enligt författarna få konsekvenser för hur lärarutbildningen utformas och först då 

kan blivande lärare få möjlighet att ta med sig detta synsätt ut i praktiken och på allvar låta 

relationell pedagogik ta plats i läraruppdraget (Murphy & Brown 2012).   
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Sammanfattande kommentarer 

Med stöd i ovanstående studier vill jag påstå att det finns skäl för vidare forskning inom den 

relationella pedagogikens forskningsfält. Det finns i redovisad forskning en samstämmighet 

kring vikten av goda relationer mellan lärare och elever. Det betyder inte att jag bortser från 

andra betydelsefulla komponenter för att lärare ska lyckas med sitt uppdrag såsom 

ämneskunskaper och didaktiska färdigheter. Jag betraktar dessa två som grundläggande 

färdigheter som lärare måste vara väl förtrogna med för att lyckas med sitt läraruppdrag. 

Därutöver kommer viljan och förmågan att möta elever på ett relationellt mellanmänskligt 

plan vilket jag i enlighet med Jonas Aspelin skulle vilja kalla för ”utbildningens brännpunkt” 

(Aspelin 2013b, s 183). Jag vill via ett empiriskt material försöka utröna vad det är som 

gymnasielärare gör i klassrummet som gör skillnad för elever och som möjliggör genuin 

kommunikation och mellanmänskliga möten vilket enligt Aspelins (2013b) teori utgör 

utbildningens och undervisningens brännpunkt.  

Som ytterligare stöd för att min undersökning är av specialpedagogiskt intresse visar flera 

rapporter (Skolverket 2006; 2009 m.fl.) att för elever som betecknas som svagpresterande är 

det av stor vikt för skolframgångar hur lärare förmår att engagera sig och skapa tillitsfulla 

relationer. Med andra ord kan hävdas att för elever i skolsvårigheter än det ännu tydligare att 

pedagogiska framsteg bygger på goda relationer mellan lärare och elever. 

En ytterligare motivering till att min studie kan fylla en kunskapslucka i fältet är att jag inte 

har funnit några studier som visar hur ämneslärare på gymnasiet arbetar med relationell 

pedagogik. Jag finner det särskilt intressant med tanke på den struktur enligt vilken 

gymnasieutbildningen idag är utformad. Eleverna läser många kurser och där de träffar olika 

lärare så förutsättningarna för relationsskapandet kan möjligtvis vara svårare än i grundskolan 

eftersom antalet elevrelationer per lärare oftast är betydligt fler på gymnasiet. Forskning visar 

att mentorskapet som ett led i det relationsinriktade förhållningssättet inte är lika väl förankrat 

och väl fungerande i gymnasieskolan som i grundskolan (Nordevall 2011). 
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3 Teori 

Det relationella perspektivet 

Den utgångspunkt som mitt arbete är skriven utifrån är det relationella perspektivet. Enligt 

Bengt Persson (2008) kan elevers skolsvårigheter förstås i det sammanhang där svårigheterna 

framträder. Klimatet i klassen, hur lärare och elever ser på olikheter, relationer mellan lärare 

och elev och elever emellan, är viktigt för hur elever lyckas i skolan. Att betrakta elever i 

skolsvårigheter ur ett relationellt perspektiv gör att det blir intressant att studera skolrelationer 

då synsättet förespråkar att det har konsekvenser för elevernas lärande. Lärarens kompetens 

att kunna anpassa sin undervisning och lyckas möta varje elev där den befinner sig på ett 

relationellt plan blir enligt perspektivet avgörande för elevers skolprestationer (Persson 2008).  

Som kontrast till det relationella perspektivet står det kategoriska perspektivet vars 

utgångspunkt är att elevers svårigheter kan förklaras och förstås genom brister hos individen. 

Det kan vara fysiska, psykiska eller psykosociala aspekter men det avgörande är att 

svårigheter utifrån det kategoriska perspektivet förstås utifrån individuella faktorer. Därmed 

blir det relevant att kategorisera elever med exempelvis olika diagnoser (Persson 2008).  

Ett ytterligare perspektiv förklarar och förstår elevers svårigheter i skolan utifrån att samhället 

eller skolan som organisation försätter eleven i svårigheter. Ann Ahlberg (2001) benämner 

detta synsätt som deltagarperspektiv. Det utmärkande är att elevers svårigheter enligt 

perspektivet beror på faktorer som ligger utanför individen såsom skolans organisation eller 

skolans sätt att undervisa (Ahlberg 2001). En risk med det perspektivet är att reducera elever 

till passiva subjekt, till offer i en situation som de själva inte kan påverka (Aspelin 2013a). 

Som alternativt perspektiv för att förstå elevers svårigheter i mötet med skolan föreslår 

Ahlberg (2001) ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv. Kritiken som hon framför mot 

både det kategoriska perspektivet och deltagarperspektivet är att de båda har en enkelriktad 

orsaksmodell för att förstå svårigheter, om eleven är si och så uppstår svårigheter eller om 

skolan undervisar si och så uppstår svårigheter. Istället föreslås att svårigheter förstås genom 

att sätta relationer och kommunikation i fokus, det vill säga studera hur elever, lärare, 

grupper, organisationer och samhället påverkar varandra. Hur alla inblandade aktörer 

samspelar och hur de ömsesidigt påverkar varandra (Ahlberg 2001).  
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Det som specialpedagogiska studier inom det relationella perspektivet försöker fånga är 

interaktionen mellan lärare och elev i undervisningssituationer. Enligt Moira von Wright 

(2002) är det genom de konkreta mellanmänskliga relationerna som vi kan förstå varandra och 

oss själva. Vi blir till dem vi är i möten med andra och elever i svårigheter kan förstås genom 

att studera de möten som eleven deltar i, där framträder vem eleven är i relation till andra. 

Elevers behov föreslås att förstås som elevers behov av delaktighet i relationer vilket 

tillfredställs om lärare visar intresse för att delta i mellanmänskliga möten med sina elever. 

Dessa genuina mellanmänskliga möten är öppna och oförutsägbara och vi visar oss själva i 

mötet som unika subjekt (von Wright 2002).  

Det relationella perspektivet som jag har beskrivit sätter alltså mellanmänskliga möten i fokus 

för undervisning. Utbildning ses som relationer mellan enskilda konkreta personer. Det 

avgörande är inte vad läraren gör med eleven eller vad eleven gör med sig själv utan vad som 

inträffar mellan lärare och elev, när de möts som subjekt i genuin kommunikation (Aspelin 

2013a). En relationell specialpedagogik förstår en elevs svårigheter genom att studera de 

relationer eleven är delaktig i och se vilka möjligheter och hinder det finns för genuin 

kommunikation och mellanmänskliga möten. Det betyder inte att det går att bortse från att det 

finns andra faktorer som påverkar elevens situation såsom sociala och organisatoriska 

faktorer. Dock är det mellanmänskliga mötet den relationella specialpedagogikens 

utgångspunkt (Aspelin 2013b).  

Relationell pedagogik som sam-verkan och sam-varo 

Aspelin (2013a) menar att relationell pedagogik innebär att se utbildning som något som sker 

mellan människor i relation till varandra. Han föreslår ett tvådelat synsätt som delar in 

relationsbegreppet i en social dimension som benämns sam-verkan och en mellanmänsklig 

dimension som benämns sam-varo.  

Sam-verkan 

Sam-verkan utmärks av ett skeende där två eller flera individer samordnar sina handlingar i en 

form av socialt samspel. Det regleras av vissa uttalade eller outtalade sociala ordningar och 

accepterade normer. Relationer i sam-verkan är mer eller mindre medvetna handlingar som är 

förutsägbara och det går att se och förutsäga vissa handlingsmönster. I stort sett alla lärare 

ägnar sig åt sam-verkan för att överhuvudtaget kunna bedriva undervisning. De kan vara 
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skickliga på den här delen av relationsarbetet utan att för den skull närma sig den andra 

dimensionen som benämns sam-varo (Aspelin 2013a). Ett exempel på hur lärare använder sig 

av relationsformen sam-verkan kan vara att de vid början av en lektion ropar upp alla elever 

vid namn och tittar dem i ögonen för att de ska känna sig sedda. Ett annat sådant verktyg som 

kan tänkas gå under benämningen sam-verkan är när lärare i sina föreläsningar lägger in 

personliga exempel för att öka närheten mellan sig själva och eleverna för att få bättre 

relation. Jag kommer att ge fler exempel på vad sam-verkan kan vara i resultatdelen.  

Sam-varo 

Sam-varo är den dimensionen av relationen där människor visar sig för varandra som unika 

subjekt och upplever ett personligt möte. De möts i ömsesidighet och blir delaktiga i 

varandras verklighet. Stunder av sam-varo är tillfälliga och ögonblickliga avvikelser från den 

strukturerade interaktionen som benämns sam-verkan. De flyktiga och svårgripbara mötena 

kännetecknas av oförutsägbarhet, öppenhet och oförställdhet. Det är här utbildningens 

brännpunkt finns, när individer möts i sam-varo som unika subjekt som har en genuin 

kommunikation (Aspelin 2013a). När relationsformen sam-varo framträder är inte lika lätt att 

exemplifiera men det kan handla om att en lärare läser av en elevs icke-verbala 

kommunikation, avbryter sin föreläsning och för ett samtal med eleven där de förstår varandra 

och möts i genuin kommunikation. Jag har i mina observationer försökt fånga stunder av sam-

varo och kommer ge fler exempel på detta i resultatdelen. 

Relationen mellan sam-verkan och sam-varo 

Med detta sagt, att det är i stunder av sam-varo vi finner utbildningens brännpunkt, så är inte 

sam-verkan obetydligt enligt Aspelin (2013a). De båda dimensionerna är viktiga element i 

relationsskapandet och samexisterar och fyller olika funktioner i processen. Med dessa 

begrepp blir det möjligt att observera relationer utifrån två olika dimensioner, två olika bilder 

av relationsskapandet framträder beroende om sam-verkan eller sam-varo fokuseras. 

Tillsammans bidrar de till att få en helhetsbild av den relationella pedagogiken (Aspelin 

2013a).  

För att ytterligare förstå den relationella pedagogiken blir det intressant att beskriva vad detta 

tvådimensionella sätt att betrakta relationell pedagogik får för konsekvenser för lärares 

förhållningssätt och vilka kompetenser eller förmågor som blir centrala för lärarrollen. 
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Relationell kompetens och existentiell kompetens 

Den relationella förmågan kan betraktas som sammansatt av två kompetenser, relationell 

kompetens och existentiell kompetens. Lärare med relationell kompetens kan tillämpa ett 

pedagogiskt tillvägagångssätt som bygger på målmedvetna handlingar utifrån strategier för att 

bygga relationer. Nyckelorden som anger sättet som läraren arbetar med relationer är 

medvetet och strategiskt (Aspelin & Persson 2011). Min tolkning är att det pedagogiska 

tillvägagångssättet är sammanlänkat med relationsdimensionen sam-verkan. 

Det andra sättet på vilket lärare kan arbeta med relationer utgår från en existentiell kompetens 

där lärare och elev är involverade i ett mellanmänskligt möte. Läraren är närvarande och 

delaktig direkt i mötet med eleven utan att med hjälp av strategier försöka styra relationen. 

Lärarens roll i det pedagogiska mötet är att bekräfta eleven på ett existentiellt sätt, både som 

subjekt, som den eleven är, och som den eleven potentiellt kan bli. Genom att bekräfta eleven 

i vad denne kan bli ligger den pedagogiska dimensionen av mötet. Det här kräver en 

existentiell kompetens hos läraren att öppet och förbehållslöst kunna vara i relation med 

eleven. Det innebär också att läraren för att möjliggöra den här typen av möten måste vara 

vaken och alert för relationella intryck och även ha förmågan att balansera mellan närhet och 

distans i lärare-elevrelationen. Nyckelorden som betecknar denna kompetens är öppenhet och 

direkt närvaro i mötet som subjekt (Aspelin & Persson 2011). Min tolkning är att det 

pedagogiska mötet kännetecknas av relationsdimensionen sam-varo. 

Aspelin (2013a) menar att lärare alltid arbetar med relationer, skolan består av ett intensivt 

relationsbyggande med både elever som individer, grupper och kollegor. För att hantera det 

arbetar alla lärare mer eller mindre med medvetna strategier för att utveckla dessa relationer. 

Den andra delen av förmågan som är existentiell till sin karaktär är enligt Aspelin (2013a) mer 

intressant att undersöka då det är där, i mötet då lärare och elev möts som subjekt som något 

verkligt avgörande och betydelsefullt för elevens fortsatta lärande kan ske. Det går inte att 

planera och kontrollera att verkliga mellanmänskliga relationer utvecklas mellan lärare och 

elev. Däremot är det med stöd i resonemanget ovan av vikt att uppmärksamma den sidan av 

skolrelationer och undersöka hur lärare kan arbeta för att eleverna ska få möjlighet att vara 

subjekt i förhållande till sina lärare. 
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Ett mikrosociologiskt angreppssätt 

Jag avser att applicera Aspelins teori om sam-verkan och sam-varo för att utröna vad det är 

som lärare gör i sitt relationella arbete och som utgör skillnad för elevera. Jag har för avsikt 

att studera vilka handlingar som möjliggör ett verkligt möte vilket enligt Aspelin utgör 

undervisningens brännpunkt.  När jag analyserar min empiri gör jag det utifrån ett 

mikrosociologiskt angreppssätt. Det innebär enligt Aspelin (2008) att det som studeras är den 

interaktion som sker i möten mellan individer. Både den verbala och den icke-verbala 

kommunikationen är relevanta delar av det relationella samspelet. 

