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Förord 
I denna skrift rapporteras ett forskningscirkelprojekt om pedagogisk 

relationskompetens. Projektet hade sin bas på Högskolan Kristianstad 

och pågick under 2017, med rapportering våren 2018. I cirkeln 

samverkade nio förstelärare från Sölvesborgs kommun med 

undertecknad. Det vi utforskade var hur relationskompetens tar sig 

uttryck i pedagogisk praktik. Såvitt jag vet är projektet unikt i landet i 

den meningen att det är första gången som lärare arbetar med denna 

metod kring detta ämne.1  
Jag hoppas att rapporten kommer att inspirera pedagoger och 

skolledare till att uppmärksamma och diskutera pedagogisk 

relationskompetens – vad det är, hur det tar sig uttryck samt, framför 

allt, vad det kan betyda för elevers lärande och utveckling. Rapporten 

kan förhoppningsvis också ge idéer till skolutveckling, på 

arbetslagsnivå och individuell nivå, kanske även på ett mer 

övergripande plan.  

 

Kristianstad 2018-04-17 

Jonas Aspelin 

 

 

                                                           
1 I Finland har det däremot genomförts forskningscirklar om pedagogisk 
relationskompetens, under ledning av Märta Sandvik och Christin Furu, och där jag 
medverkade vid initieringen. 



 
 

2 
 

Innehåll 

1. En forskningscirkel om pedagogisk relationskompetens  

Jonas Aspelin 

2. Lyhörd pedagogik  

Ulrika Radeklev 

3. Den relationskompetente pedagogens fingeravtryck  

Marie Sällberg 

4. Relationskompetens i mötet med grundsärskolans elever  

Veronica Borgman 

5. Kommunikationens betydelse i relationsskapandet  

Terése Bengtsson 

6. Pedagogisk takt  

Elisabet Bergh 

7. Relationsskapandets betydelse för delaktighet och inkludering  

Mia Persson-Apelros 

8. Förtroende – en viktig aspekt vid relationsskapande 

Johanna Persson 

9. Relationsskapande genom delaktighet 

Ann-Sofie Larsson 

10. Lärarens sensitivitet i en-till-en-situationer 

Catharina Södergren 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

1. En forskningscirkel om 
pedagogisk relationskompetens 

Jonas Aspelin 

 

Inledning 

När en lärare träder in i ett klassrum för att bedriva undervisning med 

en grupp elever sätts ett komplext relationsnät i rörelse. Mellan lärare 

och elever, liksom mellan elever och mellan olika elevgrupper, finns det 

otaliga kopplingar. Det går inte att ge en komplett bild av vad som sker 

mellan och inom lärare och elever i en sådan situation. Bara att återge 

allt som äger rum under undervisningens inledande minut vore en 

grannlaga uppgift. Och ändå talar somliga om skola och undervisning 

som vore det självklara ting.  

Att som lärare hantera en undervisningssituation förutsätter olika 

grundläggande förmågor. Läraren behöver en omfattande mängd 

kunskaper i ämnet samt en förmåga att förmedla dessa kunskaper och 

överhuvudtaget främja elevernas lärande. Vidare behöver läraren 

kunna planera arbetet, leda och hålla ordning i gruppen. Därtill behöver 

läraren en förmåga att bygga relationer. Den senare förmågan benämns 

i den här rapporten relationskompetens. 

Pedagoger har alltid varit mer eller mindre relationskompetenta. Det är 

emellertid först under de senaste decennierna som man börjat 

synliggöra, utforska och arbeta aktivt med kompetensen. Föreliggande 

rapport, och det forskningscirkelprojekt som den bygger på, är led i en 

sådan förändringsprocess.  
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I det forskningscirkelprojekt som presenteras i rapporten ingick nio 

förstelärare från Sölvesborgs kommun. Lärarna har, med stöd av mig 

som forskningscirkelledare, genomfört studier om pedagogisk 

relationskompetens och vad sådan kompetens kan innebära sett till 

pedagogisk praktik. Det övergripande syftet med forskningscirkelns 

arbete har varit att visa på innebörder i pedagogisk relationskompetens 

i olika utbildningssammanhang.  

 

Vad är en forskningscirkel? 

I Sven Perssons metodbok Forskningscirklar – en vägledning (2008) 

definieras forskningscirkeln som en ”kollektiv kunskapsproduktion 

genom en forskningsprocess” (s. 16).2 En forskningscirkel består av en 

grupp cirkeldeltagare samt en forskarutbildad cirkelledare vilka arbetar 

tillsammans för att producera kunskap om ett visst problem. Persson 

ser forskningscirkeln som ett slags hybrid mellan forskning och 

utvecklingsarbete. Han ställer sig tveksam till att kalla forskningscirkeln 

för ren forskning – det finns här till exempel inte samma krav på 

systematik eller på omfattning av insamlat material som i rent 

vetenskapliga undersökningar – men forskningscirkeln utgör inte heller 

ett rent utvecklingsarbete. Cirkeln syftar till att utforska verksamheter 

med stöd i teorier och genom forskningsliknande metoder. Även sett 

till organisationsform är forskningscirkeln ett slags hybrid: det är en 

länk mellan skola och högskola. Arbetet i cirkeln kännetecknas av 

samarbete mellan verksamma lärare och forskare. 

Lärarens/cirkeldeltagarens roll är att genomföra en egen undersökning, 

dokumentera och redovisa ett material samt att medverka aktivt i 

                                                           
2 Detta avsnitt baseras på Sven Perssons skrift.  
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cirkeln. Forskarens/cirkelledarens roll är att leda deltagarna genom 

processen, från problemformulering till rapportering. Mer precist är 

forskningscirkelns syfte att deltagarna ska söka kunskap om ett 

problem som de formulerar kring praktiken. De beskriver, analyserar, 

tolkar och diskuterar problemet, gemensamt och med stöd av forskare. 

Forskningscirkeln är en av flera metoder inom det fält som kallas 

praktiknära forskning, där även ansatser såsom aktionsforskning, 

learning studies och educational design research ingår.  

Persson (2008) menar att arbetet i forskningscirkeln kan leda till 

skolutveckling på olika nivåer: på individnivå kan den utveckla 

kunskaper och kompetenser vilka i sin tur leder till positiva 

förändringar av undervisning. På arbetslagsnivå kan cirkeln ge 

incitament till förändring av den lokala utbildningens organisering. 

Vidare kan cirkeln skapa förutsättningar för skolutveckling på bredare 

front. Inom dess form ges lärare möjlighet att analysera komplexiteten 

i sitt arbete. Forskning och beprövad erfarenhet vävs samman. Detta 

kan förmodas leda till mer varaktiga förändringar av verksamheter än 

då man gör punktinsatser och förmedlar generella kunskaper.  

Persson (2008) ställer upp olika mål för forskningscirkelns arbete. De 

handlar om att utveckla deltagarnas förmågor i olika avseenden. 

Överfört till den aktuella cirkeln kan målen beskrivas som att 

deltagarna ska tillägna sig redskap för att:  

1)  analysera relationella fenomen och skeenden och sätta in dem i 

utbildningssammanhang;  

2)  använda begrepp för att förstå relationers betydelse i undervisning;  

3)  använda kunskaper om forskningsprocesser för att undersöka 

pedagogisk relationskompetens;  
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4)  läsa och förstå relevant forskning om ämnet;  

5)  presentera kunskaper på lämpligt sätt;  

6)  utveckla den egna pedagogiska praktiken och verksamheten i vidare 

mening.  

Om dessa mål har uppnåtts genom den aktuella cirkeln kommer inte 

att utvärderas i det här sammanhanget, men rapporten bör kunna ge en 

fingervisning om saken.  

 

Nedslag i forskning inom området 

Forskning om relationers betydelse i utbildning har långa rötter, men 

sett som ett särskilt fält började det formeras i mitten av 1990-talet, 

internationellt såväl som nationellt. Vid denna tid började det alltså 

växa fram forskning som, utifrån olika teoretiska perspektiv och med 

olika metodologiska angreppssätt (såväl förklaringsinriktade som 

förståelseinriktade), riktade strålkastarljuset mot relationer. 

Forskningen har sedan dess bland annat visat att lärare-elev-relationen 

är ett centralt begrepp för att förklara och förstå elevers 

kunskapsutveckling, sociala utveckling, välmående och motivation 

(Drugli, 2012; Aspelin och Persson, 2011). 

I Skandinavisk forskning förekommer olika benämningar på lärarens 

förmåga att bygga goda relationer. Till exempel talar Per Schultz 

Jörgensen (2004) om ”den relationsorienterade läraren”, Märta Sandvik 

(2009) om ”relationell professionalitet” och Anneli Frelin (2012) om 

”lärares relationsarbete”. I min första undersökning inom området 

(Aspelin, 1999), användes termen ”relationsmedveten pedagogik”. I 
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därpå följande arbeten har jag mestadels talat om ”relationell 

pedagogik”.  

Ett begrepp som numera används allt oftare inom fältet är 

relationskompetens. Det är ett framträdande begrepp inom dansk 

lärarutbildning och skola idag (Skibsted och Matthiesen, 2016). 

Begreppet fick spridning genom Jesper Juuls och Helle Jensens bok 

Relationskompetens i pedagogernas värld (2003). Det gavs vetenskaplig tyngd 

genom en forskningsöversikt som genomfördes av Dansk 

Clearinghouse for Uddannelseforskning (Nordenbo m.fl., 2008), där 

relationskompetens påstods vara en pedagogisk grundkompetens i 

likhet med didaktisk kompetens och ledarkompetens. I 

forskningsöversikten definieras relationskompetens som lärarens 

förmåga att stötta, aktivera och motivera elever samt utveckla relationer 

som karakteriseras av värden som respekt, tolerans, empati och 

intresse. Vad man lägger in i begreppet varierar en hel del i forskningen. 

Ett sätt att visa på innebörder i relationskompetens är att tala om tre 

delkompetenser: 

• Kommunikativ kompetens: lärarens förmåga att kommunicera 

med elever så att det uppstår hög grad av samklang, det vill 

säga så att man förstår och respekterar varandra. 

• Differentieringskompetens: lärarens förmåga att reglera graden av 

närhet och distans i relation till eleven. 

• Socio-emotionell kompetens: lärarens förmåga att uppfatta och 

hantera känslomässiga signaler på relationers karaktär. 

(Aspelin, u.p.). 

 

I en dansk avhandling skriven av Louise Klinge (2016) undersöks 

lärares relationskompetens sådan kompetensen manifesteras i 
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samspel mellan lärare och elever. Klinge har observerat 

undervisning, dokumenterat den med videokameror samt 

intervjuat såväl lärare som elever i två skolklasser årskurs 4-7. 

Avhandlingen porträtterar fyra lärare, två som funnit det svårt att 

skapa goda relationer och två som funnit det enkelt. Allmänt sett 

belyser studien tesen att lärares relationskompetens är väsentlig 

för elevers trivsel och prestationer samt överhuvudtaget för hur 

elever beter sig i undervisningssituationer. 

 

I ett fyraårigt danskt forsknings- och utvecklingsprojekt (red. Skibsted 

och Matthiesen, 2016) undersöks lärarstudenters relationskompetens. 

Olika rapporter från projektet visar att lärarstudenter inte förbereds 

tillräckligt för de relationella utmaningar som de ställs inför i skolan. 

Lärarstudenterna upptas istället nästan helt av frågor rörande didaktik 

och ledarskap. Projektet visar vidare att relationskompetens kan 

utvecklas i lärarutbildningen, förutsatt att man går systematiskt till väga. 

Andra slutsatser som kan dras av projektet är att lärarutbildningen 

behöver arbeta mer med lärares/lärarstudentens personliga 

förhållningssätt till uppdraget, deras reflektioner över relationer samt 

deras agerande och ansvarighet i möten med elever. 

Ett svenskt forskningsprojekt som undersöker lärarstudenters 

relationskompetens – LÄRK-projektet – genomförs på Högskolan 

Kristianstad 2016-18 under ledning av mig och professor Anders 

Jönsson. Två masterstudenter, Pernilla Holmstedt och Lisa Finné 

Persson, medverkar och skriver sina masteruppsatser inom projektets 

ram. I ett första delprojekt undersöks lärarstudenters utvecklingsbehov 

ifråga om relationskompetens. Ett andra delprojekt inriktas på hur 

lärarstudenters relationskompetens kan utvecklas. Relationskompetens 

förstås i projektet som en interpersonell kompetens, där de tre 
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delkompetenser som nämndes ovan har viktiga funktioner. I likhet 

med nämnda danska projekt tyder preliminära resultat från LÄRK-

projektet på att det finns utvecklingsbehov på området, bland annat 

när det gäller studenters inriktning mot och förmåga att urskilja nyanser 

ifråga om relationsbyggande. Vidare tyder projektet på att en sådan 

förmåga kan utvecklas genom att studenter i utbildningen ges utrymme 

för att reflektera över och analysera pedagogiskt samspel (Aspelin, 

u.p.). 

 

Forskningscirkelns genomförande 

Nedan ges en bakgrund till de individuella texter som följer senare i 

rapporten. Arbetet i cirkeln delas in i tre faser.  

 

Våren 2017 

Högskolan Kristianstad arrangerade under år 2017 två 

forskningscirkelprojekt om pedagogisk relationskompetens. I det ena, 

som rapporteras här, ingick förstelärare från Sölvesborgs kommun, i 

det andra ingick lärare från en F-6-skola i Östra Göinge kommun. Jag 

ledde den första cirkeln och min kollega Tina Kullenberg ledde den 

andra. Träffarna hölls på högskolan vid tio tillfällen under 2017, varje 

månad förutom juni och juli. De båda cirklarna startades upp och 

kommer att avslutas gemensamt, men själva arbetet skedde separat och 

parallellt.  

Projektet påbörjades således i januari 2017. Den första träffen innehöll 

bland annat föreläsningar av oss cirkelledare, om pedagogisk 

relationskompetens och forskningscirkeln som metod. Därefter 
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påbörjades arbetet i cirklarna. Jag berättar nedan om hur vår cirkel 

arbetade.  

Inför den andra träffen hade deltagarna funderat över frågor som rör 

lärare-elev-relationen och som de kunde vara intresserade av att 

studera. Merparten av frågorna handlade om vad pedagogisk 

relationskompetens kan betyda för elever i olika avseenden; för deras 

lärande, prestationer, motivation, delaktighet, självförtroende, med 

mera. Vi beslöt att ha denna breda ingång till projektet. Vidare väcktes 

frågan om deltagarna skulle rikta sina blickar mot den egna 

relationskompetensen eller mot andra lärares. En intensiv diskussion 

ledde fram till beslutet att deltagarna skulle följa varsin kollega, en som 

man fann skicklig på att bygga relationer med elever. Det hade då 

framgått att alla i cirkeln hade en kollega som man tyckte stämde väl in 

på beskrivningen. Slutligen diskuterades metoder som kunde passa. 

Det beslöts att alla inför nästa träff skulle genomföra varsin 

observation av ”sin” pedagogs undervisning samt göra en informell 

samtalsintervju med honom/henne i anslutning till observationen.  

Den tredje träffen ägnades åt deltagarnas rapporter utifrån 

observationer och intervjuer. Olika beskrivningar gavs av vad som 

kännetecknar lärarnas relationskompetens. Några likheter i 

beskrivningarna sammanställdes: när det gällde klassrumsatmosfär och 

struktur på lärarnas undervisning framhöll deltagarna att de lärare som 

studeras lyckas gå ett slags balansgång mellan för mycket och för lite 

ordning i klassen. De upprätthåller ramar som ger trygghet samtidigt 

som de verkar för ett tillåtande klimat där eleverna ges gott om 

handlingsutrymme. De skapar gemenskap i gruppen, en ”vi-känsla”, 

men ger också plats åt eleverna som individer. De planerar lektioner 

väl men kan ompröva planeringar utan att provoceras eller stressas. 

När det gällde lärarnas egenskaper fördes bland annat följande fram: 



 
 

12 
 

lärarna framstår som lugna och förtroendeingivande. De har ett 

bekräftande och samtidigt stöttande sätt när de bemöter elever. De ger 

varje elev tid, lyssnar, visar intresse och är lyhörda för elevens signaler. 

De har en fingertoppskänsla i möten med elever.  

Inför den fjärde träffen skulle alla ta del av forskning inom fältet och 

söka efter verktyg som kunde skapa förståelse av lärarnas agerande. 

Träffen ägnades sedan främst åt den litteratur som lästs in och 

funderingar kring denna. De flesta hade läst en svensk 

doktorsavhandling inom fältet relationell pedagogik. Vidare 

diskuterade vi olika sätt att definiera och förstå vad relationskompetens 

är (med stöd i Aspelin, 2015). Uppgiften till nästa träff blev att göra nya 

observationer och intervjuer med lärarna, denna gång med specifikt 

fokus på deras kommunikation med elever. Vi sa att tillvägagångssättet 

skulle vara mer systematiskt än tidigare; bland annat skulle man 

använda observationsprotokoll samt spela in och transkribera 

intervjun. Boken Närhet och distans (Repstad, 2007) föreslogs som 

metodiskt stöd.  

Den femte träffen inleddes med att jag gick igenom kriterier för lärares 

relationskompetens som tagits fram inom LÄRK-projektet. Jag 

applicerade även kriterierna på pedagogisk kommunikation i en 

spelfilm. Vi beslöt att under hösten gå vidare med videoobservationer. 

En fråga som lyftes var hur förutsättningarna för pedagogisk 

relationskompetens skiljer sig åt mellan olika utbildningskontexter, till 

exempel om man arbetar i grundskola och grundsärskola, om man 

arbetar som klasslärare eller speciallärare samt om man arbetar med en 

skolklass eller i en-till-en-situationer.  
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Hösten 2017 

Vi inledde den sjätte träffen med att inventera material som deltagarna 

samlat in. Nästan alla hade vi det här laget gjort enklare såväl som mer 

formella observationer och intervjuer. Fyra deltagare hade även gjort 

videoobservationer. Vi kom överens om att alla skulle videofilma ”sin” 

pedagogs undervisning och intervjua pedagogen utifrån det som sker 

på filmen. Fokus i filmerna skulle vara på kommunikation mellan 

pedagog och elev/elever. Intervjuerna skulle på motsvarande sätt 

inriktas på relationsprocesser samt hur lärarna reflekterar över sitt eget 

och elevernas agerande. Träffen avslutades med att de fyra som gjort 

videoobservationer berättade om sina filmer. Det framkom att 

materialet hade möjliggjort en mer ingående förståelse av lärarnas 

relationskompetens, till exempel med avseende på deras bemötande av 

elever. Vidare diskuterade vi rapportens disposition. Önskemål om 

något slags mall framfördes och jag åtog mig att skriva en sådan inför 

nästa träff. 

Den sjunde träffen ägnades huvudsakligen åt att vi såg videofilmer och 

diskuterade hur pedagogernas relationskompetens visar sig i dessa. 

Vidare samtalade vi om litteratur som kunde användas vid analys av 

socialt samspel i undervisning.  

Även den åttonde träffen ägnades främst åt videoobservationer. 

Deltagarna berättade i tur och ordning om sina filmer och intervjuer 

kopplade till dessa. De lyfte även fram olika begrepp som kunde 

användas för att förstå vad som sker i filmerna. I en avslutande runda 

fick alla berätta vad de tänkte göra inför nästa träff. Vissa deltagare ville 

komplettera sitt material, exempelvis med intervjuer, videofilmningar 

och intervjuer kopplade till filmerna. Andra tyckte sig ha ett tillräckligt 

rikt material, och ville istället påbörja analys och skrivande. 
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Större delen av den nionde träffen ägnades också åt videofilmerna. 

Denna gång lades dock större vikt vid frågan vad som utmärkte 

respektive pedagogs relationskompetens. Träffen avslutades med att vi 

diskuterade rapportskrivandet, där bland annat frågor som rör 

disposition, språk och formalia fördes på tal.  

Den tionde och sista reguljära träffen föregicks av att cirkeldeltagarna 

träffades själva och läste och kommenterade varandras utkast. Träffen 

på högskolan ägnades sedan helt åt samtal om skrivandet.  

 

Våren 2018 

I februari 2018 ordnades en handledningsträff på högskolan. Vi 

bestämde då ett gemensamt syfte för de olika bidragen i rapporten: att 

visa på utmärkande drag i de olika pedagogernas relationskompetens. Detta kan 

ses som en precisering av projektets övergripande syfte vilket, som sagt, 

är att visa på innebörder i pedagogisk relationskompetens sett utifrån 

olika utbildningssammanhang.  

 

Ingång till studierna 

Cirkeldeltagarna valde att följa pedagoger som de fann skickliga på att 

bygga relationer. Den ena pedagogens relationsbyggande har säkert 

mycket gemensamt med den andras. Men man kan även urskilja 

specifika drag hos den enskilde. Ingen pedagog möter och bemöter 

elever på exakt samma sätt som andra gör. Relationskompetens är en 

professionell men också en personlig kompetens. Den uppgift som 

deltagarna åtog sig när de gav sig in i slutfasen av projektet var att 

skildra ”sin” pedagogs relationskompetens på ett nyanserat sätt och se 
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kompetensen i ljuset av de kontexter som pedagogen verkar i. De 

skildringar som ingår i föreliggande rapport avser att ge en mångsidig 

bild av relationskompetens, sådant det tar sig uttryck i pedagogisk 

praktik. Rapporten delas in i tio kapitel. Efter denna introduktion följer 

de nio cirkeldeltagarnas studier.  
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2. Lyhörd pedagogik  

Ulrika Radeklev 

 

Inledning 

Skolan är en plats för möten. Möten mellan elever och mellan pedagog 

och elev. Möten med andra människor gör att vi lär oss nya saker och 

utvecklas. Vi pedagoger får i skolan möjlighet att bygga relationer. 

Ibland är det enkelt och ibland betydligt mer krävande. Men grunden 

för vårt pedagogiska arbete bygger på dessa relationer. Är vi som 

pedagoger lyhörda kan vi lära känna våra elever, uppmärksamma vilka 

intressen, förmågor och styrkor hos dem som vi kan bygga utveckling 

på och använda för att öka deras motivation. Relationell pedagogik är 

för mig en förutsättning för undervisning och lärande. Det är med hjälp 

av relationer som vi kan skapa trygghet och tillit, både för den enskilde 

eleven och för gruppen. Relationerna ligger som grund när vi arbetar 

för att lyfta våra elever, för att de ska utveckla en positiv självbild och 

en tillit till sin egen förmåga, en förmåga att utvecklas och lära sig, både 

socialt och kunskapsmässigt.  

I dagens samhälle, där internationella kunskapsmätningar och krav på 

effektivisering i skolan tar stor plats, kan pedagoger ibland känna krav 

på att deras relationsarbete bör ta mindre plats. Med detta arbete 

hoppas jag visa att det relationsarbete som vi pedagoger gör inte står i 

vägen för elevers kunskapsutveckling, utan tvärtom bidrar till det. 

Läroplanen beskriver vårt mål: ”Skolan ska bidra till elevernas 

harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 

utgöra en grund för skolans verksamhet” (Lgr 11, kapitel 2, s. 13). Ett 



 
 

19 
 

villkor för att nå detta mål, som jag ser det, är att pedagoger aktivt och 

medvetet arbetar med relationer till sina elever. 

En pedagogs individuella relationsarbete är viktigt – att lära känna och 

skapa samhörighet med var och en av sina elever – men jag anser att 

det är lika viktigt att ha fokus på hela sin elevgrupp. Eleverna lär av 

varandra, socialt och kunskapsmässigt, och de kan bidra till att lyfta 

varandra. Med denna text vill jag diskutera hur pedagogisk 

relationskompetens kan yttra sig och utvecklas, med fokus på vad en 

lärare kan betyda för en grupp och för den enskilde elevens utveckling. 

 

Syfte 

”Relationell pedagogik kan allmänt beskrivas som ett synsätt på 

utbildning där det som sker människor emellan står i centrum” 

(Aspelin, 2013, s. 13). Med detta synsätt står inte överföring av kunskap 

från en part till en annan i centrum, utan kunskap och utveckling antas 

ske i mellanrum. Relationerna mellan lärare och elev blir viktiga. Att 

som lärare besitta relationskompetens kan ta sig i uttryck på flera sätt. 

I min rapport tittar jag närmare på begreppet lyhördhet, och funderar 

över vad en lyhörd lärare kan betyda för att utveckla elever i olika 

pedagogiska sammanhang. För att få material till detta har jag gjort 

observationer av och intervjuer med en av mig utvald pedagog. Syftet 

med min studie är att beskriva och tolka vad som utmärker hennes 

relationskompetens, med fokus på begreppet lyhördhet. Jag har 

undersökt pedagogens agerande på både grupp- och på individnivå.  
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Skolkontext 

Jag har valt att observera och intervjua en pedagog som arbetar som 

klasslärare på lågstadiet. 

Skolan som hon arbetar på ligger med närhet till skogen i en mindre 

stad. Skolgården är relativt stor. Enheten är tvåparallellig, från 

förskoleklass till årskurs 5, och har ungefär 200 elever. Mellan 

parallellerna är det stort samarbete. Skolan har även fritidsavdelningar 

för barn i samtliga åldrar. På skolan arbetar lärare, resurspersonal, 

fritidspedagoger, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt 

rektor.  

Den pedagog som ingår i studien har ansvar för en elevgrupp på runt 

20 elever, en klasstorlek som är vanligt förekommande på skolan. I 

klassen finns ofta även annan resurspersonal med på lektionerna. 

Pedagogen undervisar sina elever i de flesta ämnen. Genom olika 

utbildningar och samarbeten kände jag redan till denna pedagog och 

valde henne eftersom jag anser att hon har en tydlig pedagogisk 

relationskompetens. Pedagogen har arbetat som lärare i ungefär 20 år. 

Sedan sex år tillbaka har hon valt att arbeta med arbetssättet ASL, det 

vill säga att skriva sig till läsning med datorn som skrivverktyg, ett 

arbetssätt som hon fortbildat sig i. Arbetssättet delas av samtliga 

klasslärare på detta lågstadium, och bygger på att eleverna producerar 

egna texter på datorn redan från skolstarten i år 1. Vid flera moment 

samarbetar eleverna med en skrivarkompis, en samarbetspartner. 

Pedagogen menar att eftersom arbetet utgår från eleverna, deras tankar 

och texter, lär hon känna dem bättre. Dessutom är det för henne viktigt 

att bjuda på sig själv, vilket hon menar gör att även eleverna känner 

henne väl. Hon säger att arbetssättet skapar en hemtrevlig miljö, vilket 

hon anser grundar sig på både lärarens ledarroll och hur arbetet 
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organiseras. Redan vid ett första möte uttrycker pedagogen för mig att 

hon värdesätter relationerna i klassen, dels dem mellan henne och 

eleverna, dels dem eleverna emellan.  

 

Teori 

Relationell pedagogik tar sig uttryck på olika sätt och visas på både 

grupp- och individnivå. I denna del av rapporten har jag valt att lyfta 

några forskares tankar om ämnet. Detta ger en bakgrund till tankar och 

funderingar jag haft när jag gjort mina observationer och intervjuer. 

Jonas Aspelin (2013) beskriver människan som en relationell varelse. 

Han menar att relationell pedagogik är ett perspektiv på utbildning där 

fokus främst riktas mot vad som sker mellan människor inte inom eller 

utanför oss:  

Relationell pedagogik kan (…) beskrivas som ett 

teoretiskt synsätt på utbildning där relationer, snarare än 

individuella och kollektiva förhållanden, står i centrum. 

Forskning inom fältet undersöker utbildning från olika 

relationella perspektiv. Utbildning, undervisning, 

lärande osv. beskrivs, analyseras och tolkas i termer av 

relationer. Den pedagogiska relationen mellan lärare och 

elev ses som central, men även andra relationer, t.ex. 

mellan lärare-grupp, elev-elev och elev-grupp 

inkluderas. (s. 14). 

Han föreslår en dubbelsidig syn på relationsbegreppet, där en första 

nivå bygger på de aktiviteter som skapar social struktur och ordning i 

utbildningen, medan den andra nivån är mer oplanerad och innebär ett 
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personligt och genuint möte. Den första nivån benämner han som 

pedagogiskt tillvägagångssätt. I detta ingår bland annat pedagogers arbete 

med att skapa och bevara relationer som stödjer lärande. Här är det 

viktigt att eleven görs delaktig och känner del av gemenskapen. Den 

andra nivån är pedagogiska möten. Den innebär att pedagogen är direkt 

delaktig i sin relation till eleven. Pedagogen ser eleven sådan den är just 

i stunden, upplever vad den upplever, bekräftar och ger samtidigt ”en 

vink om varthän han bör gå” (Aspelin & Persson, 2011, s. 10). Aspelin 

betonar att det är i detta möte mellan pedagog och elev som utbildning 

väsentligen sker:  

Som lärare relaterar jag mig inte endast till dig som elev 

utan även till det som är verklighet mellan oss. Det är 

inte bara du och jag som handlar när vi möts. Något 

”görs” med oss. Det finns ett utrymme mellan oss som 

har pedagogisk potential. (Aspelin, 2013, s. 20). 

Nivån ”pedagogiska möten” kan liknas vid det Rita Nordström-Lytz 

(2017) benämner närvarons aspekter i relationell pedagogik. Hon 

menar att pedagoger kan fånga ögonblick i undervisningen där en elev 

gör en erfarenhet eller når en insikt, men för detta krävs att läraren är 

öppen och närvarande i nuet. Hon menar att dessa stunder kan skapa 

en ömsesidighet och jämbördighet mellan lärare och elev, stunder som 

är värdefulla för både lärare och elev. Nordström-Lytz beskriver att 

skolan befinner sig i ett korsdrag av förväntningar från olika håll, men 

att vi inte får glömma att skolans arbete framförallt är att få våra elever 

att växa: 

Lärarens arbete, och därmed även relationerna i detta, 

löper risk att instrumentaliseras genom att begränsas till 

det som är mätbart och svarar mot den globala 
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marknadens krav. Främjandet av relationer får dock inte 

i första hand motiveras ur ett samhällsnyttoperspektiv, 

även om detta givetvis ingår, utan handlar primärt om 

elevens växande som människa, tillsammans med andra 

människor. ( s. 184). 

Även Anneli Frelin (2012) diskuterar relationell pedagogik. Hon menar 

att lärares relationer till elever liknar många andra relationer, men att 

den är professionell och syftar till att få barn och ungdomar att växa, 

göra dem unika. Hon kallar denna relation för en undervisningsrelation 

eftersom den kännetecknas av att undervisning möjliggörs. Hon menar 

att man som lärare inte kan förutsätta en sådan relation utan att den 

måste förhandlas fram, det vill säga att det är inte bara läraren som ska 

erbjuda sig att undervisa eleven utan även eleven som ska gå med på 

att läraren undervisar hen. 