Samhället är konstruerat av de sociala band som uppstår mellan människor i interaktion med 

varandra. Vi kan aldrig ta dessa band för givna, det finns alltid en osäkerhet och en 

obeständighet i alla relationer. Människor strävar enligt mikrosociologin dock alltid mot att 

bli bekräftade och förstådda av andra och även att förstå och bekräfta andra. När det finns 

ömsesidig respekt och förståelse mellan människor menar teorin att vi är i samklang. Denna 

samklang kan vara verbal vilket grundar sig i talet, vad vi säger till varandra eller ickeverbal, 

vilka gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk vi använder när vi är tillsammans (Aspelin 2008).  
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4 Metod 

Det är av betydelse för studien att välja en metod som är relevant för syftet. Metoden ska leda 

till att det blir möjligt att nå sitt mål med studien och svara på de frågeställningar som 

konkretiserar syftet. Ett av de första valen är valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod 

vilket får konsekvenser för hur nära källan forskaren är. I en kvalitativ metod är forskaren 

nära sin källa och redskapen kan vara observationer och intervjuer. I en kvantitativ metod 

förhåller sig forskaren däremot mer distanserad till sin källa och redskapet kan vara 

exempelvis enkäter (Holme & Solvang 1997). Metoden som jag har valt för min uppsats är en 

kvalitativ fallstudie med ett mikrosociologiskt angreppssätt. Det framstår för mig som ett 

relevant val då mitt syfte rör relationer och att jag ska vara nära källan för att uppnå förståelse 

för vad som sker i interaktionen i skolrelationerna. De metodiska redskap med vilka jag 

konkretiserar min studie är deltagarobservationer och halvstrukturerade intervjuer. Att 

kombinera olika metoder kallas för metodtriangulering och det ger enligt Pål Repstad (2007) 

en säkerhet till tolkningen eftersom det finns ett bredare dataunderlag att analysera. I mitt fall 

har jag valt att göra både deltagarobservationer för att ur mitt perspektiv närmare undersöka 

den relationella pedagogikeni klassrummet. Intervjuer med både lärare och elever tillför 

ytterligare två perspektiv på relationell pedagogik vilket ger möjlighet till en djupare analys 

med mera tyngd och större trovärdighet. 

Kvalitativ fallstudie 

Kvalitativ metod är att föredra när forskningsfrågorna handlar om att söka förståelse för 

sociala processer och förstå sammanhang och strukturer. Att använda kvalitativ metod innebär 

att gå på djupet och grundligt undersöka en företeelse och söka ny förståelse och kunskap om 

det studerade. Det finns i metodens modell en möjlighet i att komma nära studieobjektet och 

skapa en djupare förståelse för de fenomen som studeras. Närheten gör även att möjligheten 

att göra relevanta tolkningar av det insamlade materialet är god då forskaren har en förståelse 

och en insikt om det sammanhang som studieobjektet verkar inom (Holme & Solvang 1997).  

Alan Dyson presenterade under en föreläsning (2011) en rad argument för att använda 

kvalitativa fallstudier vid pedagogisk forskning. En mindre fallstudie av kvalitativ metod är 

intressant därför att den går på djupet och den är upptäckande. När resultatet från en liten 

kvalitativ fallstudie gör att det går att formulera en teori som går att pröva på andra 

studieobjekt har studien bidragit till utvecklingen av kunskapssamhället. För att nå dit är det 
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av vikt att ställa tydliga frågor som ger möjlighet att undersöka på djupet för att sedan med 

stöd av relevant litteratur kunna ge tydliga svar på frågorna. Vetenskapligheten ökar om den 

insamlade datan kommer från flera informanter som kan tänkas representera olika synsätt och 

perspektiv såsom elever, lärare, föräldrar (Dyson 2011). I min studie har jag tagit hänsyn till 

det genom att välja att komplettera mina observationer med intervjuer med lärare och elever.  

Urval 

Jag har valt att göra min undersökning i en medelstor gymnasieskola i en medelstor kommun. 

Min utgångspunkt är att studera det goda exemplet. De erfarenheter som kan analyseras 

utifrån ett relationellt pedagogiskt sammanhang som enligt rektorer och lärare beskrivs som 

väl fungerande kan bidra med ny kunskap om vad vi kan göra mer av i läraruppdraget. På så 

vis kan studien även leda till en fördjupad förståelse för hur lärare kan arbeta med relationell 

pedagogik i skolan på ett sätt som i slutändan gynnar elevernas lärande. Därför har jag 

medvetet valt att hämta min empiri från en skola och från lärare som är intresserade av ämnet 

och kan tänkas utgöra ett gott exempel. Urvalet är därmed inte baserat på slumpen och kallas 

för ett icke-sannolikhetsurval (Holme & Solvang 1997).  

För att få tillträde till en gymnasieskola som arbetar med relationell pedagogik har jag under 

inledningsfasen ringt runt till ett flertal gymnasieskolor och gjort korta intervjuer med rektorer 

för att ta reda på hur de förhåller sig till relationell pedagogik. En av rektorerna som jag kom i 

kontakt med berättade att skolan under innevarande läsår hade avsatt flera studiedagar för att 

utveckla kunskapen på skolan kring relationell pedagogik. Synen på relationell pedagogik 

verkade vid det här korta samtalet stämma väl överens med min definition av begreppet. 

Rektorn beskrev det som att relationen var utgångspunkten för att lärande ska utvecklas och 

att det viktiga i relationen var att alla lärare tog sig tid till eleverna och hade ett bra 

bemötande. Ambitionen som beskrevs av rektorn var att lärarna och eleverna skulle mötas 

som de personer de var och inte bara som lärare och elev. Den relationella pedagogiken var 

även skolans pedagogiska profil vilket sammantaget gjorde att jag bestämde mig för att 

genomföra min studie på just den här skolan för att få en chans att studera goda exempel.  

För få studera lärare som utgör goda exempel föll valet på att observera och intervjua skolans 

två förstelärare. Förstelärare är en ny karriärtjänst som är introducerad under 2013 och som 

med tanke på förordningstexten skulle kunna tillföra en viss ökad legitimitet till urvalet. 
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Med förstelärare avses i denna förordning en lärare som /…/ genom 

dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med 

undervisning /…/ har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas 

studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen /…/av 

huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter 

som hör till undervisningen (SFS 2013:70). 

Det finns inget som säger att förstelärare ska ha en god relationell förmåga utan det som står i 

beskrivningen är att de visat på god förmåga att förbättra elevers studieresultat. Jag utgår dock 

från att på en skola med relationell pedagogik som profil ska det ingå i den gode pedagogens 

roll att ha en god relationell förmåga.  

De sex elever som har deltagit i intervjuer har valts ut via slumpmässigt urval som kan 

benämnas som ett bekvämlighetsurval (Holme & Solvang 1997). Jag tillfrågade muntligen två 

av de klasser som jag genomfört deltagandeobservationer i om några elever kunde tänka sig 

att delta i uppföljande intervjuer. Då jag fick flera frivilliga än nödvändigt eftersträvades i 

urvalet en så jämn genusfördelning som möjligt. Det blev fyra tjejer och två killar då det 

endast var två killar som anmälde sig.  

Genomförande 

Med stöd i tidigare forskning har jag valt att observera förutsättningslöst. I observationerna 

har jag till viss del haft Liljas (2013) fyra dimensioner om vad lärare gör för att skapa goda 

relationer med mig i medvetandet. Trots det har jag valt att skapa egna kategorier på hur 

lärare arbetar med relationell pedagogik utifrån att min analys bygger på den teoretiska 

uppdelningen i sam-verkan och sam-varo vilket skiljer sig från vad exempelvis Lilja utgått 

ifrån. Jag har medvetet valt att först göra observationerna för att sedan fördjupa förståelsen 

genom att intervjua både lärare och elever. Genom det tillvägagångssättet är jag inte färgad av 

lärares och elevers svar när jag gör mina observationer utan kan observera mer 

förutsättningslöst. Dock är det enligt Holme & Solvang (1997) av vikt att som forskare alltid 

ta hänsyn till att vi är färgade av en viss förförståelse. Jag kan alltså inte betrakta mig själv i 

mina observationer som objektiv utan jag är medveten om att min person och mina 

erfarenheter påverkar vad jag ser under observationerna.  

Först genomförde jag en pilotobservation genom att tillfråga en lärare som arbetar på skolan 

som jag fått tillträde till. Jag skickade ut ett missivbrev till berörda elever och genomförde 

därefter observationer under två lektionstillfällen. Under observationerna förde jag 

strukturerade fältanteckningar. Därefter formulerade jag två intervjuguider och intervjuade 
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läraren och några elever som deltagit i de lektioner som jag observerat. Med utgångspunkt i 

pilotstudien beslöt jag med stöd av Aspelin (2008) att komplettera fältanteckningarna med att 

videofilma observationerna. Jag ändrade också några frågor i intervjuguiden så det inte blev 

så mycket inledande allmänt prat som inte hörde till ämnet. Efter genomförd pilotstudie 

skickade jag ut missivbrev till de klasser som förstelärarna undervisade i de dagar jag skulle 

komma och observera. Klassrumsobservationerna genomfördes sedan i mars 2014 vid sju 

tillfällen under olika tider och dagar, fem lektioner med lärare 1 och två lektioner med lärare 

2. Lektionerna pågick i två timmar så totalt observerade jag 14 timmars klassrumsinteraktion.  

Datainsamling 

I en kvalitativ fallstudie kan olika metoder för att samla in data appliceras. Jag har valt att 

göra deltagandeobservationer samt halvstrukturerade intervjuer med lärare och elever. Nedan 

följer en beskrivning av vad deltagandeobservationer och halvstrukturerade intervjuer innebär 

och hur jag har valt att dokumentera dessa.  

Deltagarobservationer 

Det finns huvudsakligen två sätt att samla in material från deltagarobservationer, direkt 

observation med strukturerade anteckningar eller dokumentation med hjälp av teknik såsom 

ljudupptagning eller videoinspelning. Det effektivaste sättet enligt Aspelin (2008) när det 

gäller att observera interaktion är videoinspelning och han pekar på en rad fördelar med detta. 

Det är utifrån en videoinspelning lätt att uppfatta små nyanser av interaktion som vid en direkt 

observation kan vara svåra att upptäcka. I en mikroanalys av interaktion är de små nyanserna 

viktiga att få syn på vilket är ett argument som talar för videoupptagning. Dessutom innebär 

en bearbetning av videodokumentation att forskaren har tillgång att observera primärdata om 

och om igen och kan på det sättet få syn på nya saker genom att se på materielet utifrån olika 

perspektiv. Genom möjligheten att hela tiden återkomma till primärdata minskar forskaren 

risken att låta sina egna föreställningar och sin egen förförståelse påverka materialet (Aspelin 

2008).  

Metoden har ändå sina begränsningar, bland annat att det genom en videoinspelning inte är 

möjligt att fånga hela sammanhanget eller vad som faktiskt utspelas i samspel. Videon kan 

inte fånga viktiga delar av sammanhanget såsom stämningen i rummet, värme, lukt och den 

kan dessutom inte registrera alla skeenden i rummet utan bara de sociala interaktioner som är 
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inom räckvidden för filmkameran. Det som utspelas utanför inspelningens ram är även det en 

del av kontexten som påverkar och det är inte möjligt att fånga all interaktion i rummet på 

film (Aspelin 2008). Även vid videoinspelning så gör forskaren efter övervägande ett urval av 

vilken information som dokumenteras. Medvetenhet om att verbal kommunikation, samtal 

och yttranden, såväl som ickeverbal kommunikation som vart blicken riktas och åt vilket håll 

kroppen är riktad när interaktion sker har betydelse för kvalitén på den insamlade datan 

(Heikkilä & Sahlström 2003). För att i möjligaste mån fånga även blickar och kroppshållning 

på film så använde jag två kameror, en riktad fram i klassrummet och en i motsatt riktning. På 

så vis fick jag med både lärares och elevers blickar och perspektiv. Dessutom för att även 

kunna dokumentera stämningar och dylikt som inte går att få med på film förde jag även 

fältanteckningar. Vid interaktioner som särskilt fångade mitt intresse noterade jag tidpunkten 

och på så vis kunde jag hantera det stora filmmaterialet då det blivit ett alltför omfattande 

arbete att titta igenom all film i sin helhet.   

Intervjuer 

Den form av intervju som jag har använt mig av är en kvalitativ, halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. En sådan intervju lämpar för min studie sig då intresset är att få 

beskrivningar på hur lärare och elever uppfattar fenomenet relationell pedagogik. Genom att 

intervjupersonerna ger beskrivningar från deras livsvärld är det sedan upp till mig att tolka 

innebörden i det som sägs. Det är frågeställarens uppgift att följa upp och försöka få svaren så 

tydligt klargjorda som möjligt genom att lyssna och ställa uppföljande frågor på det som sägs 

i intervjun. Målet är att få en så fullständig beskrivning som möjligt och förstå temat för 

intervjun utifrån intervjupersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009).  

Med halvstrukturerad intervju menas att det inte är ett hårt styrande frågeformulär som 

reglerar intervjun men det är inte heller ett helt vardagligt samtal. Forskaren utgår från en 

intervjuguide som fokuserar de teman som ska undersökas. Under respektive tema finns 

frågeförslag som stöd för att intervjuaren ska kunna få en tillräckligt tydlig beskrivning av 

intervjupersonens perspektiv på respektive tema (Kvale & Brinkmann 2009). Mina 

intervjuguider finns som bilagor. 

Platsen för intervjun är viktig så att den intervjuade känner sig trygg och avslappnad (Kvale & 

Brinkmann 2009). Jag valde att genomföra intervjuerna i ett litet arbetsrum som jag fått 

tillgång till där vi inte blev störda. Även den maktobalans som finns i en intervjusituation är 
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viktig att förhålla sig till (Kvale & Brinkmann 2009). Jag försökte få de lärare och elever som 

jag intervjuade att känna sig avslappnade och motverka maktobalansen genom att påpeka i 

början av intervjuerna att deras kunskaper och åsikter var viktiga för mig och det inte finns 

några rätta svar.  