Frelin (2012) värderar lyhördhet och menar att det är ett sammansatt 

begrepp som inkluderar både kunnande, erfarenhet, uppmärksamhet 

och förhållningssätt hos läraren i dennes relationsarbete. ”Den 

relationella dimensionen av lärarprofessionalitet handlar om att klara 

av att bygga och underhålla relationer som gör att eleverna kan lära och 

växa.” (s. 33). Hon pekar på betydelsefulla komponenter som en lyhörd 

lärare kan bygga på i det pågående relationsarbetet. En av dem är att 

bygga förtroende och tillit, till exempel genom att vara rättvis och begriplig. 

Att här tänka relationellt innebär att fundera på hur man upplevs: ”det 

räcker inte att man som lärare tycker att man är rättvis om man inte 

uppfattas som rättvis av sina elever” (s. 50). Ytterligare en komponent 

är att visa medmänsklighet genom att uppmärksamma och se sina elever, 

att ställa rimliga krav och visa att varken du som lärare, eller eleven, är 

ofelbar, och inte heller behöver vara det. Den sista komponenten hon 
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tar upp handlar om omtanke om elevers självbild och att arbeta för att 

förbättra denna. 

Det pågående relationsarbetet, menar Frelin (2012), gäller inte bara 

mellan lärare och elev utan även inom en grupp av elever. Hon 

använder ordet undervisningsgemenskap istället för klassrumsklimat, och 

beskriver det som relationer mellan elever som är positiva för 

utbildningens syfte. ”En undervisningsgemenskap skapas inte en gång 

för alla och därefter består, utan den är snarare något positivt som 

lärarna arbetar för att gestalta om och om igen i tillfälliga aktiviteter” 

(s. 46). Hon menar att detta får betydelse för hur man ser på 

gemenskap, att det uppstår när man gör saker tillsammans med 

specifika individer. Delaktighet i undervisningsgemenskapen är inte 

bara ett mål för effektivt lärande utan själva upplevelsen av gemenskap 

är ett mål i sig: ”Undervisningsgemenskaper karaktäriseras av närhet 

mellan elever, dock inte till priset av kritiskt tänkande, och i en 

undervisningsgemenskap kan eleverna också lära varandra, och läraren, 

saker” (s. 47). 

De forskare jag har hänvisat till beskriver samtliga vikten av 

pedagogiskt relationsarbete.  De betonar hur viktigt det är att som 

pedagog vara lyhörd och närvarande i personliga, genuina möten med 

elever, att se och bekräfta dem. Men de pekar även på de viktiga 

relationerna i en grupp, att känna samhörighet och närhet, och att 

relationsarbetet i grupp skapar struktur och ordning. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett kort tid efter att projektet tagit sin början tog jag kontakt med en 

pedagog och frågade om jag vid ett antal tillfälle kunde få observera 
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och intervjua henne, med fokus på hur hon arbetade med relationer i 

sin klass, vilket hon ställde sig positiv till. Arbetet skulle pågå under två 

terminer. Vid ett första besök genomförde jag en observation där jag 

inte hade någon mer given riktning än hur relationerna i klassen kunde 

ta sig uttryck; dels mellan lärare och enskild elev, dels mellan lärare och 

grupp, och dels mellan eleverna. Observationen, och samtliga följande 

observationer, följdes upp av intervjuer. Vid de kommande 

observationerna valde jag att fokusera på aspekter som pedagogen själv 

hade benämnt som viktiga, samt begrepp som jag genom litteratur och 

diskussioner med deltagarna i forskningscirkeln hade fastnat för. Dessa 

var bland annat hur pedagogens val av arbetssätt påverkar 

klassrumsklimatet, hur det tar sig uttryck att pedagogen har höga 

förväntningar på eleverna, samt hur hon arbetar för att stärka elevernas 

självbild. Samtliga aspekter ser jag som komponenter i hur en lärare kan 

kommunicera lyhördhet i sitt arbete att bygga pedagogiska relationer.  

Vid en av observationerna valde jag att filma en längre lektion på 80 

minuter, detta först efter att jag via brev hade meddelat elevernas 

föräldrar om min uppgift, och att filmen endast skulle ses av pedagogen 

själv och oss i forskningscirkeln. Eleverna i klassen var till en början 

nyfikna på filmandet, men jag upplevde att de efter ett tag inte lade 

märke till kameran så mycket, åtminstone inte när jag filmade gruppen 

som helhet på avstånd. När jag sedan gick närmare enskilda elever blev 

de något reserverade, och jag fick backa för att inte påverka dem och 

det jag ville observera. Pedagogen fick själv se filmen efteråt och 

kommentera det hon såg. Hennes tankar vid samtliga intervjuer har 

varit viktiga för mitt arbete. 

Efter varje observation och intervju har jag och de övriga deltagarna i 

forskningscirkeln träffat vår forskningscirkelledare Jonas Aspelin, 



 
 

26 
 

diskuterat det vi sett och våra tankar samt gemensamt tagit ställning till 

hur projektet ska gå vidare. 

Jag har undersökt hur relationsarbetet i klassen visar sig mellan lärare 

och elev/elever, och elever emellan. I resultatdelen har jag valt att göra 

tre underrubriker till begreppet lyhördhet. Under dessa presenterar och 

varvar jag nedan valda delar av mina observationer och intervjuer.  

 

Resultat 

I den här delen av rapporten ligger fokus på pedagogens sätt att 

kommunicera lyhört utifrån följande aspekter:  

● Hur pedagogen menar att hennes val av arbetssätt påverkar 

klassrumsklimatet. 

● Hur pedagogen visar att hon har höga förväntningar på eleverna.  

● Hur pedagogen arbetar för att stärka elevernas självbild. 

 

Ovanstående aspekter hör ihop och går in i varandra, men jag har valt 

att använda dem som underrubriker i detta avsnitt för att på så sätt 

förtydliga dem.  

 

Byggandet av ett klassrumsklimat 

Pedagogen i studien, som jag i denna del av rapporten kommer att kalla 

”Klara”, menar att det är viktigt att arbeta för ett gott klassrumsklimat 

eller, för att använda Frelins begrepp, en god undervisningsgemenskap. 

För att skapa goda relationer börjar hon varje dag med att ta varje elev 

i hand, detta för att se var och en innan de kommer in i klassrummet. 
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Därefter samlas eleverna på bestämda platser på pallar utställda i ett 

”U” i klassrummet. I denna ”samlingsring” startar arbetspassen med 

gemensamma genomgångar och diskussioner, och därefter arbetar 

eleverna vid bord med plats för fyra. Klara organiserar uppgifter som 

uppmuntrar till samarbete mellan barnen. Möbleringen av klassrummet 

är en viktig del i hennes arbete för att skapa ett gott klassrumsklimat, 

berättar hon vid en intervju. Samlingsringen och arbetsborden menar 

hon visar att pedagogen inte behöver vara i fokus hela tiden. För Klara 

är det viktigt att det är en dialog i klassrummet, att eleverna känner att 

de får komma med synpunkter och att de tillsammans undersöker och 

funderar. Hon säger att även om hon har ett tydligt mål med en uppgift 

är det viktigt att eleverna får inflytande och kan vara med och påverka. 

Relationerna är viktiga för henne, att hon lär känna eleverna och visar 

att hon bryr sig om dem. Valet av arbetssättet ASL, där eleverna från 

början skriver texter om sig själva, menar hon gör att hon lättare lär 

känna eleverna, vilket hon har nytta av i sitt arbete. Hon framhåller 

flera gånger att det är viktigt för henne att få eleverna att känna att de 

lyckas, och att hon arbetar för att lyfta det positiva hos var och en. 

Vid en av intervjuerna säger Klara att hon försöker vara en förebild för 

sina elever. Ett sätt för henne att vara det är att visa eleverna hur man 

uppträder mot varandra: 

Det handlar om respekt. Om du är respektfull mot 

eleverna är de det tillbaka, och utan det kan du inte få 

ett positivt klassrumsklimat. Vi vill ju ha en demokratisk 

plats där alla gör sig hörda och visar respekt mot 

varandra. 

Vid följande observation ser jag exempel på hur Klara modellerar hur 

eleverna kan uppträda mot varandra.  
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Det är sista lektionen för dagen, eleverna har precis kommit in från rast 

och håller på att samlas på pallarna i samlingsringen. Klara går runt och 

småpratar med dem innan alla har kommit till ro. En elev säger högt 

”Det var den bästa rasten!”. Klara går närmare och frågar ”Vad var det 

som gjorde att det var världens bästa rast?”. De samtalar lågt, skrattar 

tillsammans, och Klara ställer flera följdfrågor. När alla elever är på 

plats i ringen är det dags för redovisning av de texter och bilder eleverna 

har gjort om ”fantasiplaneter”. En elev ställer sig framme vid tavlan 

och läser sin text för klassen. Efteråt uppmuntrar Klara eleven att 

berätta mer genom att säga sådant som: ”Jag blev nyfiken på…”, ”... 

berätta mer om…”, ”Ja, titta här!” – och peka på något på elevens bild. 

Klaras intresse och nyfikenhet smittar av sig på barngruppen och 

barnen börjar själva ställa nyfikna frågor till klasskompisen. Det är lätt 

att se eleven framme vid tavlan, som förmodligen varit nervös, växa av 

klassens intresse för hans arbete. En annan elev kopplar samtalet till 

något klassen arbetat med tidigare. Klara går närmare eleven, böjer sig 

för att komma ner till dennes fysiska nivå och säger ”Bra kom-ihåg du 

har där!”, och vänder sig sedan till en annan elev: ”Det hade du väl 

också en idé om?”. Jag upplever Klaras agerande som 

förtroendeingivande. Hon skapar en delaktighet där hon lyfter 

eleverna. I en följande intervju säger hon själv att som en del i hennes 

arbete med relationerna inom elevgruppen är det viktigt att lyfta 

positiva beteenden, förstärka och synliggöra dem, och föra fram goda 

exempel.  

Vid samtliga besök observerar jag att Klara ofta går nära de elever hon 

pratar med; detta visar sig både i samlingsringen vid genomgångar och 

vid elevernas efterföljande arbete vid fyra-borden. Vid situationer när 

hon under ett arbetspass behöver ge direktiv till samtliga elever 

uppmärksammar jag att hon istället för att höja rösten över eleverna i 
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klassrummet ofta väljer att gå runt till de olika borden och i vanlig 

samtalston upprepa det hon vill ha sagt. När jag för detta på tal senare, 

vid en intervju, berättar Klara att även det är en del i att vara ett 

föredöme, en förebild. Hon menar att om hon själv använder en lugn 

röst och går fram till barnen så tar de efter och pratar inte högt över 

borden. På det viset menar hon att hon kan påverka klimatet och 

ljudvolymen i klassrummet. 

Vid följande observation ser jag hur Klara arbetar med gruppkänslan i 

klassen genom att skapa delaktighet och visa sitt eget intresse för 

eleverna. Klassen ska arbeta med ng-ljudet. Lektionen inleds med att 

de tillsammans tittar på en film från Ur:s serie Bokstavslandet. De sitter 

vid tillfället på pallarna i klassens samlingsring. Jag observerar att även 

Klara sitter med, visar intresse för filmen, sjunger med i introt med 

eleverna, skrattar åt någon rolig sak och ger någon kommentar om 

filmen. Hon sänder tydliga signaler till eleverna att det de gör är viktigt, 

och att det är viktigt för henne att de är tillsammans. Vid genomgången 

efteråt, när Klara berättar om den kommande uppgiften, är hon tydlig 

i sitt kroppsspråk med vem hon pratar med, hon vänder sig mot den 

elev som vill berätta något, och går närmare denne. Hon hänvisar vid 

genomgången till klassen som grupp och deras gemensamma 

erfarenheter, bland annat genom att säga ”Kommer ni ihåg…” och ”Ni 

vet ju hur det var när ni började lära er bokstäver...”. Hon ställer även 

undrande frågor ”Kommer ni att tänka på något ord när jag säger 

[ng]?”. Eleverna får en uppgift där de behöver använda ord som är 

skrivna på lappar. De samlas tätt tillsammans på golvet. Ett problem 

uppstår när det endast finns sex lappar medan eleverna är sju i gruppen. 

”Hur löser ni det när vi har sex lappar?” frågar Klara, och gör därmed 

eleverna delaktiga i arbetet samtidigt som hon visar att hon har 

förväntningar på att de kan lösa problem av detta slag tillsammans.  
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Jag ser att Klara aktivt arbetar med att skapa ett tillåtande och 

uppmuntrande klassrumsklimat, där eleverna vågar uttrycka sig, och 

där de lär sig att lyfta varandra. Hon är lyhörd för eleverna och ser vad 

de behöver träna på. Detta tränar hon bland annat genom att först 

modellera hur man kan göra genom att själv vara en förebild. Hon är 

lyhörd för elevernas styrkor och lyfter dem, till exempel deras förmåga 

att lösa problem tillsammans. Att hon låter dialogerna ta stor plats i 

klassrummet, både vid samlingar och genomgångar, men även vid 

elevernas efterföljande arbete, gör att eleverna får träning i att uttrycka 

sig. Arbetssättet, med mycket dialog och samarbete, gör även att 

eleverna lär sig av varandra. 

 

Höga förväntningar  

Vid en av intervjuerna säger Klara ”Jag har höga förväntningar på mina 

elever, men inte höga krav på att de måste lyckas med en uppgift.” 

Vidare säger hon att det är viktigt att visa att även lärare kan göra fel, 

att vi alla gör misstag, och att vi alla är bra på något. 

Vid ett av mina första besök i klassen ska eleverna plantera tomatfrön. 

Eleverna arbetar på detta pass i halvklass och sitter samlade i ring. Klara 

frågar dem vad de behöver för att plantera sina frön. Efter att eleverna 

hjälpts åt att komma fram till vilket material de behöver lägger hon 

fram jord och plast för att täcka golvet. Klara förklarar inte så mycket 

av tillvägagångssättet, utan ber bara eleverna komma fram till plasten. 

Eleverna är fort på plats, och hämtar på vägen dit krukorna i fönstret 

som de gjort själva. De tar för sig, vågar testa, tar uppgiften på allvar 

och är noggranna. De frågar varandra om hjälp, snarare än att be sin 

fröken, de tittar och iakttar och tar efter, och säger till varandra ”Det 

räcker nog nu…”, ”Nej, lite mer.” En elev går på 
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hemspråksundervisning. Klara uppmärksammar detta och säger ”X är 

inte här, vi skulle behöva hjälpa henne…”. En annan elev är snabb att 

svara ”Här är hennes kruka! Någon kan väl hjälpa henne?”. Jag 

upplever under passet att Klara och eleverna kommunicerar 

respektfullt, framförallt genom att lyssna till varandra och hjälpas åt. 

Klara låter eleverna ta stort ansvar när hon inte ger så många direktiv, 

och kommunicerar förväntningar på att de klarar uppgiften med stöd 

av varandra, vilket de också gör. Vid en intervju säger hon ”Barn lär sig 

av varandra, och då kan det inte vara tyst i ett klassrum”.  

Vid mina besök i klassen uppmärksammar jag att Klara ställer frågor 

tillbaka till eleverna när de undrar något. När en elev till exempel frågar 

hur hen ska göra, svarar Klara ”Vad tror du själv?” eller ”Vad tycker 

du?”. I en efterföljande intervju berättar hon att hennes arbetssätt 

uppmuntrar eleverna att ta eget ansvar. Hon menar att hon lämnar över 

mycket till dem, låter dem tänka och fundera, och vill att eleverna ska 

förstå att de kan mer än de själva tror. 