Totalt genomförde jag två lärarintervjuer och sex elevintervjuer omfattande cirka 45 minuter 

för varje lärare och cirka 20 minuter per elev. Jag valde att göra både lärarintervjuerna och 

elevintervjuerna enskilt så att inte det skulle vara någon av de intervjuade som påverkades av 

någon annan. Enligt Jan Trost (2010) är det en fördel att undvika gruppintervjuer för att risken 

är stor att gruppen hindrar vissa individer från att komma till tals och även att svaren blir mer 

likriktade. Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning och inspelning på en ipad och 

transkriberades därefter till text med endast smärre justeringar av språket.   

Analys och bearbetning av materialet 

Bearbetning och analys av det empiriska materialet sker med stöd av en modell hämtad från 

Aspelin (2013b) s 186. 
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Jag har koncentrerat mina observationer på de två innersta cirklarna. Den innersta cirkeln 

betecknar enskilda interaktionstillfällen där lärare och elev delar ett konkret mellanmänskligt 

möte, där de möts som subjekt och undervisning uppstår genom genuin kommunikation. Den 

innersta nivå kan benämnas som sam-varo (Aspelin 2013a). Nästa nivå som jag har valt att 

närmare studera är när lärare och elever möts i sam-verkan vilken återfinns på nästa cirkels 

nivå, den sociala nivån i figuren. Det är en planerad aktivitet som är samordnad och 

målmedveten. 

Jag har i analysen av min empiri använt mig av de teoretiska begreppen sam-verkan och sam-

varo och därefter försökt att finna ett antal centrala teman till respektive begrepp. Med 

utgångspunkt i vad som karaktäriserar sam-verkan och sam-varo och med kunskap om vad 

tidigare forskning visar om relationer mellan lärare och elever, har jag sedan observerat och 

tittat på filmer från observationerna och därigenom konstruerat mina teman som beskriver vad 

jag ser som betydelsefullt i mötet mellan lärare och elever och som kan tolkas som relationell 

pedagogik. För att styrka mina tolkningsar från observationerna kompletterar jag med citat 

från intervjuer med lärare och elever och jämför hur deras bild av relationell pedagogik 

stämmer överens med vad jag sett under observationerna. 

De observerade samspelen, relationerna eller dialogerna som utspelas kan förstås genom att 

placera in dem i en helhet, i en kontext. Då är det de två yttersta ringarna i figuren som står i 

fokus. Min studie kommer i resultatdelen att zooma in, och hålla sig till de två innersta 

ringarna. I diskussionsdelen kommer jag sedan att zooma ut till de två yttre ringarna och 

förstå det som observeras i brännpunkten genom att sätta det i ett organisatoriskt och 

samhälleligt sammanhang. Samspel i klassrummet kan förstås utifrån klassen, den 

organisation och den skolkultur som råder i det samhälle som den studerade skolan är en del 

av. Analysmodellen erbjuder ett sätt att förstå delar i en interaktion med hjälp av att använda 

sammanhanget i en större helhet som ett perspektiv för att förstå delarna (Aspelin 2013b).  

Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

Ofta brukar man inte tala om generaliserbarhet i kvalitativa studier då ordet har en stark 

koppling till kvantitativa studier. Ofta finns det i kvalitativa fallstudier med någon rad om att 

det inte går att dra några generella slutsatser utifrån en liten studie. Det här är dock inte 

försvarbart enligt Staffan Larsson (2009) som menar att det då inte är intressant att studera 
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specialfall. Det måste finnas en potential för generalisering och för att det ska bli möjligt finns 

ett behov av en diskurs angående vad vi lägger i begreppet generaliserbarhet i kvalitativa 

studier. Två sätt att utöka möjligheten att generalisera är likheter i kontext samt maximerad 

variation. Med likheter i kontext betyder att ett resultat som uppkommer i en viss kontext kan 

vara generaliserbar till en liknande kontext. Forskaren beskriver sina resultat och sin kontext 

och sedan är det upp till läsaren att avgöra om resultaten går att applicera på en annan kontext. 

Viktigt här är att forskaren gör noggranna och fylliga beskrivningar av sina resultat och sin 

kontext så att läsaren kan få en tydlig uppfattning om överförbarheten till andra kontexter 

(Larsson 2009). 

Med maximerad variation som metod för att öka chanserna för att kunna generalisera är att 

söka en variation i vilka som intervjuas. Genom att ha en spridd representation är det mer 

befogat att generalisera och tro att variationen är överförbar till ett annat sammanhang 

(Larsson 2009). Jag har tagit hänsyn till Larssons resonemang om generaliserbarhet och 

genom att beskriva kontexten kan det vara möjligt att applicera mina resultat på en annan 

gymnasieskola om det finns läsare som känner att det är relevant. Jag har dessutom tagit 

hänsyn till att söka en så stor variation som möjligt i mina observationer genom att besöka 

klasser från olika program och olika årskurser. När jag har intervjuat har jag pratat med både 

pojkar och flickor från olika program och årskurser för att även där få en så bred variation 

som möjligt.  

Med reliabilitet avses noggrannheten i hur undersökningar utförs och hur noggrann forskaren 

är vid bearbetningen av sitt material (Holme & Solvang 1997). För att försäkra mig om en hög 

reliabilitet var jag strukturerad och noggrann vid observationer och intervjuer. Vid 

observationerna förde jag strukturerade fältsanteckningar samt dokumenterade med 

filminspelning. På så sätt kunde jag gå tillbaka till filmen om jag i efterhand blev osäker på 

något eller hade otillräckliga anteckningar. Vid intervjuerna utgick jag efter en intervjuguide 

för att följa en liknande struktur vid alla intervjuer. Ännu ett sätt att stärka reabiliteten var att 

jag gjorde ljudupptagningar på intervjuerna som sedan transkriberades för att säkerställa att 

allt som sades kom med.  

Validitet bestäms av om vi mäter det vi säger att vi ska mäta i frågeställningen (Holme & 

Solvang 1997). Genom att använda olika metoder, i det här fallet observationer respektive 

intervjuer, får studien en högre validitet. Det kallas för metodtriangulering och är ett vanligt 

sätt att arbeta inom kvalitativ forskning (Repstad 2007). Jag har valt att undersöka relationell 
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pedagogik och frågat elever och lärare om deras uppfattningar i ämnet. Det finns en uppenbar 

risk att jag mäter något annat då jag aldrig kan vara säker på hur mina informanter uppfattar 

mina frågor och de begrepp jag använder. Jag har dock så långt det är möjligt definierat 

begrepp och även speglat informanternas svar och frågat om jag uppfattat dem rätt, allt för att 

undvika begreppsliga missförstånd och på så sätt öka validiteten.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver vilka krav humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

har på att fördjupa och utveckla kunskap och samtidigt ta hänsyn till etiska krav på att skydda 

individen. I min studie har jag tagit hänsyn till etiska aspekter inom respektive område på 

följande vis: 

Informationskravet har beaktats genom att de elever och lärare som jag observerade fick ett 

missivbrev (se bilaga 1) en vecka före observationen. Där informerades de om studiens syfte 

och att det var frivilligt att delta och att de kunde meddela om de inte ville medverka. Vid den 

inledande observationen upprepade jag informationen i missivbrevet muntligt i händelse av att 

någon missat att läsa brevet. När det gäller intervjuerna frågade jag efter frivilliga elever i de 

klasser jag intervjuat och dessa fick ingen ytterligare skriftlig information eftersom de redan 

var insatta i studiens syfte.  

Rektor och lärare har efter en muntlig förfrågan och förklaring av vad det skulle innebära givit 

sitt muntliga samtycke vilket gör att samtyckeskravet uppfylls. Samtliga elever har både 

muntligen och skriftligen tillfrågats om de vill delta i studien och givit sitt samtycke. Eftersom 

ingen av deltagarna är under 15 år har inte vårdnadshavare tillfrågats. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet är alla uppgifter såsom namn på deltagare 

avidentifierade så att det ska vara omöjligt att härleda till igenkännbarhet. Jag har behandlat 

alla uppgifter av känslig karaktär med tystnadsplikt. Det inspelade materialet, både 

videofilmer och ljudupptagningar, kommer efter avslutat uppsatsarbete att förstöras.  

Slutligen uppfylls nyttjandekravet genom att de uppgifter och resultat som framkommit 

genom studien används endast i vetenskapligt syfte för min uppsats. De kommer inte spridas 

på annat sätt än att uppsatsen i sin slutgiltiga form kommer att finnas tillgänglig på databasen 

diva portal.  
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5 Resultat och analys 

Syftet med studien är att beskriva och söka förståelse för vad relationell pedagogik på 

gymnasiet kan vara sammansatt av och hur gymnasielärare arbetar med relationell pedagogik. 

Jag har i analysen av min empiri använt mig av de teoretiska begreppen sam-verkan och sam-

varo som sorterar relationer i två olika dimensioner. Därefter har jag formulerat ett antal 

centrala teman som beskriver hur det relationella samspelet och interaktionen tar sig uttryck.  

 

Utifrån sam-verkan har konstruerats följande teman: 

- Se eleven: använda namn, anpassa språk, återkoppla till gemensamma erfarenheter 

- Uppmuntra: använda humor, lyfta goda exempel 

- Respektera: möta motstånd, skapa ordning, erkänna misstag 

- Vara personlig 

Utifrån sam-varo har konstruerats följande teman:  

- Tolka icke-verbal kommunikation 

- Se behov 

- Ge respons på elevens initiativ 

I resultatet har jag även försökt jämföra mina teman med vad som står i pedagogisk och 

specialpedagogisk forskning och litteratur. Jag tar även upp möjligheter och hinder att arbeta 

med relationell pedagogik på gymnasiet i anslutning till redovisningen av lärares och elevers 

uppfattningar om relationell pedagogik. 

 Citat och referat från observationer och intervjuer är avidentifierade på så vis att jag till stor 

del använder ersättningsord istället för namn och i de fall namn förekommer är de fingerade. 

För att få en bättre språklig variation har jag valt att ibland använda begreppet ”hen” som 

ersättningsord för läraren eller eleven
1
.  

Sam-verkan som att se eleven 

Helt grundläggande för att någon typ av relation ska möjliggöras mellan lärare och elev är att 

läraren ser den enskilda eleven. Hur läraren gör för att eleven ska uppleva sig sedd kan vara 

                                                           
1
 ”Hen” finns med i nationalencyklopedin sedan 2009 och det finns även med i svenska akademiens ordlista 

som ett genusneutralt personligt pronomen som kan ersätta ”hon” eller ”han” 
(http://www.sprakradet.se/13119).  
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olika. Hugo (2007) visar i sitt resultat att när eleverna kände sig sedda skedde en viktig 

förändring i skolsituationen, innan de kände sig sedda upplevde eleverna att de inte hade 

någon relation till lärarna.  

Att använda namn 

Något som blir tydligt under mina observationer är att lärarna använder elevernas namn när de 

tilltalar hela klassen under en genomgång eller under en klassdiskussion. Att inför hela 

klassen tilltala eleverna med namn blir enligt min tolkning ett grundläggande sätt att bekräfta 

att eleven är sedd, att läraren har uppmärksammat elevens närvaro. Lärarna använder det här 

relationsskapande verktyget frekvent och det återkommer i alla observationer som jag har 

genomfört.  

Det är också förekommande att lärarna använder sig av elevernas namn för att skapa ordning 

på så vis att läraren använder namn på elever som verkar ha fokus på något annat än det som 

diskuteras i helklass. Även då är det tänkbart att det tjänar sitt syfte att eleverna känner sig 

sedda därför att läraren i och med det försöker fånga deras intresse och locka tillbaka dem till 

ämnet och det gemensamma lärandet.  

Att det är en medveten strategi från lärarnas sida att använda namn och att lära sig namn 

bekräftas under en av lärarintervjuerna. På min fråga om vilka medvetna strategier hen 

använder sig av svarar en av lärarna:  

Sedan kan jag alla elevers namn på hela skolan, det är ett sätt att visa att jag bryr 

mig om var och en, att jag vet vad de heter, det är grundläggande för att kunna 

se någon annan, möta någon annan, själva grunden för en relation är lagd när jag 

kan elevens namn. (Intervjuutdrag lärare 2) 

Även eleverna bekräftar att det är betydelsefullt att bli sedd av läraren på så sätt att läraren ser 

eleven och använder namnet för att visa det. 

Elev 3: Ja, alltså, utanför också typ, det räcker ju med ett ”Hej Lisa” i 

korridoren så känner man sig sedd av läraren. 

(Intervjuutdrag) 

Att anpassa språk 

När det gäller nästa del i vad lärare gör strategiskt för att elever ska känna sig sedda handlar 

det om att vara lyhörd för elevens språk. Båda lärarna visar förståelse och omsorg om att 

eleven ska förstå genom att till viss del anpassa sitt språk så att det mer liknar elevens språk.  
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Elev: Menar du såhär? Ploppa ner och gångra? 

Lärare: Ja, precis, bara att ploppa ned och gångra! 

Elev: (räknar och kollar sen facit) Spikat, bra! 

Lärare: Kanon, check på den! (Fältanteckningar) 

 

Att lyssna och vara lyhörd är något som även bekräftas i Wedins studie (2007) där hon 

konstaterar att det är en viktig strategi från lärares sida för att skapa goda relationer med sina 

elever. Att se eleven i form av att vara lyhörd, läsa av elevens språk och att använda samma 

språk i samtalet med eleven kan också förekomma då kommunikationen är icke-verbal som i 

exemplet nedan. 

Elev: Åh! (slår lite uppgivet ihop datorn och slår sedan hårt ovanpå den för att 

visa att hen behöver lärarens hjälp) 

Lärare: (springer genom klassrummet och ställer sig bredvid eleven) Yes! Box! 

(ett långt problemlösande samtal förs angående uppgiften. Slutligen öppnar 

eleven datorn och börjar jobba.) 