 

Stärka elevers självbild 

Klara talar vid intervjuerna flera gånger om vikten att lyfta sina elever. 

Vid följande observation visas exempel på detta.  

Det är sista lektionen för dagen och eleverna är samlade i ringen på sina 

pallar. Klara berättar att de ska få göra tavlor med bland annat löv. ”Jag 

ska visa er lite exempel, men man får helt ta efter sin egen fantasi”, 

säger hon och visar därefter upp exempelbilder via en projektor, vilka 

hon och eleverna diskuterar kring. Klara säger vid intervjun efteråt: 

”Jag känner ju eleverna nu, så jag vet ju att de har ofta idéer själva, men 

att några är trygga i att få idéer”. Hon visar lyhördhet inför att eleverna 
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är olika och lär sig på olika sätt: ”Jag har ett tydligt mål med det, här är 

det att man ska prova olika tekniker och komponera en bild med 

naturmaterial, men sen vägen dit kan ju vara olika.” Hon menar att det 

är viktigt att vara tydlig i sina förklaringar, för att ge eleverna så mycket 

förutsättningar som möjligt att lyckas. Hennes lyhördhet visar sig även 

efter genomgången, då eleverna har börjat sina individuella arbeten vid 

fyra-borden. Ett par elever kommer vid upprepade tillfällen fram till 

Klara och ställer frågor om arbetet. Hon ser det som att hon behöver 

vara extra tydlig gentemot dem, ge extra individuell genomgång för att 

de ska lyckas och kunna utveckla sin uppgift. Vid genomgången i 

exemplet uppmärksammar jag att Klara fångar en viss elevs intresse, 

ställer flera följdfrågor till hans kommentarer för att utveckla hans 

tankar, och ger honom lite extra tid i dialogen. Under det följande 

individuella arbetet hör jag hur hon åter tar upp det lite mer personliga 

samtalet dem emellan, och hon kopplar elevens pågående arbete till 

dennes intresse utanför skolan. Vid efterföljande intervju berättar Klara 

att eleven ifråga ibland kan vara lite svårmotiverad, och att hon därför 

försöker lyfta honom när han visar intresse. När lektionen avslutas, och 

eleverna åter är samlade på pallarna, väljer hon att visa upp just denne 

elevs arbete. Eleven känner sig tydligt bekräftad i sin tolkning av 

uppgiften.  

Klaras intresse för elevernas tankar och arbete visar mig att hon har en 

lyhördhet för att alla elever är unika. Klara har utvecklat relationer till 

sina elever, vilket hon har nytta av för att veta hur hon ska kunna 

inspirera och utveckla dem. Detta gör att hon kan lyfta dem och stärka 

deras självbild. 
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Diskussion 

När jag vid en första intervju frågar pedagogen i min undersökning hur 

hon ser på relationerna till sina elever svarar hon: ”Det är det viktigaste 

av allt, man måste jobba på att skapa relationer redan i början när man 

får en ny barngrupp. Utan relationer får du ingen bra undervisning, det 

är grunden till allt.” Jag är säker på att många pedagoger håller med 

henne. För mig har det alltid varit viktigt att bygga goda relationer till 

mina elever, men arbetet i forskningscirkeln har fått mig att vidga detta 

perspektiv. Det har fått mig att förstå hur mycket av det som händer i 

skolan och i klassrummen som går att påverka till det bättre om vi 

lyckas skapa goda relationer till våra elever; hur mycket av elevernas 

sociala och kunskapsmässiga utveckling som enklare går att lyfta om vi 

lär känna och förstå våra elever. Arbetet har fått mig att förstå 

betydelsen av att lägga tid på att skapa goda relationer, och det har fått 

mig att fundera över hur jag själv gör, och hur jag kan arbeta vidare. 

Att studera forskning och teori i ämnet har hjälpt mig att hitta ord jag 

saknat för att beskriva relationsarbetet, och det har fått mig att se på 

hur många sätt pedagogisk relationskompetens kan ta sig uttryck på. 

Men det som framförallt har utvecklat min egen relationskompetens är 

mina observationer av och intervjuer med min utvalda pedagog. Att 

studera någon annan har fått mig att se på mig själv med tydligare blick, 

hur jag som pedagog agerar i olika situation och vad jag omedvetet 

sänder för signaler till mina elever. Genom att bli medveten om sig själv 

som pedagog kan man förstärka egenskaper och förhållningssätt som 

är positiva, och utveckla vidare och förändra andra. Jag ser detta som 

att vara en lyhörd pedagog, inte bara gentemot elever, utan också mot 

sig själv.  
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Frelin (2012) uttrycker att det inte räcker med att en pedagog själv 

tycker sig vara rättvis om hen ändå inte uppfattas så av sina elever. 

Hennes ord har fastnat hos mig. Vi pedagoger måste våga ifrågasätta 

oss själva. Oavsett vad våra intentioner är, måste vi fundera över hur 

de signaler vi sänder ut till omgivningen uppfattas. Eftersom vi arbetar 

med barn, ofta många barn, kan det uppfattas olika av dem alla. Genom 

att vara lyhörd har vi lättare för att förstå hur vi tolkas och uppfattas 

av enskilda individer.  

En pedagog behöver beakta individens perspektiv. För att göra det 

krävs ett engagemang och en vilja att lära känna sina elever och förstå 

dem, det krävs den närvaro Nordström-Lytz (2017) beskriver, och ett 

genuint intresse. Detta har vi deltagare i forskningscirkeln sett många 

exempel på i våra studier. Jag ser och inspireras av det hos pedagogen 

i min undersökning, såväl i hennes arbete på gruppnivå som på 

individnivå. Hon visar tydligt att hon har intresse av att lära känna sina 

elever, och de relationer hon skapar ger henne förutsättningar att utgå 

från individen i sin undervisning. Hon visar även sina elever att det är 

viktigt att de är tillsammans, att gruppen är viktig för individerna, och 

även för henne, att det de gör tillsammans är viktigt. Aspelins (2013) 

tvådimensionella relationsbegrepp innebär en första nivå med 

aktiviteter som skapar social struktur och ordning i utbildningen, 

medan den andra innebär ett mer personligt möte. Pedagogen i 

undersökningen har hittat ett arbetssätt som skapar struktur för hennes 

elevgrupp, en struktur som ger eleverna trygghet att utvecklas, 

tillsammans och enskilt. Jag ser det hon själv ofta benämner, att 

arbetssättet underlättar hennes vilja att lära känna eleverna. Hon säger 

att elevernas texter om sig själva gör att hon lär känna dem. Jag ser att 

dialogerna hon låter ta stort utrymme i klassrummet också är en väldigt 

viktig del i detta. Via dem kan hon få en uppfattning om elevernas 
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kunskaper och förmågor. Arbetssättet, hennes engagemang och 

intresse gör att hon skapar förutsättningar för att nå eleverna även på 

individnivå. Att hon är lyhörd gör att hon i sin undervisning kan möta 

eleverna där de är, så att de kan utvecklas vidare, och samtidigt känna 

att de lyckas. Jag menar att genom att lägga tid och arbete på 

relationerna på gruppnivå, skapa strukturer där elever känner trygghet 

och delaktighet, har du som pedagog större möjlighet att lära känna 

dina elever även individuellt. Känner du dina elever har du, tror jag, 

större möjlighet att fånga genuina pedagogiska möten, och därifrån 

stötta elevernas utveckling. 

Pedagogen i min undersökning talar om att vara en förebild för sina 

elever, och genom observationerna får jag se vad hon menar. Hon visar 

ett sätt mot eleverna som hon hoppas att de ska ta efter. I exemplet 

ovan, där en elev redovisade sitt arbete om en fantasiplanet, kunde jag 

tydligt se att det intresse och den nyfikenhet pedagogen visade för 

elevens arbete, och den respekt hon visade för den tid han lagt ner på 

det, uppmärksammades av flera elever. De såg och hörde vad deras 

lärare gjorde och försökte ta efter. Pedagogen lär sina elever på detta 

vis att vara lyhörda gentemot andra, och visa omtanke om varandra. 

För att nå framgång i ett pedagogiskt relationsarbete, och ha nytta av 

det i målet att utveckla sina elever socialt och kunskapsmässigt, ser jag 

att det krävs en lyhördhet hos pedagogen. Genom att vara lyhörd har 

man som pedagog större möjlighet att se sina elevers styrkor och 

förmågor, och jag menar att det är genom att utgå från just dessa 

styrkor och förmågor som man bygger utveckling. 
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3. Den relationskompetente 
pedagogens fingeravtryck 
Marie Sällberg 

 

Inledning 

Uppstarten inför varje ny termin innebär för mig en reflektion och 

utvärdering kring den gångna terminen, men framför allt en förväntan 

inför den nya terminen, att återse kollegor och elever. Målet är förstås 

att den nya terminen skall bli så bra som möjligt. För mig innebär det 

inte enbart att utvärdera och omstrukturera arbetsområdesplaneringar 

för att eleverna skall kunna uppfylla kunskapskraven utan även att 

skapa ett gott samarbete tillsammans med mina klasser. Relationer till 

eleverna är för mig väldigt viktiga; i många fall ser jag eleverna som 

kollegor, vi skall åstadkomma något tillsammans, samtidigt som jag i 

min roll som lärare är på plats för deras skull, för att stötta, leda och 

hjälpa. Då jag oftast följer en elevgrupp under hela högstadietiden ges 

jag förmånen att följa både deras kunskapsmässiga och personliga 

utveckling. Som pedagog skapar jag och ingår ständigt i olika relationer 

till kollegor, vårdnadshavare, klasser och enskilda elever. Dessa 

relationer ligger till grund för mitt arbete i klassrummet, de är 

avgörande för hur undervisningen ska fungera för mig som lärare och 

för eleverna.  

När jag blev tillfrågad om att vara med i en forskningscirkel om 

relationskompetens såg jag det som en möjlighet att utvecklas i min 

yrkesroll. Målet för mig var att lära mig mer om vilka egenskaper som 

gör en pedagog bra på att skapa relationer som är gynnsamma för 
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lärandet, för att sedan kunna stärka dessa egenskaper hos mig själv. I 

min studie ligger fokus på hur pedagoger på olika sätt kan arbeta med 

att skapa och underhålla relationer som främjar elevers lärande och hur 

detta arbete kan skilja sig åt beroende på olika faktorer, såsom 

gruppstorlek.  

 

Syfte 

Som framgått tidigare är det övergripande syftet med forskningscirkeln 

är att beskriva och tolka vad som utmärker olika pedagogers 

relationskompetens. I mina observationer och samtal med en pedagog 

har jag även försökt se hur relationskompetens kan ta sig uttryck i olika 

situationer, att visa på skillnader mellan att möta eleven i helklass, i 

mindre grupp och enskilt/parvis.  

 

Skolkontext 

Den pedagog som jag har valt att observera arbetar på en 

högstadieskola i en mindre stad. Skolan har drygt 500 elever i årskurs 

6-9. Eleverna kommer från fyra olika låg- och mellanstadieskolor vilka 

skiljer sig åt då det gäller elevantalet. När eleverna kommer upp till 

högstadieskolan för att börja årskurs 6 blandas eleverna för att skapa 

nya elevgrupper. På högstadieskolan är de olika årskurserna fem-

parallella med två mentorer kopplade till varje klass i årskurs 7-9 och 

en klasslärare för varje klass i årskurs 6. Vi har även en 

förberedelseklass på skolan, för elever som är nyanlända.  
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De elever som går i årskurs 7-9 träffar varje vecka 8-12 pedagoger; detta 

då pedagogerna är ämneslärare och endast ett fåtal pedagoger 

undervisar i fler än ett ämne. Klassernas mentorer undervisar klassen i 

sina ämnen och har dessutom två tillfällen i veckan för mentorstid, 

sammanlagt 40 minuter i veckan. På skolan finns ett elevhälsoteam där 

det ingår två rektorer, skolsköterska, studievägledare, kurator och två 

specialpedagoger. De båda senare sköter till stor del administrativa 

uppgifter kring elever med specialpedagogiska insatser och handleder 

pedagoger och assistenter, men de har även till uppgift att stötta en del 

elever i undervisningen. Till sin hjälp har de sex speciallärare som 

undervisar elever i olika sammanhang, till exempel i en-till-en 

situationer, små grupper eller som resurser i helklass. På skolan finns 

även två skolvärdinnor, en fritidsledare, en bibliotekarie, två kanslister, 

två vaktmästare och måltids- och städpersonal som dagligen möter 

flertalet elever. 

Min pedagog, som jag valt att kalla Nina, har en bakgrund som 1-7 

lärare och har arbetat på skolan som speciallärare i mer än 20 år. Under 

en vanlig vecka undervisar hon dels några egna grupper, där hon träffar 

eleverna 4-5 timmar, dels några elever enskilt vid ett eller flera tillfällen. 

Under flera år har hon funnits vid min sida som en resurs för att stötta 

elever som har olika svårigheter men också för att stärka relationer till 

olika elever med målet att relationerna skall vara gynnsamma för 

lärandet. Under vissa perioder har jag och Nina arbetat gemensamt i 

klassrummet vid några tillfällen i veckan. Under andra perioder har hon 

gett stöd åt mina elever vid olika situationer under veckan, till exempel 

vid läxläsning och elevens val. När jag i min studie skulle välja ut en 

pedagog på min skola som var erkänt duktig på att arbeta med 

elevrelationer var mitt val lätt; detta trots att jag har många kollegor 

som har goda relationer med sina elever. Jag ville studera hur Nina 
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arbetar praktiskt med att skapa och underhålla goda relationer till sina 

elever. 

 

Teori 

Under senare tid har relationen mellan pedagog och elev kommit mer 

i fokus när det gäller att hitta nyckeln till framgång ifråga om 

undervisning i skolan. Jag presenterar nedan ett urval av litteratur och 

begrepp som jag har inspirerats av då det gäller att belysa 

relationskompetensens betydelse och innebörd.  

Skolverket erbjuder just nu en kompetensutvecklingsinsats som heter 

”Specialpedagogik för lärande” vars syfte är att stärka lärarnas 

kompetens i att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. I 

denna satsning finns en modul som heter ”Inkludering och skolans 

praktik” (Skolverket, 2018) som syftar till att ”stimulera till samarbete 

och utveckling av en undervisning som gör alla elever delaktiga i en 

lärande gemenskap.” Vidare står det att: ”En undervisning som bygger 

goda relationer, skapar ett tillitsfullt klimat på skolan och upprätthåller 

höga förväntningar på alla elevers lärande”. Modulen innehåller ett 

avsnitt som handlar om lärar-elev-relationer och samtal mellan lärare 

och elever där relationskompetensens betydelse lyfts fram. Där står det 

att: ”Tillitsfulla relationer till sina lärare är en förutsättning för alla 

elevers lärande och goda utveckling mot målen. Enligt forskningen är 

goda relationer extra viktiga för de elever som av olika anledningar 

kämpar som mest i skolan och vars lärande utmanar lärarna extra.” 

Syftet med modulen är att sprida kunskaper om betydelsen av goda 

lärar-elev-relationer och samtidigt ge möjlighet att utveckla 

relationskompetens. Målet är också att ge läraren kunskaper om 
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relationella tillvägagångssätt och kring hur läraren kan inta ett 

personligt, relationellt förhållningssätt i mötet med alla elever.  

I en artikel i modulen har Jonas Aspelin gett en enkel definition av 

lärarens relationskompetens som ”förmågan att bygga goda relationer.” 

Denna förmåga är något som eftersträvas även i andra verksamheter 

vars mål är att främja människors välfärd och hälsa, till exempel inom 

vården. Aspelin beskriver vad relationskompetens handlar om för 

lärare utifrån följande punkter. 

• att främja relationer som kännetecknas av positiva värden som 

omsorg, förtroende och respekt. 

• relationskompetens rör i första hand lärarens relationer med 

enskilda elever, men även andra relationer, såsom elev-elev, lärare-

grupp, elev-grupp, lärare-elevers vårdnadshavare och lärare-

kollegor innefattas.  

• lärares relationskompetens utmärks av god förmåga att 

uppmärksamma elevers agerande samt svara på sätt som leder till 

att relationen vidgas, växer och stärker de inblandade personerna 

• lärares relationskompetens innefattar förmågan att reflektera över 

sitt ansvar i och för relationer samt, överhuvudtaget, över sitt ansvar 

för elevernas välgång 

 

• innefattar personliga kvaliteter som äkthet, trovärdighet och 

ärlighet. (Aspelin, 2017, s. 4). 
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Vidare konkretiserar Aspelin hur relationskompetens tar sig uttryck i 

samspelet med eleverna. ”Relationskompetens i denna mening innebär 

att läraren gör sig förstådd och förstår sina elever samt bekräftar 

eleverna genom sitt sätt att kommunicera. Det handlar om att vara 

sensitiv och respondera på ett konstruktivt sätt i konkreta situationer. 

Den relationskompetente läraren samspelar lyhört, med tajming och 

fingertoppskänsla.”  (Aspelin, 2017, s. 5). Här framgår betydelsen av 

kommunikationen, responsen och samspelet med eleven.  

Enligt Aspelin finns det två typer av relationskompetens:  

● Relationellt tillvägagångssätt innebär lärares målmedvetna arbete 

med relationer till och mellan elever i syfte att förverkliga 

utbildningens mål. Läraren använder sig av olika medel för att 

elevernas handlingar ska påverkas i riktning mot vissa slags 

relationer och identiteter. 

● Relationellt förhållningssätt innebär att läraren är delaktig i relation 

med en elev. Läraren responderar med viss riktning men i ett 

skeende som saknar bestämt mål. Läraren är direkt närvarande inför 

eleven och eleven ges utrymme att träda fram som unikt och 

ansvarigt subjekt. (Aspelin, 2017, s. 5) 

Aspelin (2017) förklarar skillnaden och menar att en lärare som är 

skicklig på att hantera relationer med och mellan elever och bedriver 

ett mångfasetterat relationsarbete i klassrummet har ett relationellt 

tillvägagångssätt. Att läraren har ett relationellt förhållningssätt innebär 

att läraren vänder sig till en viss elev, visar att han/hon bryr sig om och 

respekterar eleven samt visar förtroende för att eleven kan lära och 

utvecklas. 
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Anneli Frelin (2012) beskriver hur lärarens arbete är uppbyggt av olika 

dimensioner varav en är den relationella. Till denna dimension hör det 

arbete läraren gör med mål ”att bygga, underhålla och/eller främja 

relationer som är positiva ur en utbildningssynpunkt, eller i syfte att 

motverka motsatsen: relationer som motverkar eller undergräver 

elevers förutsättningar för att utbilda sig.” (s. 12-13). Detta arbete kan 

ske samtidigt som läraren arbetar med till exempel centralt innehåll och 

olika pedagogiska metoder. Frelin poängterar att det relationella arbetet 

kan bestå av många små insatser, var för sig till synes obetydliga, under 

längre tid. I alla möten mellan elev och lärare skapas en relation. Frelin 

(2012) benämner denna relation som en undervisningsrelation. En god 

undervisningsrelation är viktig för att möjliggöra elevens lärande och 

växande. Undervisningsrelationen är dynamisk och måste förhandlas 

fram mellan elev och lärare; det räcker inte att läraren erbjuder sig att 

undervisa eleven utan eleven måste gå med på att läraren undervisar 

henne. Detta är ett ständigt pågående arbete. Undervisningsrelationens 

betydelse märks tydligt i de fall där en sådan relation inte kan byggas 

eller bryter ihop. Då är det lätt att antingen eleven eller läraren beskylls 

för misslyckandet.  

I Frelins (2012) studie framgår det att viktiga relationella 

förutsättningar för lärande är förtroende/tillit samt medmänsklighet 

och omtanke om elevens självbild. Förtroende/tillit kan nås genom att 

läraren agerar så att eleven uppfattar läraren som rättvis, välvillig, 

begriplig och mån om elevens självbild. Läraren kan med fördel 

använda sig av humor vid till exempel tillrättavisningar. Läraren kan ses 

som medmänsklig genom att ställa rimliga krav, erkänna sin egen 

felbarhet, visa empatisk förståelse för eleven samt bekräfta eleven 

genom att se denne som en unik person och inte enbart som elev. 

Omtanke om elevens självbild innebär att läraren strävar efter att höja 



 
 

45 
 

elevens tro på sig själv, arbetar för att öka elevens självförtroende, 

uppmuntrar elevens vilja att försöka och låter eleven känna att den 

accepteras som den är.  

May Britt Drugli (2014) visar hur viktigt samspelet mellan läraren och 

eleven är för att eleven skall trivas och lära i skolan. Hon menar att 

lärarens sätt att fungera påverkar elevernas liv både direkt under 

skolgången, till exempel hur det går i olika skolämnen, och i framtiden, 

inte minst då det gäller det socioemotionella området. Att pedagoger 

bemödar sig om att ha goda relationer till sina elever gör att eleverna 

trivs bättre i skolan, de motiveras och inspireras av pedagogen. Drugli 

lyfter fram hur goda relationer mellan pedagogen och eleven ger 

samarbetsinriktade och motiverade elever, vilket i sin tur gör 

pedagogens arbete både lättare och roligare. Drugli anser att ibland 

behöver pedagoger bli påminda om betydelsen av en bra elev-pedagog-

relation och hur denna bidrar till att minska negativt beteende hos 

eleverna. Detta kan motivera pedagoger att arbeta med sitt eget 

beteende i relationerna till eleverna: ”Lärare med goda relationer till 

sina elever förefaller dessutom att uppleva färre beteendeproblem än 

de lärare som har ett dåligt förhållande till sina elever” (s. 9). Att en 

lärare då och då får en dålig relation till en elev ser Drugli som naturligt, 

men ”det är inte tillåtet att låta bli att ta ansvar för att göra något åt 

saken” (s. 39). Då det gäller ansvaret för kvaliteten på relationen mellan 

pedagog och elev menar Drugli att det är pedagogen, som i sin roll som 

vuxen och yrkesutövare, som bär ansvaret. En relation mellan lärare 

och elev som leder till allmän trivsel och lärande i skolan kännetecknas 

enligt Drugli (2014) av: ”en hög grad av närhet, stöd, omsorg, 

öppenhet, engagemang och respekt mellan parterna” (s. 49). Denna 

definition tycker jag stämmer väl överens med både Aspelins (2017) 
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och Frelins (2012) definitioner av relationskompetens och 

relationsarbete.  

Betydelsen av att eleven har förtroende för sin lärare visar även Annika 

Lilja (2013) i sin doktorsavhandling. 

Resultatet visar att vid tillfällen då eleven av någon 

anledning oroar sig för något är det svårt att koncentrera 

sig på skolarbetet. Att de då känner förtroende för sin 

lärare och vill och vågar komma till honom eller henne 

med det som trycker bidrar till att skapa bättre 

möjligheter för lärande. Eleverna kan också ha 

förtroende för att lärarna ser dem och tar initiativ till att 

möta och ta emot eleverna. (s. 191).  

Elevens förtroende för sin lärare kan också ses som en bekräftelse på 

lärarens relation till eleven: eleven har tillit till att läraren är intresserad 

av det som trycker eleven och att läraren finns där för att stötta eleven.  

Begreppet lyhördhet återkommer som ett kännetecken för pedagogisk 

relationskompetens hos både Wedin (2007), Frelin (2012), Drugli 

(2014) och Aspelin (2017).  Enligt Frelin (2012) kan lyhördhet ses som 

ett sammansatt begrepp som rymmer kunnande men även erfarenhet, 

uppmärksamhet och förhållningssätt. Drugli beskriver innebörden av 

lyhördhet som ”att man uppfattar elevernas signaler och behov av stöd 

och snabbt ger lämplig respons.” (s. 108). Att som pedagog vara lyhörd 

ses här som en förutsättning för lärandet. Lyhördhet innebär att man 

känner av både elevens dagsform och gruppens stämning.  

Utifrån att ha följt högstadielärare under ett år drog Wedin (2007) 

slutsatsen att det först och främst är läraren som tar initiativ i 

relationsarbetet: 
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Lärares relationsarbete pågår hela tiden och överallt. Det 

är ett arbete utan slut. Relationer skapas och 

upprätthålls. Här har jag noterat intensivt arbete från 

lärarens sida. Läraren måste skapa relationer både med 

grupper av elever men än mer viktigt, med var och en 

av dem. Den här studien visar att det är först och främst 

läraren som försöker finna olika sätt mot olika elever för 

hur man kan lyckas med detta arbete, även om det finns 

en outtalad ömsesidighet (s. 227). 

Wedin poängterar här att läraren är ansvarig för relationen till eleven 

men också att eleven är delaktig i skapandet av relationen. Detta kan 

ses som nära sammankopplat med Frelins (2012) tankar om hur 

undervisningsrelationen måste förhandlas fram, det vill säga att eleven 

måste låta sig undervisas av läraren.  

 

Tillvägagångssätt    

I min studie har jag gjort olika typer av observationer av min pedagog 

tillsammans med elever: å ena sidan planerade sådana – i helklass, i 

mindre grupper och i mötet med enskilda elever – å andra sidan mer 

spontana – i skolans centralhall, i samband med lektionsstart och i 

korridorerna. Jag har vid dessa tillfällen dokumenterat det jag sett på 

olika sätt: skrivit observationsprotokoll, fört minnesanteckningar, 

spelat in mina dialoger med pedagogen och filmat elevmöten. Detta för 

att kunna gå tillbaka och mer noggrant studera hur pedagogen agerar i 

olika situationer med fokus på handlingar som stärker relationen till 

eleven. Under tiden som jag gjort dessa observationer har jag 
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fortlöpande läst litteratur kring relationskompetens för att få redskap 

att tolka mina observationer.  

Vi har också fortlöpande träffats i forskarcirkeln för att diskutera dels 

olika begrepp och litteratur kopplat till relationskompetens, dels våra 

observationer. I och med att vi i cirkeln arbetar i olika skolmiljöer, där 

vi representerar olika stadier, olika ämnesområden och skolor av 

varierande storlek, har våra träffar gett oss möjlighet att belysa och 

diskutera relationskompetens ur olika perspektiv där vi drar paralleller 

till vår egen vardag. Vi har i diskussioner och observationer sett hur 

pedagogisk relationskompetens kan ta sig form på olika sätt, men vi har 

också sett hur mycket som är likt mellan de skolmiljöer som vi 

representerar.  

 

Resultat 

I ett samtal efter en av de första lektionerna som jag observerade 

läraren Nina beskriver hon sina relationer till eleverna som en 

förutsättning för sitt arbete. Hon beskriver hur lättare undervisningen 

blir då hon känner eleven och har skapat en relation till denne: ”Det 

kan lätt ske små missar i början när jag börjar arbeta med en ny elev, 

innan vi känner varandra och har skapat en relation till varandra”. Att 

hon ser sig som ansvarig i skapandet av en god relation till eleven 

framgår då hon berättar om ett tillfälle då hon fick en ny elev i gruppen, 

en elev som hon tidigare enbart stött på i centralhallen och där gett 

tillsägelser vid flera tillfällen utan att de hade någon 

undervisningsrelation. Vid det första tillfället som eleven deltog i 

hennes undervisning, det var efter ett lov, satte sig Nina bredvid eleven 

och viskade: ”Kan vi skita i det som hände innan lovet?”. Därefter 
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gjorde hon tummen upp mot eleven och eleven gjorde tummen upp 

tillbaka. På så vis möjliggjordes det slags relation som Nina behövde 

med eleven för att kunna åstadkomma undervisning. Betydelsen av att 

eleven går med på att bli undervisad av pedagogen belyser Frelin (2012) 

som väldigt viktigt för lärandet. Här skedde det konkret då eleven 

gjorde tummen upp. Nina visade genom att ta första steget, då hon 

satte sig bredvid eleven, att hon känner sig ansvarig för att skapa en 

relation till eleven. Pedagogens ansvar för att skapa en god relation med 

eleven kopplar Drugli (2014) samman med pedagogens profession 

samt att pedagogen är vuxen. När Nina beskriver händelsen framgår 

det att hon är medveten om att ansvaret för relationen är hennes och 

att hon behövde elevens samtycke, att denne låter sig undervisas, för 

att undervisningen skulle kunna fungera.  

 

Undervisning av en elevgrupp i åk 8 

En av de första lektionerna då jag observerar Nina har hon en grupp 

elever i årskurs 8. Gruppen består av 24 elever; merparten är killar, 

eleverna går i olika klasser men går tillsammans hos Nina vid några 

tillfällen i veckan. Flera i gruppen har svårigheter av olika slag och/eller 

beskrivs som omotiverade. Lektionen hålls i en mindre sal, där endast 

noggrann planering av bänkarnas placering möjliggör att så många 

elever kan ha lektion samtidigt. Den ena av salens kortsidor består av 

fönster, vilket gör att salen ser större ut än vad den är. Salen rymmer 

också material i olika ämnen, böcker och stenciler. På en snurrbar hylla 

förvarar en del av eleverna sina egna mappar med uppgifter som de har 

påbörjat och extramaterial i olika ämnen. Vid det aktuella tillfället har 

eleverna läxläsning.  
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Redan en kvart innan lektionen börjar får en elev syn på Nina då hon 

precis kommer ut från personalrummet, på väg mot salen. Eleven 

stannar till en bit från pedagogen. 

”Vad skall vi göra idag?” Eleven slänger snabbt ut frågan.  

Nina stannar upp och tittar på eleven. ”Skall inte du jobba med matte?”  

”Matte, fy fan!”. Eleven suckar. 

”Vad skall du då göra?” Nina står kvar och tittar på eleven, väntar in 

elevens svar. 

”Bara sitta?” Eleven tittar först ner i golvet, sedan återigen på 

pedagogen. 

”Är det inte bättre att du gör något, får lite gjort? Hämta matteböckerna 

nu.” Nina tittar på eleven och pratar med uppmanande röst. Hon 

avslutar uppmaningen med ett leende. Eleven suckar men går iväg för 

att hämta böckerna. 

I observationen ovan framgår det att pedagogen har en 

undervisningsrelation till eleven. Eleven söker pedagogens 

uppmärksamhet, vilken den får en kort stund, pedagogen stannar upp 

och lyssnar på eleven. Eleven väljer därefter att följa pedagogens 

uppmaning att hämta matteböckerna. Pedagogens relationskompetens 

framgår här då hon ger eleven den påkallade uppmärksamheten, 

intresserar sig för vad eleven säger genom att hålla kvar blicken på 

eleven och vänta in elevens svar. Den uppmanande rösten och det 

avslutande leendet visar också omtanke om eleven och att de har ett 

samförstånd. 