(Fältanteckningar) 

Här visar läraren både att hen ser eleven genom att agera på elevens uppgivenhet och komma 

till eleven trots att det inte finns någon verbal kommunikation som uttrycker en önskan om 

lärarens närvaro. Ändå ser läraren elevens behov och är öppen för det. Det som ytterligare gör 

det här till ett bra exempel på att läraren på flera sätt ser eleven är att hen speglar elevens 

sinnestämning genom att läsa av den lite hårda och starka gesten från elevens sida och att 

själv agera kraftfullt och tilltala eleven kort och lite hårt. På så vis känner sig eleven i den här 

situationen sedd på flera plan och genom speglingen känner eleven att läraren har förstått var 

eleven befinner sig på ett känslomässigt plan. Det här tillvägagångssättet att först spegla en 

känsla för att sedan lösa problemet är enligt Hilmarsson (2012) ett sätt att inge en känsla och 

en djupare upplevelse av att vara sedd och bekräftad. Genom att visa att det finns en förståelse 

för den känsla som uttrycks förbättras samtalets kvalité och eleven känner sig lyssnad på och 

verkligt sedd där hen befinner sig.  

Att återkoppla till gemensamma erfarenheter 

En tredje strategi som jag ser i observationerna att lärarna gör för att se eleverna är att de 

återkopplar till gemensamma upplevelser eller erfarenheter. Genom att sätta ord på både att de 

är medvetna om vad eleverna har gjort tidigare och att koppla det till den nuvarande 

aktiviteten kan eleverna känna sig uppmärksammade och sedda.  

Lärare: Det vet jag att du räknade förra veckan Olle. 

(Fältanteckningar) 

Från elevernas perspektiv framkommer hur viktigt det är för dem att vara sedd av sin lärare. 
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Elev 6: Han är också väldigt duktig på att, han går ju ofta runt och ”går det bra 

för er?” han verkligen ser varje person, han går runt mellan bänkraderna och 

”hur går det för er?”. Det är inte bara att han står vid sin dator och håller på med 

annat utan han finns hela tiden för oss i klassrummet. Det tycker jag är bra, han 

liksom verkligen ser alla och sen alltså vissa lärare har bara det här. 

(Intervjuutdrag) 

Elevcitatet påvisar vikten av att eleverna känner sig sedda av läraren, att det finns en 

tillgänglighet i lärarens sätt att vara i klassrummet tillsammans med eleverna. Om eleverna 

känner sig sedda av läraren finns också möjligheter till pedagogiska möten. 

Sam-verkan som att uppmuntra 

En annan strategi för att skapa relationer som lärarna använder sig mycket av är uppmuntran 

på olika sätt. De peppar eleverna, använder humor och lyfter fram goda exempel. Det framstår 

som tydligt både från observationer, lärarperspektiv samt elevperspektiv att det här är centralt 

i relationsbygget. 

Elev: Log 5. 

Lärare: Nu har ni käkat mattegröt! Nu levererar vi! Hur kunde du det? 

Elev: Du har ju gått igenom det. 

Lärare: Nu är det hög nivå här. 

(Fältanteckningar) 

Det är frekvent förekommande i mina observationer att lärare kombinerar uppmuntran med 

humor som i exemplet ovan. Uppmuntran ges och det positiva förstärks genom att läraren har 

en humoristisk ton i samtalet med eleverna. 

Att använda humor 

Att använda humor och att skämta tillsammans med eleverna beskriver Wedin (2007) som en 

viktig del i relationsskapandet då det både resulterar i mer intresserade och engagerade elever. 

Vidare noterar Wedin att skämtandet även verkar ha en positiv effekt på lärarna själva vilket 

också smittar av sig på eleverna. Skämtandet kan också vara ett sätt att nå elever som annars 

kan vara svåra att nå och skämtandet kan bli ett sätt för elev och lärare att känna att de har 

utbyte av relationen. När relationen är etablerad och lärare och elever är trygga med varandra 

utvecklas ofta skämtandet med att eleven initierar en skämtsam ton vilket stärker lärarna i att 

det är en god strategi värd att utveckla (Wedin 2007). Även i mitt material förekommer att 

elever tar initiativ till en skämtsam ton vilket tyder på att lärarna har använt strategin under en 

längre period och att eleverna känner sig trygga med läraren.  
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Elev: Du är så fin, du ser ut lite som Toker. 

Lärare: Tack! 

Elev: Jag tänkte på det här med inledning, min är väldigt kort. 

Lärare: Det är en jättebra inledning på inledningen, fortsätt så här… 

(Fältanteckningar) 

Eleven bjuder själv in till relationsskapande genom att inleda kontakten med en personlig 

humoristisk kommentar om lärarens utseende. Därefter är grunden lagd att en stund av 

lärande där läraren uppmuntrar i början och lyssnar på elevens tankar och var hen befinner 

sig. Läraren visar sedan i kommentarer att hen förstår hur eleven tänker och spinner vidare på 

dennes tankar.  

Både lärare och elever lyfter i intervjuerna fram humorn som något de själva uppfattar som 

relationsskapande. I likhet med Wedins (2007) resultat påpekar den ena läraren att humor är 

något personligt som måste stämma överens med hur läraren är som person, det går med 

andra ord inte bara att dra några skämt för att lyckas med den här strategin. 

Jag använder en hel del humor för det passar mig men det kanske inte alls passar 

en annan och därför kan man inte säga att det är ett sätt för att bygga relationer, 

det finns inget recept som funkar för alla. Som lärare måste man hitta sin dialekt 

och vara äkta i det man gör annars funkar det inte alls. Det som är rätt för mig 

funkar inte för en annan. (Intervjuutdrag lärare 2) 

Läraren menar att det är av vikt för att humorn ska vara en del i relationsbyggandet att läraren 

utgår från sin egen person när hen använder humor. Det är inte verkningsfullt att bara dra 

några intränade vitsar, utan för att uppnå sam-verkan genom humorn gäller att läraren är äkta 

och trovärdig i det som skämtas om genom att utgå från sig själv. 

Att lyfta goda exempel 

Ett annat sätt som lärarna uppmuntrar eleverna på i mina observationer är att de lyfter fram 

goda elevexempel, när en elev har ett bra svar eller ett bra förhållningssätt så lyfter läraren 

fram det så att hela klassen får ta del av det.  

Lärare: Hörde ni vad Anna sa? Säg det igen! 

(Fältanteckningar) 

 

Den här strategin är också medveten från lärarnas sida vilket framkommer i intervjuerna. 

Det kan vara sådär liksom att någon elev har liksom ett sådant här brilliant svar 

på någon fråga /…/ då har jag liksom bytt plats med den här eleven, kan inte du 

på tavlan förklara hur du tänker nu så att vi verkligen förstår vad du menar för 

det där var ju snyggt gjort liksom. (Intervjuutdrag lärare 1) 

Även från elevernas perspektiv framkommer att uppmuntran är av vikt för relationen. 
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Intervjuare: Hur kan läraren göra då för att få bättre relationer till eleverna då, 

kan du ge något exempel på det? 

Elev 2: Alltså det räcker ju egentligen med att man berömmer elever lite mer 

ofta. Bara det gör ganska mycket faktiskt.  

(Intervjuutdrag) 

Att ge beröm och uppmuntran kan enligt Hilmarsson (2012) fungera undervisande och om det 

ges på rätt sätt kan det leda till att eleverna får bättre självförtroende och känner sig sedda och 

respekterade. För att beröm ska få dessa effekter ska det vara äkta beröm, den som ger 

berömmet ska mena det den säger. Det ska vara konkret och gärna handla om personens 

beteende, vad den gör eller säger. Dessutom är det bra att ge en förklaring till varför du ger 

beröm (Hilmarsson 2012).  

Sam-verkan som att respektera  

En del i att skapa goda relationer är att bygga upp respekt mellan lärare och elever. Enligt 

Hansson (2012) får lärare respektfulla relationer med sina elever genom att ha en 

välstrukturerad undervisning och att vara både snäll och sträng anpassat till vad situationen 

kräver. Att det är en viss ordning i klassrummet och att läraren tar ansvar för att upprätthålla 

den ordningen är en del i att respektera elevernas arbetsmiljö (Hansson 2012). 

Att skapa ordning 

I observationerna förekommer det att lärarna skapar ordning och sätter gränser för vad som är 

acceptabelt i klassrummet. 

Lärare: Vi är många som kommer fortsätta räkna så vi ber om arbetsro här i 

rummet.   

/…/ 

Lärare: (slår ned skärmen på en dator) Jag är superintresserad av oddset men 

inte här och inte just nu. 

(Fältanteckningar) 

Elevernas berättelser om vad som gör att lärare-elevrelationerna utmärks av respekt handlar 

också till viss del om lärarnas förmåga att sätta gränser och vara tydliga i klassrummet. 

Intervjuare: Hur är en bra lärarpersonlighet då? 

Elev 5: Vad ska jag säga, väldigt öppen men ändå tydlig med vad han vill i 

klassrummet. 

(Intervjuutdrag) 

Det som framför allt framkommer i elevernas berättelser om hur de ser på respekten för lärare 

är att om de upplever att läraren respekterar dem och har en god relation med dem så behöver 

inte läraren arbeta så mycket med att skapa ordning genom att sätta gränser i klassrummet. 
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Om läraren ger eleverna respekt så ger eleverna läraren respekt tillbaka genom att bidra till ett 

lugnt klassrumsklimat. Det här kan vara en anledning till att jag faktiskt inte ser så mycket av 

gränssättande och ordningsskapande tillsägelser i klassrummen under mina observationer. Det 

blir helt enkelt inte så nödvändigt när det finns en respektfull relation att bygga på.  

Elev 1: Mmm, och faktiskt visa att man respekterar eleven också … vissa andra 

kanske ser elever mer som en jämlike, medan andra pratar ner och då blir det 

liksom stelt. Då blir det att man inte ser upp till den läraren på samma sätt. Om 

man får respekt ger man också respekt tillbaka.  

/…/ 

Intervjuare: Vad ledde det personliga mötet till sedan i er relation? 

Elev 1: Det ledde ju till att man presterade bättre på lektionerna. För att  

det blir ju att jag inte vill vara stökig, jag vill ju vara duktig. 

 

Flera av elevcitaten tyder på att relationsskapandet är grundläggande för att det ska vara 

studiero i klassrummet. Citaten visar att det kanske inte är lika viktigt att läraren är tydlig med 

gränser så länge det finns en relation mellan lärare och elev så räcker det långt och får positiva 

effekter för undervisningen.  

I lärarintervjuerna framgår att skapandet av respektfulla relationer är en medveten strategi 

från lärarnas sida. De släpper in eleverna i planeringen och låter eleverna vara med och 

påverka undervisningen och lektionernas utformning och visar med det att de har respekt för 

att elevernas åsikter är viktiga. Genom att visa den respekten får sedan lärarna elevernas 

respekt vilket leder till att lärarnas arbete i klassrummet blir enklare på så vis att de inte 

behöver arbeta med att sätta gränser på samma sätt som de skulle ha behövt om de inte hade 

dessa respektfulla relationer att luta sig mot.  

Det att respekten kommer från läraren först, att det är läraren som bjuder in till den 

respektfulla relationen genom att vara den som tar initiativet till att visa respekt är något som 

Hansson (2012) påpekar är viktigt. Ansvaret för relationen och för att inleda en respektfull 

relation ligger på läraren vilket blir tydligt även i min studie.  

Att möta motstånd 

En annan del av elevers och lärares sam-verkan är när eleverna gör motstånd mot läraren eller 

skolsystemet och läraren kan hantera det motståndet. Elevers motstånd kan exempelvis handla 

om att de inte vill göra en uppgift eller tycker att lärarens tidsplanering är orimlig. Om läraren 

klarar av att möta elevers motstånd så att det blir en bra lösning både för individen och för 

gruppen så kan det leda till en ökat förtroende i lärare-elev relationen (Lilja 2013). Jag ser 
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tillfällen i mina observationer där läraren möter elevernas motstånd vilket i enlighet med 

Liljas (2013) resultat kan tänkas bidra till att stärka relationen.  

Elev: Det känns som om vi inte hänger med. Vi gör nya saker hela tiden och vi 

lär oss inte. 

Lärare: Oj då. Vi kanske behöver backa bandet och gå igenom vad vi gjorde för 

ett par lektionspass sedan.  

(Fältanteckningar) 

Här möter läraren hela klassens motstånd och resultatet blir att klassen får ett bra lektionspass 

och de får uppleva att läraren lyssnar, möter deras motstånd och kommer fram till en bra 

lösning med respekt för deras upplevelse av studiesituationen. Efter diskussionen verkar 

elever och lärare nöjda och klassen är fokuserad och de har en intensiv lektion. Sannolikt har 

även relationen mellan lärare och elever stärkts. 

Att erkänna misstag 

Ett tredje sätt som lärarna använder för att visa respekt som jag observerat är när de erkänner 

misstag eller tillkortakommanden. Genom att visa att de inte alltid har rätt visar de en 

ödmjukhet som enligt min tolkning kan leda till ökad respekt och en bättre relation. Den 

tolkningen stöds av Hanssons (2012) resultat att elever upplever brist på respekt från lärarnas 

sida om de hela tiden ska ha rätt.  

Elev: Du skulle ju ha kopierat sådana uppgifter till mig redan förra sommaren, 

jag har påmint flera gånger men du har glömt. 

Lärare: Ok, vad tokigt, det var dumt, inte bra, fel av mig.  

(Fältanteckningar) 

Förhållningssättet att erkänna sina misstag och att det är ett medvetet sätt att arbeta på 

bekräftas av en lärare under intervjun. Enligt lärarens resonemang så är det bra att göra 

misstag och erkänna det för då framstår läraren som mer mänsklig för eleverna.  