Fem minuter innan lektionen öppnar Nina till salen. Utanför står redan 

en elev och väntar. Nina hälsar på eleven, möter elevens blick, tilltalar 



 
 

51 
 

eleven med namn, och frågar sedan om eleven har några läxor. Nina 

skriver strukturerat upp de olika klassernas namn på tavlan och vad de 

har i läxa. 

Efterhand som eleverna kommer in, hälsar Nina och frågar vad de olika 

klasserna har att göra och kompletterar det som står på tavlan. 

”Erik vad har du att göra idag?”  

”Matte” 

”Var har du dina böcker?”    

”Hemma.” Eleven håller kvar blicken på pedagogen. Nina vänder sig 

direkt till hyllan bakom sig och tar fram en bok.  

”Här får du en mattebok.” Hon ger honom boken samt en penna och 

ett suddgummi från hennes pennskrin.  

Nina går runt och småpratar med eleverna och hälsar på de som 

kommer in. Hon tar fram böcker till de som behöver, lånar ut pennor 

och ger förslag på vad de kan arbeta med. En elev som kommer in får 

direkt lite mer uppmärksamhet, en hälsning och ett leende följt av 

verbala yttranden som: ”Inga böcker med Svante”, “vill du sitta där ute 

och jobba?”, “du har en uppgift i samhällskunskap, skall du göra den?” 

Mellan frågorna pausar hon en stund, söker elevens blick. Eleven 

verkar först inte ens uppmärksamma hälsningen eller frågorna men 

nickar som svar på frågan om han vill sitta bakom dörren på andra 

sidan av klassrummet. Bakom den dörren finns en soffa och ett bord i 

samma gång där en del av personalens arbetsrum finns. Eleven brukar 

välja att sitta där i avskildhet.  

Åtta minuter efter att lektionen börjat är det 22 elever i salen. Nina har 

då snabbt lagt ut hörlurar på bänkarna till de elever som hon i förväg 
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vet vill ha det under lektionen. Hon har också sett till att alla har de 

saker som de behöver framför sig.  

Nina ställer sig framme vid tavlan och påkallar elevernas 

uppmärksamhet: 

”Hörrni mina vänner!” Därefter går hon igenom det 

som står på tavlan, det de olika klasserna behöver arbeta 

med. Sedan följer en uppmaning att börja jobba:  

”Hörrni nu försöker ni komma igång mer era 

uppgifter!” Detta säger hon högt och uppmanande, hon 

låter inte arg eller irriterad trots småpratet som är i salen. 

Istället uppmanar hon dem. Hon fortsätter: 

”Tänk på lite arbetsro!” Gruppen svarar genom att 

ljudnivån dämpas. 

Nina går runt bland eleverna, småpratar, hjälper till, svarar på frågor 

och uppmuntrar eleverna att fortsätta. En kille reser sig, påkallar 

uppmärksamhet: ”jag går bara och dricker, Nina”.  Pedagogen svarar 

genom att titta på honom och nicka. Eleven går ut och kommer kvickt 

tillbaka, sätter sig på sin plats och fortsätter sitt arbete. Nina fortsätter 

att förflytta sig mellan eleverna. Hon rör sig fysiskt nära eleverna, ibland 

lägger hon armen på någon elevs axel, ibland på armen, i vissa fall på 

stolsryggen bakom eleven. Hon småpratar med eleverna när hon 

försöker sätta sig in i deras svårigheter då de söker hjälp med någon 

uppgift. Hon lyssnar, försöker leda in dem på olika lösningar, ibland 

blir det en del personligt småprat. Hon söker ofta ögonkontakt med 

eleverna, småskrattar med dem, delar samförstånd om att vissa saker är 

svåra. Hon tar sig tid och anstränger sig för att sätta sig in i uppgifterna 

som rör olika ämnen. Hon läser uppgifterna högt, lyssnar på elever som 
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försöker förklara vad som är svårt, kontrollerar ibland att hon förstått 

vad de menar och försöker sedan ge stöd och hjälp för att komma förbi 

svårigheterna. Eftersom Nina hela tiden går runt återkommer hon med 

jämna mellanrum till de olika eleverna, ger uppmuntran, berömmer och 

stöttar. Efter hand som de blir klara med någon uppgift ger hon dem 

alternativ kring vad de kan välja att jobba vidare med.  

När första halvan av lektionen passerat öppnas dörren och en elev tittar 

in. Det syns på eleven att hon är ledsen, ögonen är röda och tårfyllda. 

Nina går då direkt dit och ställer sig i dörröppningen medan eleven tar 

ett steg ut från salen. Pedagogen står mitt i dörröppningen med ryggen 

vänd mot övriga gruppen och döljer på så vis den ledsna eleven från de 

andras blickar. De pratar en stund, pedagogen lägger en arm om 

elevens axel. En stund senare är pedagogen tillbaka i salen. Den ledsna 

eleven försvinner men återkommer sedan och sätter sig på en stol 

längst fram, vänd bort från övriga elever med en bok uppslagen på 

bänken.     

Förutom att pedagogen samtalar med olika elever så småpratar 

eleverna också med varandra. Ibland, när det blir för högljutt, 

uppmanar pedagogen gruppen till arbetsro. Hon tilltalar dem då med 

”mina vänner” och säger till vänligt men bestämt. Ofta behöver hon 

dock inte säga till uttryckligen utan det räcker med att hon tittar på de 

elever som behöver dämpa sig för att det skall ge effekt. 

Jag ser under observationen flera saker som kan kopplas till 

relationskompetens: hur pedagogen tilltalar varje elev vid namn, hur 

hon låter dem vara med och bestämma genom att erbjuda alternativ, 

hur hon förser dem med material, hur hon visar intresse för och lyssnar 

på eleverna samt använder sig av fysisk närhet. Detta kan jag koppla till 

hur Drugli (2014) beskriver pedagogisk relationskompetens, som ”en 
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hög grad av närhet, stöd, omsorg, öppenhet, engagemang och respekt 

mellan parterna”. Då den ledsne eleven anländer visar Nina respekt 

genom att lyssna på eleven och genom att ställa sig så att inte de andra 

eleverna ser eller hör. Hon visar omsorg och närhet genom att lägga 

armen om elevens axel. Att eleven kommer till salen och vill prata med 

pedagogen trots att hon är ledsen visar att eleven har förtroende för- 

och tillit till pedagogen; det är förmodligen också av den anledningen 

som hon så småningom även kommer in och sätter sig i salen. Även 

här går det att koppla pedagogens agerande till hur pedagogisk 

relationskompetens framställs i litteraturen. 

 

Samtal med pedagogen efter lektionen 

Under vårt samtal efter lektionen berättar pedagogen hur hon försöker 

vara noga med att alltid hälsa på alla elever som kommer in, bemöta 

dem med blicken och med ett leende. Hon strävar efter att alla elever 

skall känna sig sedda på hennes lektioner och använder medvetet ofta 

elevens namn. Hon försöker känna av elevernas dagsform och anpassa 

sitt bemötande utifrån den. Hon vill att eleverna skall veta att hon 

lyssnar på dem och att de skall känna sig välkomna under hennes 

lektioner. De elever som behöver det skall uppleva lektionerna som en 

”frizon” där hon finns för deras skull. Samtidigt som hon vill lyssna till 

eleverna och ge dem frihet är hon också medveten om att det är hon 

som måste styra gruppen annars ”går det lätt över styr”. Ninas tankar 

om en ”frizon” kan kopplas till den omtanke om elevens självbild som 

Frelin (2012) talar om. Nina säger sig vara medveten om hur viktigt 

pedagogens kroppsspråk är för flertalet av de elever hon arbetar med. 

Hon försöker ha ett öppet kroppsspråk. Samtidigt menar hon att hon 

inte alltid aktivt tänker på kroppsspråket utan att det många gånger är 
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hennes egen personlighet som kommer fram. Det är också, säger hon, 

viktigt att hon är rak och uppriktig, att hon visar med kroppsspråk och 

röst när hon till exempel inte tycker om någon elevs agerande. Hon är 

en fysisk person där kontakt är viktigt samtidigt som hon försöker 

känna av hur eleverna bemöter det. Hon är medveten om hur hon kan 

styra eleverna med hjälp av blicken. Det Nina beskriver stämmer väl in 

med mina observationer av hennes undervisning.  

 

Pedagogen i en-till-en-situationer 

Vid andra tillfällen observerar jag Nina i en-till-en-situationer med 

elever. Vid dessa situationer finns hon oftast i elevernas fysiska närhet, 

sitter bredvid, lutar sig över elever, ibland nästintill omfamnar elever 

när hon hjälper dem. Hon har vid dessa tillfällen hjälpt elever med 

uppgifter de tyckt är svåra eller med att repetera och förbereda sig inför 

prov. Hon utgår då från det eleven kan och vet, lyssnar noga när eleven 

förklarar vad den tycker är svårt och ger därefter stöd och hjälper till 

att lösa/reda ut svårigheterna. Även vid dessa tillfällen söker 

pedagogen ofta ögonkontakt med eleven samt lyssnar noga och aktivt 

till det eleven har att säga. Hon försöker hjälpa eleven att dra egna 

paralleller, koppla undervisningen till elevens egna erfarenheter samt 

hjälpa eleven att hitta egna lösningar. Hon berömmer och uppmuntrar 

när eleven visar prov på kunskaper och hon försöker hjälpa till med 

strategier för att underlätta saker som är svåra. Under dessa tillfällen 

ryms även personligt småprat kring saker som intresserar eleven eller 

mer allmänna saker. Pedagogen skapar gärna möjligheter till skratt i 

samförstånd med eleven.  

Vid ett av dessa tillfällen har Nina förberett ett möte med en elev, Ida, 

genom att hämta uppgifter från den lärare som undervisar i det ämne 
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som Ida snart skall ha prov i. När Ida kommer har hon en helt annan 

plan för vad hon vill arbeta med under lektionen: hon vill besvara 

faktafrågor i boken. En kort diskussion uppstår, Nina lyssnar på Idas 

förslag, men då hon hänvisar till att hennes uppgifter kommer från 

ämnesläraren och är viktigare inför provet, accepterar eleven så 

småningom att de istället skall arbeta med dessa. Nina och Ida sitter 

bredvid varandra på ett bänkpar. Nina läser uppgifterna på pappret 

högt och Ida fyller i muntligt med rätt svar innan hon skriver ner det 

på pappret. Till en början har Ida sin koncentration fäst på pappret. 

Nina sitter hela tiden bredvid och väntar medan Ida skriver klart 

uppgiften innan hon läser nästa uppgift. Samtidigt ger hon direkt 

respons genom att till exempel säga ”bra”, ”precis” eller ”rätt”. Så 

småningom blir det mer dialog och samspel där de gemensamt 

diskuterar och löser de uppgifter som Ida inte kan. Nina leder samtalet 

genom att ställa frågor, vänta in svar och ställa följdfrågor. Ibland ber 

hon Ida upprepa svaret, ibland upprepar hon det själv. Nina ger 

förklarande exempel och för en dialog med Ida kring de saker som 

eleven tycker är svåra. Nina uppmanar Ida att dra egna slutsatser och 

ge egna exempel. När Ida tröttnar på att skriva själv, skriver Nina 

istället ner det eleven säger. När uppgifterna är klara berömmer Nina 

Ida och de gör ”give me five” samtidigt som de tittar på varandra och 

ler. Efteråt avslutar de med lite personligt prat. Nina uppmärksammar 

ett märke på Idas panna som de pratar om. 

Pedagogens relationskompetens syns här i intresset för eleven, både då 

de pratar mer personligt och då samtalet rör ämnet och de exempel 

som eleven ger. Nina lyssnar då intresserat och engagerat, ger till 

exempel följdfrågor och upprepar saker som eleven sagt. Tilliten till 

elevens förmåga visar hon då hon väntar in eleven och ger eleven tid 

att tänka. Hon stöttar genom att finnas där, redo att hjälpa till men 
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också genom den direkta responsen som driver arbetet framåt. Ninas 

lyhördhet visar sig i växelspelet med eleven; hur hon ibland förklarar, 

ibland låter eleven förklara och när hon tar över skrivandet då eleven 

börjar tröttna. Samförståndet och relationen mellan lärare och elev 

kommer konkret till uttryck då de gör ”High Five” och ler. Det som 

utspelade sig i början av lektionen, då de uppgifter som ska göras 

diskuteras, skulle ha kunna resultera i att elevens motivation minskat. 

Men då pedagogen lyssnar till eleven och förklarar varför eleven istället 

behöver arbeta med de förberedda uppgifterna, accepterar eleven detta. 

Här synliggörs pedagogens relationskompetens i att hon visar respekt 

för eleven och hennes åsikter, något som gynnar deras samarbete.  

 

Pedagogen i helklass 

På en annan lektion som jag observerade undervisade Nina i en 

skolklass där hon i vanliga fall endast träffar enstaka elever. Nina 

kommer in i en redan fullsatt sal. Hon hälsar med ett leende och ber 

om elevernas uppmärksamhet. Hon bjuder direkt in eleverna till samtal 

för att höra vad de redan kan och vilka erfarenheter de har. Även vid 

detta tillfälle söker hon regelbundet ögonkontakt med eleverna, vilket 

de flesta besvarar. Hon placerar sig några steg framför katedern i salen 

och berättar för eleverna om sina erfarenheter samtidigt som hon har 

en öppen kroppshållning och uppmanar till dialog genom öppna 

frågor, till exempel: ”hur tror ni…?”. Hon besvarar elevernas frågor 

utifrån sina ämneskunskaper och egna erfarenheter. Vissa elever räcker 

upp handen medan andra naturligt faller in i dialogen. Efter lektionen 

tackar Nina för uppmärksamheten. Hon säger: ”så mina vänner…”, 

och sammanfattar till slut ett par begrepp som de har diskuterat.  
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I denna observation kan jag se hur pedagogens relationskompetens tar 

sig uttryck på ungefär samma sätt som i de andra situationerna. Nina 

använder sig i undervisningen av ögonkontakt, leende och en öppen 

kroppshållning. Hon skapar relationer till eleverna genom att visa 

intresse för dem, bjuda in dem till dialog, lyssna aktivt, upprepa vad de 

säger, ställa följdfrågor och visa respekt för deras tankar och åsikter. 

Nina driver lektionen framåt i samspel med eleverna. Hon visar respekt 

för eleverna genom att tilltala dem med uttryck som ”mina vänner” och 

hon tackar för deras uppmärksamhet. Då hon inte känner alla i klassen 

kan hon inte använda allas namn, men hon använder de namn hon kan. 

I slutet av lektionen har ett flertal att eleverna aktivt deltagit i dialogen 

genom att berätta något eller besvarat någon fråga, dock inte alla. Nina 

har här visat respekt och engagemang gentemot eleverna, något som 

Drugli (2014) menar kännetecknar relationskompetens.    

 

Pedagogen i andra skolsammanhang 

I samtal med min pedagog berättar hon hur hon ser möjligheter till att 

skapa och underhålla relationer till elever genom att uppehålla sig 

mycket där eleverna vistas. Nina befinner sig ofta i centralhallen mellan 

lektioner och under lediga stunder. Där samtalar hon gärna med elever, 

hjälper till, stöttar dem som behöver stöttning men är också en aktivt 

närvarande vuxenperson som säger till när det behövs. Hon säger själv 

att hon använder sig av de relationer hon skapat i undervisningen när 

det behövs för att kontrollera och stävja situationen i centralhallen och 

skolans korridorer: ”När man har en relation till en elev är det lättare 

att få eleven att lyssna vid eventuell tillsägelse”. Samtidigt skapar hon 

relationer i centralhallen och korridorerna som hon sedan har 

användning av i undervisningen och som möjliggöra lärandet. Hon 
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använder sig medvetet av möjligheten att småprata med elever utanför 

lektionssalen för att skapa de relationer som är viktiga för lärandet i 

klassrummet. Detta inbegriper inte endast korridorerna, Nina ser även 

friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter som goda tillfällen 

för relationsbygge.  