Sam-verkan som att vara personlig 

Något som Wedin (2007) framhåller för att relationsskapandet ska fungera är att läraren kan 

visa lite av sin personlighet och inte bara ikläder sig en roll. Genom att vara personlig får 

lärare sina elever med sig och relationen blir på riktigt. Även Hugo (2007) påpekar vikten av 

att eleverna känner att relationen kännetecknas av att det är personer som möts, inte bara 

roller i egenskap av lärare och elev där elevens roll blir att prestera och lärarens roll att 

undervisa. I mina observationer blir det tydligt att lärarna som jag följer är olika som lärare 

vilket kan vara ett tecken på att de har tagit in sin personlighet i lärarrollen. De gör också 
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undervisningen personlig genom att återge personliga anekdoter och ta exempel från egna 

upplevelser in i undervisningen. 

Läraren berättar en historia om att när hen var liten fanns det en sanning som 

inte finns längre. Det gick till så att när läraren var på semester som barn fick 

man inte bada efter maten för då fick man kramp. Numera säger inte föräldrar så 

till sina barn enligt läraren och därefter ber hen eleverna reflektera över vad det 

säger oss om sanningsbegreppet. (Fältanteckningar) 

Att det här är en medveten strategi från lärarnas sida blir tydligt i intervjuerna då de nämner 

att ta in sin personlighet i lärarrollen som en central del i det relationsskapande arbetet. En av 

lärarna har också egna erfarenheter av en lärare som betytt mycket som förebild och sätter 

fingret på att det var just det personliga som gjorde att hen upplevde något speciellt i relation 

till läraren och det fick positiva konsekvenser för lärandet.  

För eleverna verkar det vara av stor vikt för relationen att läraren kan vara personlig och gå 

utanför lärarrollen och dela med sig av erfarenheter och personliga intressen. Samtliga elever 

som jag intervjuade tog upp detta vilket tyder på att det är centralt för relationen med lärare.  

Elev 5: Mmm, det tycker jag, man kan vara hur duktig som helst på att lära ut 

saker men är man ingen person som folk vill prata med eller så eller känner sig 

trygg med så tror jag inte att det funkar. Personligheten tror jag spelar jättestor 

roll. […] Det handlar mycket om att småprata lite och intressera sig för elever 

mer än bara arbetet. Om en lärare vet vad jag gör på fritiden till exempel så har 

vi lättare att komma varandra nära än om vi bara pratar om skolarbete hela 

tiden. Jag vill känna att läraren förstår mig. Jag ska kunna förstå honom eller 

henne också. Då måste man veta lite mer om varandra på något sätt. Inte bara ha 

en lärar-elev relation tror jag. Inte bästa vänner men man ska ändå ha någon 

slags vänskaplig relation.  

Intervjuare: Ja precis. Tror du lärare gör sådana medvetna saker för att få bra 

relationer med er?  

Elev 5: Jag tror att väldigt många gör det. Det märker man ofta att det är någon 

som är väldigt trevlig. Berättar gärna om sin fritid men det tycker jag är bra. 

(Intervjuutdrag) 

För Aspelin (2010) är det avgörande för lärare-elev relationens utveckling att lärare kan 

använda sin personlighet i undervisningen. Han menar att ämneskunskaper och didaktik är bra 

men det som får mest inverkan på elevernas lärande är lärarens förmåga att använda egna 

livserfarenheter för att exemplifiera eller som vägledning för att eleverna ska kunna ta reda på 

svar på frågor de ställer.   

Sam-varo som att tolka icke-verbal kommunikation 

Ögonblick av sam-varo är som tidigare konstaterats inte helt lätta att observera. Att som 

observatör kunna tolka när två människor upplever ett genuint mellanmänskligt möte är en 
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uppgift som kan tyckas orimlig att ge sig på. Jag har för att fånga detta fokuserat på det som 

enligt Aspelin (2010) är utmärkande för mellanmänskliga möten, nämligen att de som möts 

inte bara fokuserar på det som uttalas verbalt utan ännu viktigare är det som inte uttalas. Att 

ge och få respons på icke-verbal kommunikation är kännetecknande för ett genuint 

mellanmänskligt möte. Det har jag under observationerna sett vid ett flertal tillfällen. Läraren 

använder sig av elevers icke-verbala kommunikation och visar genom att sätta ord på det att 

hen uppmärksammat att eleverna inte har förstått. Hen kommunicerar då att lärandet kommer 

att gå bra och lugnar eleverna. I observationerna finns flera exempel på detta. Läraren utgår 

från elevernas värld, bekräftar elevernas känsla och eleverna känner sig förmodligen sedda 

och bekräftade som subjekt. Det kan också handla om att lärare och elever uteslutande 

använder den icke-verbala kommunikationen och kroppshållning och blickar blir viktiga 

redskap för att ett genuint möte ska ske. 

Läraren går fram till Anna som en längre stund suttit och slagit på sin 

miniräknare utan att skriva något i mattehäftet. Annas mimik och 

kroppshållning signalerar uppgivenhet, axlarna hänger och ansiktsuttrycket är 

bekymrat. Läraren ställer sig på knä framför Anna och tittar henne i ögonen utan 

att säga något. Sedan tittar han i böckerna och på miniräknaren varpå han 

trycker in några knappar. Anna ser glad ut, sträcker på sig i stolen, och börjar 

skriva i mattehäftet. Läraren står kvar på knä och tittar i ögonen till dess att 

Anna tydligt visar att hon är nöjd genom att göra tummen upp och se glad ut. 

(Fältanteckningar) 

Jag anser att ovanstående är exempel på sam-varo då de avviker från den planerade, 

förutsägbara ordningen. Inga strategier eller tekniker används utan läraren är omedelbart 

närvarande inför eleven som subjekt och är villig att möta elevens person som den är och 

relatera till denne så som den verkligen är (Aspelin 2013a).  

Eleverna bekräftar att kroppspråk och icke-verbal kommunikation är en viktig del i att bygga 

goda relationer.  

Elev 1: Kroppsspråk kan jag tänka på också, när en lärare kommer om man 

frågar om hjälp så kommer läraren och ställer sig bakom och kollar ner på en, 

det brukar jag också tänka på, det kanske inte heller är respekt, att man ser ner 

på personen, det kanske hellre kan vara att man sätter sig bredvid så man kan 

prata såhär (visar med händerna på mellanrummet mellan oss två), ansikte mot 

ansikte. (Intervjuutdrag) 

Det här citatet visar inte riktigt på att eleven upplever sam-varo på det sättet som jag tolkat det 

men kan ändå vara en indikation på att även ur ett elevperspektiv är kroppsspråket och den 

icke-verbala kommunikationen en viktig förutsättning för att uppnå goda relationer. Även 

lärarna kommenterar kroppshållning och blickriktning som viktiga förutsättningar för möten 

mellan lärare och elev. 
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Men jag använder också kroppshållning, jag försöker sitta på knä för att 

eleverna ska känna att vi möts på samma nivå eller tom att jag sitter lägre än 

dem för att de ska känna att de har kontroll över situationen. Och jag jobbar 

mycket med blicken också, att jag ser dem i ögonen och stannar kvar till dess att 

jag får deras bekräftelse på att de har förstått och är med på resonemanget. 

(Intervjuutdrag lärare 2).  

Att detta är medvetet från lärarnas sida behöver inte vara i motsats till att det skulle kunna 

vara ett kännetecken på sam-varo. Enligt Aspelin (2010) är det möjligt att vara medveten om 

vilka faktorer som påverkar utan att det i stunden används som en medveten strategi. En 

medvetenhet kring hur man som lärare och elev fungerar i samspel behöver inte förutsätta att 

de inte förmår att i stunden agera oförbehållsamt och oförställt i enlighet med definitionen för 

sam-varo. Det sättet att förhålla sig framkommer tydligt i en av lärarintervjuerna. 

Jag tycker inte att det är så mycket saker som jag gör medvetet, det mesta är 

omedvetet på så sätt att jag försöker gå in med min personlighet, att visa den jag 

är som lärare. Det i sig kanske är medvetet men sen vad jag faktiskt gör är 

omedvetet. (Intervjuutdrag lärare 2) 

Även Hilmarsson (2012) påpekar kroppsspråket och den icke-verbala kommunikationens 

särskilda betydelse för relationsskapandet. När det finns en god relation och verklig kontakt i 

samtalet så märks det på de icke-verbala signalerna. Att kunna läsa av och anpassa sig till 

någon annans icke-verbala kommunikation är den viktig del i kommunikationsprocessen som 

leder till goda relationer (Hilmarsson 2012). 

Sam-varo som att se behov 

Ett ytterligare exempel från observationerna som jag tolkar som ett ögonblick av sam-varo är 

när läraren väljer att se en elevs grundläggande behov, som exempelvis hunger, och bejakar 

det och försöker tillfredsställa det. Med det visar läraren att hen ser till elevens hela existens 

och inte bara till eleven i rollen som elev som bara förväntas prestera.  

Elev: Varför är caféet stängt?  

Lärare: Varför faller löven om hösten? Varför finns vi?  

Elev: (skratt) 

Läraren går och sätter sig mittemot eleven och visar med blickriktning och 

kroppshållning att hen är helt fokuserad på eleven. Min tolkning är att läraren 

ser att eleven är trött och utifrån frågan om caféet förmodligen i behov av mat 

eller dryck. Tolkningen styrks av hur samtalet utvecklas. 

 

Lärare: Du kan gå till ett annat café om du vill, vi har tid på oss.  

Elev: Nej, men det är ok!  

Samtalet avslutas med att de båda ler mot varandra i samförstånd. 

(Fältanteckningar) 



42 
 

Att läraren ser och bekräftar att elevens behov finns och är viktiga gör att eleven sannolikt 

känner sig sedd som subjekt. Läraren tar elevens behov på allvar och möter upp med att 

erbjuda en lösning som skulle kunna tillfredsställa elevens behov. Eftersom eleven känner sig 

mött och sedd blir inte behovet av något att äta eller dricka viktigt, kanske var det snarare ett 

behov av att bli mött som subjekt som ledde till yttrandet. Det är relationsskapande och tack 

vare att läraren såg elevens behov kunde eleven istället fortsätta med sin lärande aktivitet. De 

här ögonblicken som jag tolkar som stunder av sam-varo inträffar mitt i en strukturerad, 

planerad social aktivitet, en lektion och det är lärarnas och elevernas öppenhet för att vara i 

det oplanerade och omedelbara som gör att de kan få dessa ögonblick. Enligt Aspelin (2010) 

förekommer ofta dessa mellanmänskliga möten som glimtar, korta avbrott, i den vanliga 

strömmen av strukturerade interaktionsprocesser präglade av sam-verkan som förekommer i 

klassrummet.  

Ett ytterligare exempel på det är när läraren under en genomgång avbryter sig själv efter att ha 

läst av elevernas icke-verbala kommunikation som säger honom att de längtar ut i det fina 

vädret
2
. Eleverna sitter med blickorientering mot fönstren trots att läraren föreläser framme 

vid tavlan.  

Lärare: Känner ni som jag att på grund av det fina vädret får jag   

mattekänslor, lust att bara sitta och räkna hela dagarna? 

Elever: (skratt) 

Lärare: Snart är det dags för mattemys vid bryggan vid slottet, bara njuta i solen 

och räkna och räkna.  

Elev: Ja, och du bjuder på glass!  

Lärare: Ja, absolut! (tar i hand med elev på främsta raden)  

Elever: (allmänt jubel och applåder) 

Lärare: Vi gör det vecka 14 efter provet. 

(Fältanteckningar) 

Läraren fångar upp elevernas sinnesstämning, behov av att vara någon annanstans, och möter 

dem där de är, de vill helst av allt bara vara ute och njuta av solen och hen vill att de ska räkna 

matte. Då sammanför läraren dessa två och får med sig eleverna och skapar en positiv känsla i 

rummet för att han har släppt in deras värld och öppnat upp för att tillmötesgå deras behov om 

än inte ögonblickligen så i en snar framtid. Eleverna känner då sannolikt en sam-varo då 

läraren övergav det planerade för en stund och svarade oförbehållsamt på elevernas icke-

verbala kommunikation. Som en konsekvens av detta känner sig eleverna sedda och 

bekräftade. Den tolkningen bekräftas också av elevernas kommentarer i slutet av lektionen då 

flera ger uttryck för vilken bra lektion de haft och vad mycket de lärt sig. 

                                                           
2
 Observationen och tolkningen bekräftas av läraren i ett uppföljande samtal om situationen.  
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Sam-varo som att ge respons på elevs initiativ 

Ett annat ögonblick som jag tolkat som en stund av sam-varo är när en elev tar initiativet till 

att frångå den planerade aktiviteten genom att kommentera lärarens sätt att skriva på tavlan 

under genomgång. Det hade kunnat bli en enstaka kommentar, helt betydelselös för relationen 

och lärandet men lärarens sätt att följa upp kommentaren och elevens reaktion på det ser jag 

som ett tecken på att det faktiskt betydde något och att det kan vara en gnista av sam-varo. 

Elev: Vilken rak linje du gjorde! (ler)  

Lärare: Nej det gjorde jag inte (småskratt) 

/…/ (5 minuter) 

Lärare: Den var inte heller rak, eller hur Anna? (ler)  

/…/ (7 minuter) 

Lärare: Anna, jag går på din linje här, att jag inte är så bra på att göra linjer. 

(Fältanteckningar) 

Det som gör att jag väljer att tolka den beskrivna situationen som en stund av sam-varo är 

kontexten i vilken situationen utspelar sig. Eleven som inleder kommunikationen med att 

kommentera linjen på tavlan har inte tidigare visat så stort intresse för genomgången. Hon har 

heller inte kommunicerat med läraren tidigare under lektionen när hon tar ordet och 

kommenterar det läraren ritar på tavlan. Men inte utifrån ämnet utan ifrån ett annat perspektiv 

med lite känsla för trivsamhet och humor vilket får igång en kommunikation mellan eleven 

och läraren. Läraren resonponderar på kommunikationen och låter den leva vidare under en 

lång sekvens av lektionen genom att återkomma till den med flera pauser mellan 

kommentarerna som återknyter till elevens ursprungliga kommentar. Eleven visar tydligt via 

kroppshållning och blickorientering ett helt annat intresse för lektionen och det läraren säger. 

Före kommunikationen satt eleven men kroppen halvt vänd bort från lärare och tittade på 

mobilen. Den senare kroppshållningen är riktad mot läraren och blicken följer med i det 

gemensamma samtalet som förs i klassrummet mellan lärare och elever.  

En oväntad och oplanerad kommunikation öppnar för en dialog mellan elev och lärare som 

går lite utanför ramarna men blir betydelsefull för elevens uppmärksamhet under lektionen. 

Det ger möjlighet för eleven att känna sig sedd och bekräftad då läraren flera gånger 

återkommer till hennes kommentar angående raka linjer. Hon känner sig förmodligen mött 

som subjekt och den känslan blir viktig för hennes lärande.  
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Sam-varons möjligheter att finnas som relationsform på 

gymnasiet 

Båda lärarna uttrycker att de tycker att de har möjlighet att arbeta med relationell pedagogik 

som gymnasielärare. De pekar ut det mellanmänskliga mötet som det viktiga i det relationella 

arbetet utan att ha läst in sig på de teorier som jag har utgått ifrån. Det gör att jag känner mig 

styrkt i teorin att det är det som utgör utbildningens brännpunkt. Lärarna uttrycker att de inte 

ser det som annorlunda att arbeta med relationer på gymnasiet jämfört med på grundskolan, 

det handlar fortfarande om att mötas.  

Jag tror ju på det här relationella, att verkligen kunna möta elever där de är och 

se dem där de befinner sig […] att verkligen möta varje elev, vara öppen och 

tillgänglig och på riktigt i sitt möte. När jag pratar med en elev ska han eller hon 

känna att det här är bara med mig som han pratar nu och det är speciellt för mig 

som han säger de här sakerna … de ska känna att nu är det bara för mig han 

säger det här. Så vill jag att alla elever ska uppfatta det, att jag orkar möta dem 

hela tiden och finnas för dem på det sätt de behöver mig. (Intervjuutdrag lärare 

2) 

Även elevintervjuerna bekräftar att det relationella arbetet betyder mycket på gymnasiet och 

att det avgörande är om lärare förmår att möta varje elev. Inte heller eleverna ser gymnasiet 

och dess organisation med stora klasser som möter många olika lärare som ett hinder för 

relationell pedagogik. Det är intressant då det till viss del motsäger det som forskning pekat 

på nämligen att det kan vara en svårighet att arbeta med relationell pedagogik i det som 

utmärker en traditionell gymnasieskola med stora klasser och många lärare (Aspelin 2010; 

Hugo 2007; Nordevall 2011). 

Elev 6: Alltså jag har inte riktigt haft sådana lärare förut som har brytt sig på det 

planet … dels så vet jag då att jag alltid kan prata med honom … 

(Intervjuutdrag) 

Intressant ur ett specialpedagogiskt perspektiv är att den ena läraren pekar ut elevhälsan som 

en viktig förutsättning för att kunna arbeta med relationell pedagogik på gymnasiet. 

Intervjuare: Tycker du att du har förutsättningar att arbeta med relationell 

pedagogik om man tänker organisatoriskt här på gymnasiet?  

Lärare 1: På våran skola, absolut, men det har och göra med att det finns 

kollegor och personal runt omkring som stöttar otroligt mycket, det skulle inte 

funka annars. 

Intervjuare: Hur tänker du då? 

Lärare 1: Ja, men jag har personligen aldrig jobbat på en gymnasieskola med ett 

så professionellt elevteam som specialpedagog, kurator, skolsköterska alltså den 

proffsigheten har jag aldrig mött innan. Jag känner /…/ mig oerhört trygg om 

det händer något i klassen för jag vet exakt var jag ska vända mig någonstans. 

Det där tror jag är en förutsättning för att vi lärare ska ha kraft, ork och även 

mod för att jobba mycket med relationer. (Intervjuutdrag lärare 1) 
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Det finns enligt Aspelin (2010) inget som säger att relationsformen sam-verkan är oviktig, 

men det är inte tillräckligt. För att befinna sig i utbildningens brännpunkt i stunder av sam-

varo är lärares medvetenhet om vikten av att möta elever i mellanmänskliga möten, att mötas 

som subjekt relevant. Det kan leda till en förmåga att bemöta i stunden på ett oförbehållsamt 

och oförställt sätt vilket kan leda till ögonblick av sam-varo (Aspelin 2010).  

Sam-varo utanför klassrummen 

Det finns en svårighet i att mötas i sam-varo i det som kännetecknar klassrumskommunikation 

enligt Aspelin (2010). Samtalen som förs är ofta formaliserade, det pågår flera parallella 

samtal som inte hör samman och det kan vara utmanande att helt uppfatta kommunikation på 

grund av att det är svårt att höra varandra. Det avgjort största skälet som innebär 

begränsningar i att nå varandra i kommunikationen i klassrummet är att det är så stora 

grupper. Distansen mellan lärare och elever blir för stor (Aspelin 2010). Även Hugo (2007) 

beskriver de stora undervisningsgrupperna som ett hinder för relationell pedagogik. Till viss 

del står detta i motsats till resultatet i min studie då jag i klassrummen, enligt min tolkning 

stödd av elevers och lärares utsagor, har observerat stunder av sam-varo. Lärarna ger dock i 

intervjuerna uttryck för uppfattningen att mellanmänskliga möten till stor del sker utanför 

klassrummen. Det kan vara så att de bortser från de stunder av sam-varo som de har i 

klassrummet då de inte har samma definition på att möta elever som jag utgår från. Lärarna 

lägger enligt interjvuerna större vikt vid vad samtalet handlar om och att det handlar om svåra 

eller stora frågor av allvarlig karaktär och då passar inte klassrummet som miljö för den typen 

av samtal. Med stöd av Aspelin (2010) är dock inte ämnet viktigt för sam-varo utan 

förhållningssättet för de som i mötet förhåller sig till varandra. En elev beskriver det på ett 

träffande sätt som att prata ansikte mot ansikte. 

Intervjuare: Mmm intressant, händer det ofta det här som du säger att man pratar 

ansikte mot ansikte och ger och får respekt? 

Elev 1: Det blir ju ofta innan lektionerna börjar, man kanske frågar efter hjälp 

eller något sådant där, det blir lite mer så där ansikte mot ansikte. 

(Intervjuutdrag) 

  

Även elevens beskrivning antyder att det är i det mer personliga mötet, utanför den 

formaliserade klassrumsundervisningen som stunder av sam-varo infinner sig. En tänkbar 

analys av detta är att även om jag har funnit stunder av sam-varo i klassrummen kanske det 

utspelas många fler sådana stunder utanför klassrummen.  
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Hinder för Sam-varo 

Efter att ha studerat stunder av sam-varo blir det även intressant att medvetandegöra vilka 

hinder som eventuellt finns eftersom första steget för att komma över ett hinder är att 

identifiera det. Som Aspelin (2013a) påpekar så är inte sam-verkan och sam-varo tillstånd 

som är antingen eller, utan de finns båda två närvarande samtidigt och det går att i samma 

klassrum under samma lektion välja att observera antingen samspel med fokus på sam-verkan 

eller samspel med fokus på sam-varo. Dock förefaller det osannolikt att stunder av sam-varo 

kan inträffa om det inte finns en sam-verkan, en grundläggande plattform för relationer i form 

av medvetna handlingar från lärarens sida för att skapa goda relationer med eleverna (Aspelin 

2013a). Ett tänkbart hinder för sam-varo blir som en konsekvens av det resonemanget att det 

inte finns någon sam-verkan och därmed heller ingen sam-varo. En av lärarna talar om 

strategier för sam-verkan. 

Jag ställs ofta inför det där att jag har genomgång och sen frågar jag klassen, ”är 

ni med?” ”Ja” säger fyra eller fem stycken och så går jag vidare. Just det, det 

sitter 25 till här, hur vet jag att de här är med och då är vi inne på reflektion 

igen, då måste man ha någon strategi uttänkt. (Intervjuutdrag lärare 1) 

Om läraren i ovan beskrivna situation nöjer sig med att bara några elever säger sig vara med 

eller inte ens tänker på att ställa frågan om eleverna är med kan det tolkas som ett hinder för 

sam-varo. Eleverna kan i den tänkta situationen känna att läraren inte ser dem eller respekterar 

dem. Då blir läraren bara en kunskapsförmedlare utan relation till eleverna. Det är helt 

tänkbart att inte alltid bjuda in eleverna på ett relationsskapande sätt. Men någon gång eller 

kanske till och med de flesta gånger är medvetna strategier från lärarens sida för att få relation 

till eleverna en grund till att sam-varo är möjlig.  

Ett ytterligare hinder som blir tydligt i intervjuerna med lärarna är att det krävs mod och 

trygghet av läraren för att prioritera relationsarbetet. Även elevernas svar antyder att de 

uppfattar det som krävande för lärare att arbeta med relationer.  

För då känner man sig ändå som att jag är sedd och han ansträngde sig för att 

jag skulle kunna utvecklas bättre /…/ Det kanske är jobbigt för lärare att göra 

men det… (skratt) Då känns det mycket bättre. (Intervjuutdrag elev 6) 

Det är inte svårt att föreställa sig att det kräver mer av lärare att vara i relation präglade av 

stunder av sam-varo tillsammans med elever. Eftersom sam-varon är osäker och oplanerad till 

sin karaktär kan inte läraren vara i kontroll av hur lektioner och möten kommer att utvecklas 

om hen väljer att vara delaktig i mellanmänskliga möten. Som en av lärarna antyder kan det 
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vara svårt att våga prioritera det relationella som lärare. Det finns många krav som ska 

uppfyllas, kunskapskrav som ska testas och betyg som ska sättas. Om läraren inte ser 

vinsterna i att lägga tid på att skapa goda relationer med sina elever kan det vara lätt att välja 

att fokusera och lägga tid på något annat som ingår i lärarens uppgifter som framstår som mer 

mätbart. 

Ett annat tänkbart hinder för sam-varo och för den del även sam-verkan är när elever drar sig 

undan. Ut specialpedagogisk synvinkel blir det problematiskt att läraren har många elever att 

skapa och upprätthålla relationer med vilket kan vara ett hinder för att nå de elever som inte 

själva tar initiativ och gör sig tillgängliga för att mötas. Om dessa elever som drar sig undan 

relation kan tänkas vara de som är i störst behov av att delta i relationer och att få lärarens 

uppmärksamhet och stöd är det problematiskt om de försöker undvika samspel med läraren. 

De intervjuade lärarna har funderingar kring detta och pekar på vikten av att bjuda in elever 

som drar sig undan om och om igen och hela tiden visa sig tillgänglig och öppen för 

kommunikation och relation. Även det faktum att elever som drar sig undan ser att läraren har 

goda relationer med andra elever menar lärarna är en skyddsfaktor och ett stöd då de får se att 

läraren är villig att gå in i relation med elever. Att medvetet stämma av med elever och skapa 

tillfällen som öppnar upp för möjligheten till ett personligt möte menar lärarna också är ett 

sätt att nå alla elever.  

En fundering som framkommit under mina observationer som skulle kunna vara ett tänkbart 

hinder för både sam-verkan och sam-varo är att många av eleverna har musik i egna hörlurar 

vilket gör att de avskärmar sig från möjligheten att kommunicera och samspela med både 

lärare och andra elever. Det här är problematiskt utifrån kunskapssynen att lärande sker i 

samspel med andra och att det är genom att delta i genuin kommunikation som lärande 

utvecklas. När elever har musik i öronen i klassrummet är det sannolikt att det stör 

relationsskapandet. Det är tänkbart att det hindrar det spontana relationsbygget på flera sätt. 

Dels på det direkta sättet att de inte hör om de blir tilltalade av någon annan och dessutom på 

ett indirekt sätt eftersom de inte hör och får impulser av det som läraren pratar med andra 

elever om. Ett sådant sätt att indirekt nås och dras in i relationsskapande samtal är ofta 

förekommande i mina observationer. Eleverna verkar uppmärksamma andras dialoger med 

läraren och få ut något av det eller kunna spinna vidare på den tråden. Den möjligheten går 

om intet om de inte hör kommunikationen i klassrummet, då får de inte lika stor chans att 

samspela och mötas spontant.  
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Slutligen lyfter en av de intervjuade eleverna en viktig aspekt som skulle kunna stå som 

hinder för sam-varo och det är lärarens dubbla uppdrag som stöttande vägvisare samtidigt som 

det finns ett parallellt uppdrag att bedöma och sortera.  

Elev 6: Jag tror att det viktigaste för mig är att det inte ska kännas för… alltså 

att de testar en hela tiden. Att det inte ska vara det här att, alltså att man känner 

att hela tiden, de bedömer mig så fort jag börjar prata. Alltså att jag känner hela 

tiden att det finns en trygghet, att jag kan fråga vad som helst utan att läraren går 

ut härifrån när lektionen är slut och skriver ner vad jag har frågat. Det är så jag 

tänker att man vill känna att läraren har gjort klart att lektionen är lärande 

tillfällen, jag kommer inte att examinera er ständigt. Då blir man mer så att man 

funderar mer på hur man ska fråga så att läraren ändå ska visa att det är ok att 

fråga för då vågar man lära sig för annars är det så lätt att man tänker, jag låter 

bli att fråga och då är det så lätt att man stoppas i sin utveckling liksom att man 

tänker att det räcker med det här för jag ska inte fråga för mycket så att inte 

läraren får bilden av att jag vet för lite… 

Intervjuare: Får bilden av att du behöver fråga? 