Nina är mån om att lyssna till eleverna för att försöka förstå och sätta 

sig in i deras situation. Ibland handlar det om konflikter elever emellan, 

ibland konflikter med andra lärare eller bekymmer relaterade till saker 

utanför skolan. Hon försöker visa att hon finns på plats för de elever 

som behöver henne och försöker hitta lösningar på problem, hjälper 

till att reda ut missförstånd i relationer och stöttar eleverna. Vid flera 

tillfällen har jag observerat hur ledsna elever sökt upp Nina för att prata 

med henne och få hjälp och stöttning. Även pedagoger söker hennes 

hjälp då de är bekymrade över någon elev eller då de behöver stöttning 

i relation till någon elev eller klass. Även i dessa observationer visar 

Nina engagemang, omtanke och intresse för eleverna samtidigt som 

eleverna och pedagogerna visar förtroende för Nina, något som också 

kan ses som tecken på relationskompetens (Frelin 2012; Lilja 2013).  

 

Diskussion 

Det jag har fått fram i min studie är exempel på hur pedagogisk 

relationskompetens konkret kan ta sig uttryck i olika situationer. I mina 

observationer har jag sett hur min pedagog strävar efter att ge varje elev 

känslan av att synas, att varje elevs åsikter, erfarenheter och tankar är 

viktiga. Nina visar både intresse och omtanke om eleven. Hon visar 

både det Aspelin (2017) benämner relationellt tillvägagångssätt – där 

hon med hjälp av sina relationer lotsar eleverna mot de 
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ämneskunskaper som de förväntas nå – och relationellt 

förhållningssätt, där hon direkt visar omtanke och respekt för eleven. 

Nina är medveten om relationers betydelse och hennes relationsarbete 

är ständigt pågående, under och utanför lektionstid.  

Under mina observationer har jag sett hur gruppens storlek påverkar 

möjligheten för pedagogen att etablera goda relationer till eleverna. 

Relationsarbete förutsätter någon typ av enskilt möte/samtal med 

eleven. Det sker bland annat i samband med att pedagogen rör sig runt 

mellan eleverna i ett fullt klassrum, men givetvis minskar då varje elevs 

tid med pedagogen. Då undervisningen sker i helklass är det lätt att 

vissa elever inte kommer till tals. Orsaker till detta kan vara att andra 

elever tar upp hela talutrymmet eller behöver mycket stöttning. Det kan 

också bero på att eleven inte är bekväm med att prata inför gruppen. 

Relationen till eleven behöver då byggas upp och underhållas på 

mycket kortare tid, till exempel i samband med att pedagogen går runt 

i klassrummet under lektioner när eleverna arbetar självständigt eller i 

grupp. Svårigheten att nå även tysta elever, som ofta behöver mer tid, 

finns dock kvar. Viktiga andra möjligheter att skapa 

undervisningsrelationer blir då i samband med uppstart/avslutning av 

lektionen där pedagogen finns på plats innan och efter lektionen, eller 

under annan tid, till exempel vid rastvakter och friluftsdagar. Nina löser 

detta genom att låta dörren stå öppen en stund innan lektionen, ofta 

befinna sig i salen med öppen dörr även mellan lektionerna samt 

genom att finnas på plats där eleverna rör sig mellan lektionerna. 

Pedagogen ställs inte inför samma utmaning då det gäller att skapa 

undervisningsrelationer i en-till-en-situationer eller i mindre grupper, 

då det då ges mer tid för varje elev.  

Vid ett av våra möten i forskningscirkeln beskrevs hur en pedagogs 

relationskompetens kan ses som pedagogens fingeravtryck, att den till 
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viss del är personlig och unik. Utifrån mina observationer och samtal 

med Nina tolkar jag att hennes ”fingeravtryck” då det gäller 

relationskompetens består av ett genuint intresse för eleven, vilket 

medför respekt för eleven som individ och medmänsklighet. Det är 

hennes intresse för eleven som gör att hon ser eleven, lyssnar och 

stöttar eleven när det behövs. Aspelin (2017) talar om 

”fingertoppskänsla” som en aspekt av pedagogisk relationskompetens. 

Det uttrycket ligger nära lyhördhet, som flera forskare ser som 

kännetecknande för relationskompetens. Nina visar i mina 

observationer stor lyhördhet gentemot sina elever, där hon känner av 

deras dagsform, vilket gör att även detta kan sägas ingå i hennes 

fingeravtryck.   

I diskussionen med cirkelns övriga deltagare har jag sett likheter mellan 

de pedagoger vi har valt att observera då det gäller deras sätt att arbeta 

med elevrelationer. De ser alla relationen till eleven som betydelsefull. 

De är intresserade av eleverna och ser dessa som unika individer. Det 

framgår framförallt flera likheter mellan Nina och pedagogen Anna 

som Terese Bengtsson har observerat; strävan efter att se varje elev, 

intresset för eleven, den öppna dialogen, hur pedagogen lyssnar till 

eleven och hur pedagogen använder sig av fysisk närhet och 

gemensamt skratt.  

För mig har forskningscirkeln inneburit att jag har blivit mer medveten 

om hur betydelsefullt det är med goda relationer, både för eleven och 

för läraren. Genom att studera Ninas agerande i samspelet med 

eleverna har jag blivit mer medveten om betydelsen av mitt eget 

agerande i klassrummet men också i andra situationer med elever. 

Under träffarna med de andra cirkeldeltagarna har jag sett hur viktig 

och betydelsefull relationen mellan pedagoger och elever är oberoende 

av skolform och elevernas ålder. Drugli (2014) hänvisar till olika studier 
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då hon konstaterar att även om relationen mellan lärare och elev inte 

är lika nära i högstadiet som i de lägre klasserna – bland annat då 

eleverna i de högre klasserna ofta har ämneslärare – är även den förra 

relationen väsentlig för elevernas självkänsla och motivation för 

skolarbete. Enligt Drugli är det viktigt att pedagoger förstår betydelsen 

av deras relation till eleverna både för elevernas lärande i skolan och 

för elevernas självbild. Jag delar Druglis synpunkter kring att det är 

viktigt att pedagoger diskuterar och får kompetensutveckling kring den 

pedagogiska relationens betydelse och hur denna relation kan påverka 

i positiv riktning. Som pedagog behöver du bli medveten om vad en 

god pedagogisk relationskompetens innebär och hur du praktiskt kan 

arbeta för att utvecklas i dina relationer med eleverna. Då ansvaret för 

relationen till eleven ligger på dig som pedagog behövs det också en 

diskussion om vilken hjälp du kan få för att reparera relationer som har 

skadats eller för att bygga relationer som du inte lyckats med. 

Forskningscirkeln har även inneburit att jag har fått insikt i 

relationskompetensens betydelse samt i hur en relationskompetent 

lärare kan arbeta för att stärka relationer till eleverna. Skolverkets 

satsning på kompetensutvecklingsinsatsen ”Specialpedagogik för 

lärande” kan här ses som ett steg för att sprida den kunskap som 

eftersträvas. Dock behöver alla pedagoger få denna kunskap. 
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4. Relationskompetens i mötet 
med grundsärskolans elever  
Veronica Borgman 

 

Inledning  

Relationskompetens ingår som en viktig del i yrken där syftet är att 

främja människors välfärd och hälsa. Bland verksamma pedagoger talas 

det om att bygga förtroendefulla relationer mellan pedagogen och 

eleven. Det råder dock delade meningar kring hur detta ska förstås. 

Som specialpedagog på en grundsärskola i Sölvesborgs kommun har 

jag gång på gång fått erfara hur viktiga goda relationer mellan 

pedagogen och eleven är för att lyckas under skoldagen. Vetskapen om 

att elever påverkas positivt av relationskompetens har därför gjort mig 

nyfiken på att undersöka vad pedagoger gör för att skapa en god 

relation till sina elever. Eleverna på grundsärskolan har ett stort behov 

av stöd och hjälp från kompetenta och professionella pedagoger för att 

utvecklas. I grundsärskolan är personaltätheten hög och pedagogerna 

arbetar nära sina elever vilket skapar ett naturligt utrymme för att en 

relation ska kunna etableras. Att skapa en god relation till eleverna på 

grundsärskolan är oerhört betydelsefullt för hela elevens utveckling.  

Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår 

utveckla en nära och varm relation till sina elever. Flera 

studier visar på den avgörande roll som en god relation 

har för barnens fortsatta utveckling (SOU 2008:109, s. 

216).  
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I mötet med eleverna på grundsärskolan kan jag tydligt se att vissa 

pedagoger lyckas bättre än andra med att skapa en god relation; dessa 

pedagoger får eleven med sig, motiverar eleven och de hamnar sällan i 

konflikter. Jag tror inte att relationskompetens främst handlar om att 

kunna speciella metoder utan snarare om pedagogens egen förmåga att 

möta och förhålla sig till eleven. Enligt Drugli (2014) behöver alla 

elever nära sociala relationer. De elever som trivs, känner trygghet samt 

tillhörighet är bättre utrustade att utvecklas och lära sig nya saker. En 

trygg relation till pedagogen är betydelsefull.  

Vårterminen 2017 fick jag möjlighet att delta i en forskningscirkel och 

därigenom undersöka hur relationskompetens kommer till uttryck i 

pedagogisk praktik. För att kunna undersöka ämnet beslutade vi i 

cirkeln att välja ut var sin skicklig pedagog, som vi sedan skulle följa 

under året. Mitt val föll på en pedagog som har lång erfarenhet av att 

arbeta med elever på grundsärskolan. Jag valde en pedagog som jag 

ansåg vara skicklig på att möta alla elever på grundsärskolan.  

 

Syfte  

Syftet med min studie är att utforska hur relationskompetens kommer 

till uttryck i en pedagogisk praktik i grundsärskolan med fokus på vad 

som utmärker pedagogens tillvägagångssätt när hon skapar en relation. 

Var, när och hur skapar pedagogen en relation till eleven? 

 

Skolkontext 

I den grundsärskola där jag arbetar går elever som har en 

utvecklingsstörning. I Sölvesborgs kommun har vi en grundsärskola 

som är belägen på en f-9 skola. Grundsärskolan har 
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upptagningsområde i hela kommunen och vi har även elever från andra 

kommuner. I den aktuella grundsärskolan är personaltätheten hög och 

eleverna är indelade i olika stadier.  

Innan en elev skrivs in i grundsärskolan görs en noggrann utredning 

som består av fyra olika bedömningar: social, pedagogisk, medicinsk 

och psykologisk. Det är av stor vikt att alla fyra delar finns med för att 

få en rättvis bild av eleven.  I grundsärskolan ska eleverna få en 

utbildning som är anpassad efter deras behov och förutsättningar. 

Pedagogerna i grundsärskolan ska ge eleverna goda kunskaper samt en 

grund för att kunna delta i samhället. I Skollagens (2010:800) 11 kapitel 

2 § formuleras syftet med utbildningen som ges inom grundsärskolan:  

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning 

en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och 

värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig 

dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 

personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva 

livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande 

i samhällslivet. 

Arbetet på grundsärskolan är komplext. Som pedagog arbetar man 

dagligen med omsorg om eleven samtidigt som man ska utveckla 

eleven mot läroplanens kunskapsmål. Kunskap är ett ord som vi ofta 

talar om i skolan men betydelsen av ordet kan variera beroende på 

elevens förutsättningar. För en elev i grundsärskolan kan kunskap till 

exempel innebära att bli självständig i av- och påklädning. För att lyckas 

motivera en elev till arbete och få eleven att lyckas krävs det att vi har 

en relation. Annika Lilja (2013) skriver att förtroendefulla relationer har 

visat sig vara ett framgångskoncept då det gäller att få elever att lyckas 



 
 

67 
 

i grundskolan, vilket jag tror är överförbart också till grundsärskolans 

elevgrupp.  

Redan i inskolningsfasen fokuserar vi på att bygga en god relation till 

eleven. På grundsärskolan har vi en lång inskolning där två pedagoger 

knyter an och skapar en relation till eleven, vilket sedan utgör grunden 

för det fortsatta arbetet. Det är av stor vikt att ha god kontakt med 

både förskolan och elevens föräldrar för att denna relation ska lyckas. 

Inskolningen är väl planerad och bygger på elevens intressen. Det som 

skiljer den reguljära skolan från grundsärskolans verksamhet är att 

grundsärskolan har en större personaltäthet, vilket jag tror bidrar till att 

vi kan skapa goda relationer till våra elever i större utsträckning än vad 

den reguljära skolan har möjlighet till. Som verksam specialpedagog på 

grundsärskolan sedan många år har jag träffat och arbetat med många 

kunniga pedagoger. Det som intresserat mig mycket är hur en del 

pedagoger verkar lyckas bättre än andra i mötet med eleverna; hur de 

får eleven motiverad till arbete, hur pedagogen ligger steget före eleven, 

ser eleven och undviker att hamna i onödiga konflikter med eleven. 

Den pedagog som jag har valt att lyft fram i min rapport lyckas, menar 

jag, fånga eleverna på sådant sätt. Vad är det som utmärker sådan 

relationskompetens? 

 

Teori 

För att få en bättre förståelse för hur relationskompetens kommer till 

uttryck i den pedagogiska praktiken och för att kunna tolka mitt resultat 

så har jag valt att utgå från ett teoretiskt perspektiv som sätter den 

pedagogiska praktikens relationella aspekter i centrum. Jag inleder med 

att beakta en text av Jonas Aspelin (2017), där han definierar 

innebörder i begreppet relationskompetens. Lärares 
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relationskompetens rör då i första hand lärarens relationer med 

enskilda elever, men även relationen mellan lärare och grupp, samt 

mellan lärare och elevens vårdnadshavare. Lärarens 

relationskompetens kännetecknas av omsorg, respekt och förtroende. 

Läraren uppmärksammar elevens agerande och möter eleven på ett 

sådant sätt att relationen växer och utvecklas. Lärarens 

relationskompetens innefattar även förmågan att reflektera över sitt 

eget ansvar för att upprätthålla och bibehålla en god relation med 

eleven (Aspelin, 2017).  

Vi är alla i behov av nära sociala relationer med andra. För eleven är 

det viktigt att relationer vårdas, både i hemmet och i skolan, för att 

eleven ska finna sig tillrätta (Drugli, 2012). Vidare anser Jesper Juul och 

Helle Jensen (2003) att utgångspunkten för ett professionellt samspel 

mellan pedagog och elev är att pedagogen har förmågan att se varje 

elev och anpassa sig och sitt beteende efter eleven samtidigt som 

pedagogen behåller ledarskapet. Först då utvecklas elevens självkänsla 

och ansvarstagande. Lilja (2013) anser att den förtroendefulla 

relationen karaktäriseras av auktoritet, äkthet, takt och tro på eleven. 

En lärares relationskompetens blir aldrig färdigutvecklad, utan är något 

som alla lärare måste förhålla sig till under hela yrkeslivet.  