Elev 6: Ja, precis. (Intervjuutdrag) 

Formativ bedömning betyder att lärarna kontinuerligt bedömer elevernas kunskapsutveckling 

och medvetandegör eleverna om deras styrkor och utvecklingsområden inom respektive kurs. 

Citatet visar att det är problematiskt ur relationssynpunkt. Det framgår i de allmänna råden 

från Skolverket (2012) att all formativ bedömning fram till kursslut är tänkt som stöd för 

elevernas kunskapsutveckling. Med utgångspunkt i elevens citat kan sägas att det tänkta 

stödet inte alltid upplevs av eleven utan att det ibland kan uppstå en känsla av att hela tiden 

vara kontrollerad och bedömd vilket kan stå i vägen för att eleven ska kunna och våga gå in i 

sam-varo med lärare. För att vara i sam-varo ska personer agera oförställt, inte presentera sig 

som en roll eller i enlighet med en önskad mall (Aspelin 2010). Det blir svårt om eleven 

känner att det som sägs till läraren bedöms, då kan det vara lätt att hamna i en roll som duktig 

elev som vill visa kunskaper och prestera.  
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8 Diskussion 

För att knyta syfte och resultat till det specialpedagogiska forskningsfältet vill jag i texten 

nedan diskutera detta. Först kommer jag att kritiskt granska mina val av metod och vad de har 

fått för konsekvenser för resultatet och vilka styrkor och svagheter min uppsats har. Vidare 

kommer syfte, frågeställningar och resultat att diskuteras och med hjälp av annan forskning 

belysa hur mina resultat kan förstås och vilken relevans de kan tänkas ha för förståelsen och 

utvecklingen av den relationella pedagogiken.  

Metoddiskussion 

Mitt val att göra en kvalitativ fallstudie med mikrosociologisk ansats med begreppen sam-

verkan och sam-varo och utbildningens brännpunkt som teoretisk ram har gett mig 

möjligheter att undersöka gymnasielärares arbete med relationell pedagogik. Även de 

metodologiska redskapen deltagande observationer samt halvstrukturerade intervjuer har på 

ett bra sätt hjälpt mig att besvara mina frågeställningar om vad som utmärker gymnasielärares 

arbete med relationell pedagogik både ur lärarperspektiv och ur elevperspektiv.  

Ett grundläggande metodologiskt dilemma är att jag som forskare alltid påverkar mina 

resultat. Redan de frågor jag ställer är påverkade av mina erfarenheter som lärare och vilken 

värdegrund jag har. Det är det första sättet jag påverkar mitt resultat på, genom att vissa frågor 

blir ställda på ett visst sätt med mina formuleringar och vissa frågor kommer inte ens upp på 

agendan och förblir obesvarade. Kanske är det så att de mest relevanta frågorna ännu inte är 

ställda till mitt material, det är svårt att veta det. I nästa led är det också så att de frågor jag 

ställer tolkas av mig när jag gör mina observationer och av informanterna som blir 

intervjuade. Slutligen ska sedan jag tolka resultatet av mina observationer och intervjuer 

vilket är ytterligare ett filter som står mellan forskaren och den nya kunskapen som 

eftersträvas (Holme & Solvang 1997). Jag har förhållit mig till detta genom att ta hänsyn till 

min egen förförståelses påverkan för resultatet. Jag har även försökt minska effekten av min 

egen påverkan på resultatet genom att undersöka relationell pedagogik ur flera olika 

synvinklar och ställa de olika perspektiven mot varandra och jämfört hur de förhåller sig till 

varandra.   

Urvalet av vilka lärare jag har valt att observera kan även det diskuteras. Jag har för att uppnå 

någon slags säkerhet i att få studera goda exempel valt att observera två förstelärare. Det kan 
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dock ifrågasättas om det är just inom det relationella pedagogiska fältet som försteläraren är 

skicklig, det finns inget uttalat krav på det. Jag känner mig nöjd med mitt urval att observera 

förstelärare. Alternativet att gå på hörsägen om vilka lärare som arbetar med relationell 

pedagogik eller ett helt slumpmässigt urval anser jag vara sämre för validiteten.  

Att jag valde att dokumentera observationerna med filminspelningar kan diskuteras då en 

videokamera kan påverka de som filmas att agera på att annat sätt än vad de vanligtvis gör 

(Heikkilä & Sahlström 2003). Enligt min uppfattning påverkade det eleverna i mycket liten 

utsträckning, någon kommenterade kameran men de flesta verkade inte ta någon notis om 

den. Denna uppfattning stärktes av lärarna som menade att de inte noterade någon skillnad på 

eleverna då jag observerade och filmade jämfört med en vanlig lektion. Däremot har jag i 

efterhand reflekterat över att det kan ha påverkat lärarna på så sätt att de anstängde sig mer än 

vanligt att arbeta med den relationella pedagogiken. De visste ju syftet med min uppsats och 

kan ha färgats i sitt agerande på grund av det. Jag bedömer dock att det inte spelar så stor roll 

då min ambition har varit att studera det positiva exemplet och då har jag bara fått ytterligare 

positiva exempel att analysera.  

Valet att göra enskilda intervjuer med både lärare och elever är motiverat för att allas röster 

verkligen får komma till tals. Det var vid planeringen av genomförandet frestande att göra en 

gruppintervju av tidsbesparande skäl men med stöd i Trost (2010) beslutade jag att ändå göra 

enskilda intervjuer. Hade jag gjort en gruppintervju med elever föreligger risken att jag hade 

fått färre och mer likriktade svar.  

De relationer som jag helt har utelämnat i mitt arbete är den mellan elever. För den här 

uppgiftens omfattning bedömde jag det som för stort arbete att även undersöka hur elevernas 

relationer med andra elever kan beskrivas. Dessa har sannolikt också en stor betydelse för 

lärandemiljön, kanske en ännu större betydelse än lärare-elev relationen. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv anser jag det dock vara befogat att koncentrera sig på lärare-

elev relationen eftersom vi som specialpedagoger och lärare har stor möjlighet att direkt 

påverka den relationen med vårt förhållningssätt.  

Det är även rimligt att tänka sig att jag fått andra resultat om jag hade valt en annan teoretisk 

ram än den jag har valt med sam-varo och sam-verkan. Det är som jag tidigare påpekat svårt 

att observera sam-varo och det kan betraktas som onödigt att försöka ge sig på. Jag hade 

istället kunnat välja några färdiga teman från tidigare forskning och sökt efter tecken på dessa 

i mina observationer. I enlighet med Aspelin (2013b) anser jag att det som verkligen gör 
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skillnad är om skolrelationer kan innebära stunder av sam-varo, genuin kommunikation och 

mellanmänskliga möten och därför har jag valt att låta det utgöra studiens teoretiska ram även 

om det är svårfångat.  

Resultatdiskussion 

Min studie visar att de gymnasielärare som varit föremål för min studie på flera sätt arbetar 

med relationell pedagogik i klassrummet. Elever och lärare pratar i intervjuerna om 

handlingar såsom att se, uppmuntra och respektera och de har alla olika sätt att försöka 

beskriva vad det är som är avgörande för en god relationell pedagogik. Ett av elevcitaten 

beskriver den goda lärare-elev relationen som att ”mötas ansikte mot ansikte”. Jag tolkar det 

som att eleven beskriver en relation präglad av sam-varo, att mötas som subjekt i ett 

mellanmänskligt möte i undervisningens brännpunkt.  

Det kan betraktas som en svårighet att dela in relationell pedagogik i sam-verkan och sam-

varo och Aspelin (2013b) hävdar att den ena inte är beroende av den andra utan att de 

existerar jämte varandra och att relationerna växlar mellan de olika formerna. Detta påstående 

är i enlighet med mina resultat då jag i observationerna ser att klassrumsrelationerna växlar 

mellan de olika formerna. Med stöd framförallt i elevintervjuerna förefaller det rimligt att 

påstå att det är stunder av sam-varo som är det verkligt väsentliga och avgörande för den 

relationella pedagogiken. Exempelvis beskriver en elev hur hans bästa lärare inte kunde 

namnen men det var inte viktigt för läraren visste vad han tyckte och tänkte. Det tyder på att 

den medvetna tekniken att använda namn inte är så viktig utan det viktiga är att det finns en 

känsla av sam-varo.  

Det går att utföra läraruppdraget utan att möta eleverna som subjekt och utan genuin 

kommunikation och ändå göra relationsskapande medvetna handlingar såsom att se och 

uppmuntra med mera. Min studie visar att det även är av vikt att elever och lärare möts som 

subjekt för att uppnå relationens fulla lärandepotential. Relationen kan ha än mer betydelse 

för lärandet om lärare-elevrelationen även ibland träder in i relationsformen sam-varo. Om 

lärare såg vilka vinster det relationskapande arbetet kan innebära i form av bättre lärandemiljö 

och bättre resultat för eleverna skulle kanske fler lärare prioritera den relationella delen av 

uppdraget och mer specifikt att gå in i mellanmänskliga möten. 

De båda lärarna som jag följt arbetar med den relationella pedagogiken på olika sätt, de 

använder i olika utstäckning olika strategier som tecken på sam-verkan Det är varierande efter 



52 
 

personlighet hur lärare använder sin relationella förmåga. Det måste kännas rätt för individen 

att bruka de olika relationsskapande handlingarna. När läraren är trygg i sitt sätt att vara och 

som är i linje med personligheten finns också förutsättningar för sam-varo för eleverna känner 

att läraren är ”äkta” att hen finns där som subjekt, redo att möta dem som subjekt. 

Relationell pedagogik som en del av läraruppdraget 

Det som också framstår som tydligt både ur lärar- och elevperspektiv är att det inte är helt 

självklart att lärare har viljan, orken och modet att arbeta med relationell pedagogik. En av 

lärarna beskriver hur hen först efter många års erfarenhet som lärare och efter diskussioner 

och uppmuntran av mer erfarna kollegor vågade arbeta mer med relationell pedagogik. Det 

visar hur svårt det kan vara och hur mycket som beror på lärarens personliga resa och hur 

trygg läraren är i sin lärarroll. Hur öppen läraren förmår att vara med att våga gå in i 

mellanmänskliga möten då det förutsätter en oförställdhet, oförbehållsamhet och en osäkerhet 

som kan vara påfrestande. Samtidigt kan det betraktas som grundläggande att mötas som 

subjekt. I det omfattande läraruppdraget är det intressant att det inte krävs någon förberedelse, 

inget efterarbete, utan ”bara” att vara helt närvarande i mötet där och då. Vinsterna i 

förlängningen av mötet är även arbetsbesparande enligt lärare och elever i mina intervjuer. 

För att behålla professionaliteten anser jag i enlighet med Giles (2011) och Murphy & Brown 

(2012) att det är önskvärt att ta upp den relationella pedagogiken redan under 

lärarutbildningen och låta den ha en naturlig plats bredvid didaktiken som ett grundläggande 

förhållningssätt för att lyckas med läraruppdraget. Först då kan vi stegvis närma oss ett 

professionellt relationellt pedagogiskt förhållningssätt.  

Utzoomning – skolans organisation 

Ett intressant resultat från intervjuerna är att lärare och elever påpekar att det beror på ämnet 

hur mycket det är lämpligt och möjligt att arbeta med relationell pedagogik. De menar att det 

är svårare i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Än mer intressant blir det om vi i 

tillägg betraktar det i ljuset av de resultat från internationella undersökningar såsom PISA som 

sedan flera år tillbaka målar upp just matematik och de naturvetenskapliga ämnena som svaga 

länkar i den svenska utbildningen. Det går givetvis inte att göra några generaliseringar och 

inte heller att se det som ett samband utifrån min studies resultat att just dessa ämnen anses 

svåra att arbeta med på relationellt pedagogiskt sätt. Det är en relevant fråga för vidare 
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forskning, hur det går att arbeta med relationell pedagogik i naturvetenskapliga ämnen och 

vilken betydelse det eventuellt kan få för elevernas motivation och resultat. 

Det är också värt att notera att de grupper som jag har observerat och intervjuat kommer från 

stora grupper, samtliga med ett elevantal som överstiger 30 elever. Min tolkning är att det inte 

alltid behöver vara ett hinder att möta elever i stora grupper, det är möjligt att mötas i sam-

varo om läraren är beredd att inta en öppen attityd gentemot de elever hen möter i 

klassrummet. Enligt Aspelin (2010) är det en svårighet att agera oförbehållsamt och oförställt 

i stora grupper vilket är en förutsättning för sam-varon men mitt resultat pekar på att det ändå 

inte är en stor svårighet så att det behöver leda till att stunder av sam-varo är omöjliga att nå i 

klassrumsmiljön.  

Eleverna och lärarna i min studie menar att skolrelationerna är lika viktiga på gymnasiet som i 

grundskolan och det mänskliga mötet står fortfarande i utbildningens brännpunkt, även på 

gymnasiet. Däremot är det möjligt att organisationen på gymnasiet med många olika kurser 

och lärare gör det svårare för en del lärare och elever att komma så långt i relationen att de 

vågar lita på varandra och öppna sig för att dela varandras verklighet och mötas som subjekt. 

Man kan också välja att se det som att eleverna på gymnasiet har många olika vuxna att skapa 

relation till vilket kan ses som en fördel då det kan vara lättare att hitta någon som man 

fungerar bra tillsammans med. Samtliga elever som jag har intervjuat menar att relationerna 

med lärarna på gymnasiet är lika viktiga som det  tidigare varit med lärarna på grundskolan. 

Det är något som även Hugos (2007) studie visar nämligen att det är betydelsefullt att dessa 

resultat når ut till gymnasielärare då det kan vara frestande att tro att det inte är lika viktigt för 

ungdomar i en frivillig skolform med relationer till lärare. Gymnasielärare har i liten 

utstäckning läst relationell pedagogik i sin utbildning vilket gör att de inte har de bästa 

förutsättningarna för att arbeta med det i sin lärarroll. Om man i enlighet med Murphy & 

Brown (2012) tog större hänsyn till det relationella under lärarutbildningen skulle det kanske 

medföra ett förhållningssätt för blivande lärare som gjorde det lättare att arbeta med 

relationell pedagogik.  

Relationell specialpedagogik 

Jag vill med min studie bidra till en diskussion kring behovet av en syn på specialpedagogik 

som en pedagogik som gör det möjligt för alla elever att utvecklas och lära i mötet med sina 

lärare och sina kamrater i klassrummet. I enlighet med forskare inom relationell pedagogik ser 
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jag att i mötet mellan lärare och elev finns en avgörande pedagogisk potential för lärande. 

Den synen på lärande är giltig för alla elever, oavsett om de har särskilda behov eller inte. Jag 

vill hävda att det inte är gott nog att kompensera elever med enskild undervisning eller 

undervisning i liten grupp med exempelvis speciallärare. Det kan vara ett bra komplement till 

den vanliga undervisningen men jag menar att alla elever har behov av och rätt till ett 

fungerande klassrumsklimat tillsammans med klassens ordinarie lärare. Dessa lärare-elev 

relationer är viktiga för den elev som benämns vara i behov av särskilt stöd och därför är den 

specialpedagogiska relevansen för min studie uppenbar. Det är ett hinder i lärandemiljön för 

eleven om relationen till läraren inte fungerar. Skolverkets rapport (2006) visar att det är ännu 

viktigare för elever i behov av särskilt stöd med bra lärare-elevrelationer. Därför är det särskilt 

intressant ur ett specialpedagogiskt perspektiv att visa på det goda exemplet, vad det är lärare 

kan göra mer av i det relationella arbetet som bidrar till en skillnad och som får betydelse för 

eleverna och som utgör utbildningens brännpunkt.  

Det är även intressant att ur skenet från min studie reflektera över att en tredjedel av lärarna i 

Skolverkets rapport (2006) inte tycker sig ha kompetens för att upptäcka och stödja elever i 

behov av särskilt stöd. Det visar att genom att arbeta med relationell pedagogik  genom sam-

verkan och sam-varo, kan lärare få möjligheter att upptäcka behov hos elever och arbeta 

stödjande inom klassens ram. Lärare tillbringar mycket tid tillsammans med sina elever och 

genom att göra sig tillgängliga för relationella möten med eleverna blir det även möjligt att 

möta dem där de befinner sig i sitt lärande. Detta är ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

väsentligt. Varken specialpedagoger eller speciallärare kan ha en lika avgörande roll som den 

undervisande läraren då det gäller att uppmärksamma behov hos elever. Om det finns en 

relation är det möjligt att avläsa var eleven befinner sig då läraren har kännedom om eleven 

och kan se eleven och möta de behov som eleven har. Genom den relationella pedagogiken 

kan fler elever få den hjälp just de behöver i ett mycket tidigare skede vilket är viktigt för att 

den enskilde eleven ska lyckas i skolan.  

Om man utgår från ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv kanske det inte ens blir 

relevant att prata om elever i behov av stöd som en speciell grupp, alla elever är i behov av att 

vara delaktiga i mellanmänskliga relationer. Genom att ta hänsyn till elevers olikheter när det 

gäller förutsättningar att samspela och kommunicera kan fler elever bli delaktiga i relation till 

sina lärare. Lärarna i mina intervjuer menar att det är en svårighet att samspela och bygga 

relationer med de elever som drar sig undan. Det finns en risk i det relationella pedagogiska 

arbetet att lärare samspelar mer med de elever som bjuder in till samspel själva. De elever 
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som tar för sig och redan är duktiga på att interagera för mer interaktion tillsammans med 

läraren än de som inte tar för sig och är duktiga på samspel. Den specialpedagogiska 

konsekvensen av det är att de elever som är mest i behov av stöd får minst träning eftersom de 

inte själva bjuder in till samspel. Läraren behöver då själv göra mycket aktiva val för att sätta 

igång relationsprocesser med de elever som kanske inte själva spontant bjuder in till samspel.  

Studiens betydelse för specialpedagogrollen 

Slutligen är det intressant att diskutera vad resultatet kan få för implikationer för rollen som 

specialpedagog. Som tidigare påpekats utgör utvecklandet av lärandemiljöer en viktig del av 

specialpedagogens arbete enligt examensordningen (SFS 2007:638). Enligt min studie och 

med utgångspunkt i tidigare forskning (Lilja 2013; Hansson 2012; Frelin 2010 m.fl.) är den 

relationella pedagogiken en viktig del av lärandemiljön. För att nå till den relationella 

specialpedagogikens brännpunkt (Aspelin 2013b) ska alla elever ges möjlighet till sam-varo 

och delaktighet i mellanmänskliga relationer med sina lärare. Det förutsätter att lärare är 

villiga att inta ett öppet, oförställt och oförbehållsamt förhållningssätt i mötet med eleverna så 

att det blir möjligt med genuin kommunikation och att mötas som subjekt. Att som 

specialpedagog arbeta för att möjliggöra detta ser jag som en central uppgift. Konkret kan det 

ske genom att delta i klassrummet och observera interaktionen mellan lärare och elever för att 

sedan ge läraren återkoppling på det i ett handledande samtal. Att samtala med lärare om 

vikten av relationell pedagogik under pedagogiska konferenser och studiedagar kan vara en 

god början. Då kan alla lärare få chansen att påbörja tankeprocesser och utifrån där de 

befinner sig få en individuell personlig utveckling som lärare då det gäller det relationella 

arbetet. Det kan vara en tänkbar ingång att som specialpedagog arbeta med detta då det kan 

vara skrämmande för lärare att öppna upp sitt klassrum för observationer. Ett annat sätt att 

sprida utveckling inom området kan vara att som specialpedagog initiera ett arbete med 

kollegahandledning (Lauvås, Lycke & Handal 1997). Genom att låta lärarkollogor som 

arbetar med relationell pedagogik samtala med andra om det kan kunskap och goda exempel 

spridas. Det finns en styrka i att dela med sig av erfarenheter till andra som är i samma 

yrkesroll, det kan vara lättare att ta till sig erfarenheter än om maktbalansen är en annan på 

grund av olika titlar. Specialpedagogens roll kan då vara som initiativtagare och 

processledare.  

På den skola där jag har genomfört min studie uttrycker en av lärarna i undersökningen att en 

väl fungerande elevhälsa är en förutsättning för att som lärare kunna arbeta med relationell 
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pedagogik. Det tyder på en öppenhet för att ta del att specialpedagogens och övriga 

elevhälsans professioner i en handledande roll i dessa frågor. Dock är det intressant att 

diskutera vilken legitimitet specialpedagogen har för att arbeta med skolutveckling och 

handledning. Det beror till stor del på vilken kultur som råder på skolan och har att göra med 

på vilket sätt specialpedagogen bemöter sina kollegor. En utmaning i rollen som 

specialpedagog är att arbeta så att ett förtroende byggs upp så att specialpedagogen förtjänar 

sitt mandat bland lärarna. Först då kan specialpedagog och lärare mötas och dra nytta av 

varandras kompetenser utan att känna sig hotade och utmanade av de olika rollerna. Även 

förstelärare har i sina tjänstebeskrivningar att arbeta med skolutveckling och att samarbeta 

med specialpedagoger bidrar sannolikt till skolutvecklingen i allmänhet och det relationellt 

pedagogiska området kan få till följd ännu större framsteg.  

Sammanfattande slutsatser och vidare forskning 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärares relationella arbete på gymnasiet är enligt mina 

observationer bestående både av medvetna handlingar, såsom sam-verkan och 

mellanmänskliga möten, såsom sam-varo. Ur ett elev- och lärarperspektiv framstår sam-varon 

som särskilt viktig vilket innebär att lärare och elev möts i genuin kommunikation och delar 

ett mellanmänskligt möte. Det innebär för specialpedagogens arbete att utveckla 

lärandemiljön genom att handleda och stötta läraren i att utvecklas i sin lärarroll och inom det 

relationellt pedagogiska fältet. För att detta ska vara möjligt bör specialpedagogen ha ett 

mandat att arbeta med skolutveckling, både från skolans ledning och från lärarna. En tänkbar 

väg att gå är att samarbeta med förstelärarna och rektor i ett pedagogiskt skolutvecklingsteam. 

Ett forskningsområde att utveckla är att undersöka vad det finns för hinder och möjligheter för 

elever i behov av stöd att delta i genuina mellanmänskliga möten präglade av sam-varo.  

En annan aspekt av den relationella pedagogiken är vad elev-elevrelationer har för påverkan 

för lärandemiljön? Vad är det elever gör i relationer med varandra i klassrummet och vilka 

hinder och möjligheter till lärande finns att beakta med hänsyn till elevrelationer?  

Ytterligare en intressant aspekt är att undersöka den relationella pedagogiken ur ett 

genusperspektiv. Är genus betydelsefullt för vilka elever lärarna etablerar goda relationer 

med? Har elevernas genus har någon betydelse, efterfrågar pojkar något annat i relation till 

sina lärare än vad flickor gör? Det skulle också om möjligt vara intressant att utveckla 

huruvida relationell pedagogik går att koppla till goda resultat, om det går att finna några 
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samband mellan goda lärar-elevrelationer och elev-elevrelationer och en hög måluppfyllelse. 

Då skulle förmodligen intresset för att arbeta med relationell pedagogik spridas ytterligare. 
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Bilaga 1 

Örebro 2014-03-10 

Klassrummets lärandemiljö 

Skolan är viktig. Att du som elev får bästa möjliga förutsättningar att lyckas nå 

dina mål med dina studier på gymnasiet är viktigt för mig. Klassrummet som en 

plats där lärande utvecklas ser jag som en framgångsfaktor för att du ska lyckas 

med dina studier. Det är där, i den vanliga undervisningen som pågår vecka in 

och vecka ut, som skolans utvecklingspotential finns.  

Jag heter Elin Carlsson och jag arbetar som specialpedagog på XXskolan och 

läser samtidigt till specialpedagog vid Örebro universitet. Under våren ska jag 

skriva ett examensarbete. I specialpedagogens uppdrag enligt examensordningen 

ingår att arbeta förebyggande och utveckla skolans lärandemiljöer samt att 

undanröja hinder och svårigheter som elever kan möta i olika lärandemiljöer. 

Forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för lärandemiljön är hur lärare 

lyckas skapa och upprätthålla goda relationer med sina elever.  

Syftet med mitt arbete är att undersöka det goda exemplet, vad lärare gör för att 

skapa goda relationer och ett bra lärandeklimat för sina elever. Därför önskar jag 

ditt samtycke till att göra deltagande observationer i din klass. Rektor XX har 

givit sitt godkännande till att studien kan genomföras på skolan och er lärare XX 

har samtyckt till min närvaro på era lektioner.  

Att göra deltagande observationer innebär att jag kommer att finns med i 

klassrummet vid ett antal tillfällen och föra fältanteckningar. Då samspelet i ett 

klassrum är mycket intensivt och svårt att hinna observera på djupet kommer jag 

att använda videoupptagning för att kunna fånga viktiga händelser som kanske 

annars skulle förblivit ouppmärksammade.  

Viktigt att poängtera är att fältanteckningar och filmer kommer att raderas efter 

att det skrivits ut och avidentifierats. I resultatet av undersökningen kommer 

alltså kommun, skola, lärare och elever vara helt anonyma.  

Har ni frågor eller invändningar, hör av er till mig snarast. 

 

Vänliga hälsningar 

Elin Carlsson, specialpedagog xxskolan   elin.carlsson@xx.se 
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Bilaga 2  

Intervjuguide lärare 

Inledande frågor – lärarrollen 

- Hur ser du på ditt läraruppdrag?  

- Vilka förmågor och kompetenser anser du är viktiga att ha som lärare idag? 

Relationell pedagogik 

- Vad är relationell pedagogik för dig? 

- Hur arbetar du för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever? Medvetet / 

omedvetet? 

- Har du någon lärarförebild då det gäller relationell pedagogik och om ja, vad utmärker 

dennes sätt att arbeta med relationer? Vad gör han eller hon? 

- Hur gör du för att skapa relation till alla elever? (även de som drar sig undan) 

- Har ditt sätt att arbeta med relationer till elever förändrats under din tid som lärare?  

- Tror du att det är annorlunda på gymnasiet att arbeta med relationell pedagogik 

jämfört med att arbeta med det på grundskolan? 

Undervisningens brännpunkt 

- Om jag säger undervisningens brännpunkt, själva kärnan, det allra viktigaste för att 

lyckas med sitt läraruppdrag, nyckeln till framgång som lärare, kan du beskriva vad 

det är för dig! 

- Kan du beskriva en situation där du har upplevt att du verkligen lyckats möta en elev 

och det mötet har blivit betydelsefullt för elevens positiva utveckling? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide elev 

Lärarrollen 

- Hur påverkar läraren ditt lärande?  

- Hur är en bra lärare, beskriv! 

- Vad gör lärare i klassrummet som är bra och viktigt? 

Relationell pedagogik 

- Hur ser du att lärare arbetar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever?  

Vad tror du att de gör medvetet / omedvetet? 

- Har du någon lärare som lyckas skapa goda relationer med eleverna? Vad gör han eller 

hon? 

- Har ditt sätt att se på relationer med lärare förändrats under dina år i skolan? Är det 

annorlunda saker som lärare på gymnasiet gör för att det ska bli bra relationsmässigt 

än vad lärare på grundskolan gjorde?  

Undervisningens brännpunkt 

- Om jag säger undervisningens brännpunkt, själva kärnan, det allra viktigaste för att 

lärare ska lyckas med sitt uppdrag, nyckeln till framgång som lärare, kan du beskriva 

vad det är för dig! 

- Kan du beskriva en situation där du har upplevt att du och en lärare verkligen förstått 

varandra och det mötet har blivit betydelsefullt för dig och ditt lärande? 

 

 