Susanne Hansson (2012) anser att respekt innebär att pedagogen visar 

eleven ömhet men även är bestämd i mötet med eleven. Det är även 

viktigt att lektionerna innehåller struktur och ordning. Enligt studien i 

Hanssons avhandling är det till stor del pedagogen som skapar en 

respektfull atmosfär, detta genom att visa eleverna lika värde, lyssna på 

dem och bekräfta dem. Ann-Sofie Wedin (2007) belyser vikten av att 

lärare lyssnar på eleverna, är lyhörda och bryr sig om sina elever. Det 

kan handla om att visa omsorg genom att se till elevernas behov. Roger 

Ellmin (2011) menar att lärares förmåga att skapa goda relationer till 
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sina elever utgör själva grunden för såväl deras egen 

arbetstillfredställelse som för elevers lärande, utveckling och 

studieresultat. Goda lärare-elev-relationer är lärandets främsta 

förutsättning, framhåller han, men tillägger att många lärare känner att 

de saknar tid att hinna med alla elever.  

May Britt Drugli (2014) menar att en god relation mellan elev och 

pedagog kan fungera som en skyddsfaktor för eleven. En riskfaktor kan 

däremot uppstå i elevens utvecklingsprocess om eleven och pedagogen 

har en negativ relation. Relationer är dynamiska element i ett större 

system där pedagogen arbetar med sin relation till eleven på många 

olika vis. Relationen mellan lärare och elev är invävd i vardagen i 

skolan. Det är viktigt att pedagogen har ett fungerande ledarskap och 

att skoldagen har en tydlig struktur där eleven vet vad som förväntas 

av dem i olika situationer. Det är av stor vikt att skoldagen samt 

lektioner startar och avslutas på ett tydligt sätt för att minimera 

problem vid övergångar. Genom att pedagogen samarbetar med eleven 

skapas ett utrymme där relationen etableras, upprätthålls och utvecklas. 

Aspelin och Persson (2011) anser att en god undervisningssituation 

innefattar att eleven känner tillit och vågar förmedla sina kunskaper. 

Pedagogen synliggör elevens lärande, ger återkoppling på lärandet, och 

undervisningen vävs samman till en helhet ur elevens synvinkel. Eleven 

blir förstådd och pedagogen har förmågan att vidareutveckla och 

utmana eleven. 

Drugli (2014) lyfter begreppet ”banking time” vars syfte är att skapa en 

kontext där samspel mellan pedagog och elev utvecklar relationen. 

Eleven styr innehållet i samspelet och pedagogen deltar på elevens 

premisser. Kontakten mellan pedagogen och eleven förstärks när 

pedagogen visar intresse för eleven. Det som sker i detta möte gör det 

sannolikt enklare för pedagogen att få eleven samarbetsvillig i andra 
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situationer. Samtalet kan handla om elevens intresse, vilket bidrar till 

att eleven känner att pedagogen är intresserad och uppskattar eleven.  

Relationskompetens förstås i denna studie således som en skyddsfaktor 

för eleven. Genom att pedagogen möter eleven med omsorg, respekt 

och förtroende uppmärksammas elevens agerande på ett sätt som får 

relationen att växa i samspel med pedagogen. Kontakten mellan 

pedagogen och eleven stärks när eleven styr innehållet. Tid för att skapa 

relationer finns under hela dagen i skolan; det handlar om förmågan att 

se varje elev, att samarbeta med eleven och att skapa ett utrymme där 

relationen etableras, upprätthålls och utvecklas. I teoridelen lyfts även 

vikten av ett tydligt ledarskap där pedagogens arbete genomsyras av en 

tydlig struktur. Elevers lärande, utveckling och studieresultat påverkas 

av relationer. En förutsättning för att eleven ska utveckla kunskaper är 

att relationen till pedagogen är stabil. Utan en sådan relation är det svårt 

för pedagogen att ställa krav på eleven, vilket i sin tur motverkar 

elevens utveckling. Relationskompetens blir aldrig färdigutvecklad, 

utan är något som alla lärare måste förhålla sig till under hela yrkeslivet.  

 

Tillvägagångssätt 

Under våra gemensamma träffar i forskningscirkeln bestämde vi att 

varje deltagare skulle välja ut en pedagog vi ansåg skicklig på att bygga 

goda relationer till sina elever. Jag valde en pedagog som jag under 

längre tid arbetat tillsammans med på grundsärskolan. Det var enkelt 

då det var ett positivt urval och jag frågade henne om hon ville vara 

huvudperson i min del i forskningscirkeln. Hon blev lite konfunderad 

och undrade varför jag valt ut just henne. Jag berättade att jag var 

nyfiken på att studera hur och var hon närmade sig eleverna och 

utvecklade pedagogisk relationskompetens i relation till sina elever. 
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Arbetet startade med en intervju där pedagogen och jag satt ostört och 

talade utifrån mina intervjufrågor. Under intervjun utgick jag ifrån en 

frågemall. Beroende på hur min pedagog svarade kunde jag ställa en 

eller flera följdfrågor. Efter det bestämdes det i forskningscirkeln att vi 

skulle observera vår pedagog. Innan observationen förde jag ett samtal 

med pedagogen om att jag hade utformat ett observationsschema som 

jag utgick ifrån. Under observationen förde jag anteckningar kring varje 

område jag valt att iaktta under observationen. Jag observerade en 

hemkunskapslektion och en uterast. Syftet med att observera min 

pedagog var att få direkt information om vad som sker, å ena sidan i 

undervisningen, å andra sidan i en kravlös situation som mer tydligt 

bygger på elevens intresse. Efteråt samtalade vi om den observerade 

lektionen och mötet med eleven på rasten, detta utifrån frågor som jag 

hade förberett. I min studie har pedagogen och eleven fått fingerade 

namn. Jag har valt att kalla dem för Isa och Leo.   

 

Resultat  

Resultatet av de intervjuer och observationer som genomförts i min 

studie, och som presenteras här nedan, visar hur pedagoger kan 

använda, och utveckla, relationskompetens inom ramen för en rad 

olika undervisningskontexter.  

 

Pedagogens syn på relationskompetens 

Isa framhåller relationen till eleverna som direkt avgörande för sitt 

arbete: ”I arbetet på en skola finns relationer överallt, i tamburen, på 

rasten, i matsalen och under lektionen, varje gång vi möts finns tillfällen 
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till att skapa relationer”. Isa menar att en god och tillitsfull samvaro 

mellan elev och pedagog är en form av relationskompetens. Hon anser 

att pedagogen har ett större ansvar för att skapa en relation än vad 

eleven har. Här säger att hon måste vara drivkraften, att hon måste se 

och skapa mötesplatser som bidrar till att relationer skapas mellan 

henne och eleven. Isa menar att hon behöver upptäcka och ta vara på 

varje tillfälle under dagen. Hon anser att en relation mellan pedagogen 

och eleven är kärnan för att kunna arbeta med eleven både 

kunskapsmässigt och socialt.  

Under intervjun betonar Isa vikten av att skapa en relation till eleven. 

Hon lyfter varje möte som värdefullt för att etablera en god relation till 

eleven. Utifrån min intervju framkommer det att Isa arbetar aktivt och 

medvetet med att skapa relationer i olika miljöer och sammanhang. 

Hon lyfter även pedagogens ansvar i att skapa samt att upprätthålla 

relationen. Isa belyser även vikten av att skapa en relation till eleven för 

att få eleven motiverad i skolarbetet. Relationen möjliggör på så sätt för 

Isa att kunna ställa krav på eleven i skolan. 

 

När och hur byggs relationer? 

I intervjun framkommer Isas tankar om vikten av att bygga goda 

relationer med eleverna i grundsärskolan. Isa menar att en god relation 

får positiva konsekvenser vid elevens lärande. Hon anser att det är 

lättare att ställa krav och få eleven motiverad när man har en relation. 

Hon menar att relationer skapas i vardagssituationer, som till exempel 

vid av- och påklädning, toalettbesök, lek, en-till-en arbete, situationer 

när man är nära eleven, tillfällen som är motiverande och lustfyllda för 

eleven. Genom att prata, skoja, visa närhet, tillit och bygga på elevens 

intresse skapas relationer. Isa framhåller att hon ibland behöver bygga 
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lite extra för att det ska bli en god relation till eleverna. Hon menar att 

i arbetet med elever som har kommunikationssvårigheter är det mer 

komplext att förstå en elev. I mötet med elever som inte har något tal 

behöver Isa arbeta med de övriga sinnena. Hon använder tecken, 

föremål, dofter och bilder för att förstärka och förtydliga. Isa beskriver 

att hon talar olika till eleverna, att hon fångar eleverna på olika vis. ”Alla 

elever är olika och jag behöver möta dem på olika sätt”. När det är 

elever som är oroliga, osäkra och rädda tar hon små steg i taget, lyssnar, 

väntar och känner in. ”För att behålla fokus hos eleverna och ha dem 

med mig i arbetet behöver jag finnas nära dem”. Eleverna behöver 

mycket stöd och hjälp under sin skoldag.  

Isa lyfter fram inskolningsfasen som en viktig del i relationsskapandet. 

”Det är viktigt för mig som pedagog att bygga en relation till eleven 

tidigt”, säger hon. Det är vid inskolningen som allt startar och det är 

betydelsefullt att denna period blir positiv. Genom samtal med 

förskolan och hemmet får Isa värdefull information kring eleven. 

Genom informationen kan hon skräddarsy en inskolning för eleven. 

Isa anser att det handlar om att möta eleven på dennes nivå och 

intressera sig för eleven. ”Vi brukar kalla det för vår lekstund, barnets 

stund”. Isa menar att här läggs den första viktiga pusselbiten till en 

relation.  

Jag kan iaktta i mina observationer, samt under intervjun, att en god 

relation, för Isa, är grunden för att en väl fungerande pedagogik. 

Pedagogen kan ställa krav på eleven när en relation är etablerad.  Möten 

sker tidigt och Isa lyfter inskolningen som ett första möte, då det 

etableras en relation som är värdefull för eleven och pedagogen. För 

att kunna möta eleven under inskolningen lyfter Isa den värdefulla 

kontakten med hemmet samt förskolan. Deras information kring 

eleven ger Isa en grund samt förutsättningar för att kunna möta eleven. 
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Relationer är något som man är delaktig i, det är inget som bara sker 

utan pedagogen behöver vara aktiv för att skapa dessa tillfällen med 

eleven.  

 

Respektfullt bemötande 

Isa anser att ett respektfullt bemötande innebär att möta eleven där 

denne befinner sig utvecklingsmässigt och kunskapsmässigt. Hon anser 

att det är viktigt att vi sätter upp relevanta mål som får eleven att lyckas 

under skoldagen. Isa lyfter även vikten av att ha höga positiva 

förväntningar på alla elever:  

När en elev är ivrig och har svårt för att sitta stilla 

behöver han nya utmaningar i arbetet för att inte hamna 

i konflikt med mig eller kamraterna. De andra eleverna 

behöver mer tid vilket de måste få för sin 

kunskapsutveckling. Det är bra om han går vidare för 

när han blir otålig behöver han utmanas.  

Vidare menar Isa att det är viktigt att alla elever utmanas utifrån sina 

förutsättningar och dagsform. Vi måste tänka på vad målet är för varje 

elev med arbetet. ”Är målet att vänta ska eleven givetvis träna på det i 

situationen men vi måste välja våra strider och blicka framåt”.  

Isa betonar att det är viktigt att inte utsätta eleven för negativt 

bemötande från andra. Den som arbetar med eleven måste känna in 

stämningen och vara diskret vid avvikande beteende. Hon betonar 

vikten av att göra skillnad mellan vad någon är och vad någon gör. 

Vidare talar hon om vikten av att pedagogen ser eleven bakom 

beteendet och att lärmiljön granskas. Isa anser att i svåra situationer 

måste vi använda oss av vår relation till eleven.  
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Isa menar att pedagogens förmåga att se, möta och utmana eleven i 

skolan är centrala delar av det komplexa arbetet. Den ena dagen är inte 

lik den andra i skolan. I skolan utmanas pedagogen ofta av elever, vilket 

ställer stora krav på personalen. Isa betonar betydelsen av elevens 

dagsform och pedagogens förmåga att inte utsätta eleven inför andra. 

Relationen är som allra viktigast de dagar då eleven har det jobbigt. Att 

anpassa sina krav efter olika situationer och visa respekt, närhet och 

ömhet bidrar till en ökad skyddsfaktor för eleven.  

 

Förmågan att bygga goda relationer  

Intervjun belyser vikten av relationskompetens i pedagogens arbete. Isa 

menar att det handlar om pedagogens personlighet, men även om 

vilken kunskap och erfarenhet hen besitter. En del har det mer naturligt 

än andra, framhåller hon. Samtidigt menar hon att alla pedagoger kan 

skapa goda relationer om de bara har en helhetssyn på utbildning och 

en god människosyn. Isa betonar vikten av att personen som arbetar 

med eleven är trygg i sig själv, vågar sätta gränser och visar närhet och 

kärlek. ”En fast hand men ett mjukt hjärta”. Det är viktigt att 

pedagogen lyssnar in, väntar och har förmågan att se och tolka elevens 

beteende. Isa lyfter även sociala strukturers betydelse för eleven. När 

eleven vet vad, när och hur saker ska äga rum skapas en inre trygghet 

inför skoldagen och en tillit till pedagogen.  

Isa anser att redan när eleverna skolas in är det viktigt att börja bygga 

en relation som bygger på elevens intresse. Fritidshemmet är en 

verksamhet där det ges många små stunder för relationsbyggande. Den 

kravlösa kvalitetstiden är oerhört betydelsefull för goda relationer, 

menar Isa.  
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Isa lyfter personlighet och erfarenhet som aspekter av pedagogens 

egenskaper i ett relationsbygge. Hon beskriver och lyfter värdefulla 

egenskaper hos pedagogen, som att lyssna, känna empati, ge värme och 

uppmärksamhet. Jag vill här särskilt lyfta fram Isas tankar om 

fritidshemmet som värdefull plats för små stunder av 

relationsskapande. Detta tror jag är en insikt som även personalen i 

skolan behöva mer av: att ta tillvara på skoldagens mellanrum där 

ibland oväntade möjligheter att bygga relationer ges.  

 

Observation 

Det är uterast och Isa är ute på rast tillsammans med eleven Leo. Leo 

springer längs skolans staket i takt med att lastbilar och traktorer kör 

fram och tillbaka utanför skolan. Leo är nöjd, hans stora intresse är 

fordon. 

Isa närmar sig Leo och söker kontakt med honom. Hon kallar på 

honom, men det sker ingen reaktion, han hör inte henne. Hon går fram 

till honom, lägger armen om honom och säger med stöd av tecken. 

”Wow Leo så många lastbilar och traktorer.” Leo möter hennes blick 

med ett stort leende och han pekar på fordonen som håller på att 

arbeta. De står tillsammans en lång stund vid skolans staket och tittar 

på alla fordon som kör fram och tillbaka på vägen. 

Leo: ”En grävskopa. Leo tittar på Isa med tindrande 

blick. 

Isa  tittar på Leo och stödtecknar: ”Ja, titta en grön stor 

traktor med en grävskopa”.  

Leo: ”En till lastbil”. 
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Isa: ”En lastbil med ett stort flak. Nu kommer en till 

Leo”.  

Leo: Han tittar och ler. ”Många lastbilar”.  

Leo följer varje fordon, hoppar lite, står stilla och tittar.  

Isa: ”Titta där kommer en likadan lastbil som vi läste om 

i boken Leo”.  

Leo ler, söker Lisas blick, nickar, hoppar och säger: “ja”.  

Leo: ”En stor skopa”. 

Isa: ”Skopan är full av grus, Leo. Han ska lasta av det 

borta vid de andra lastbilarna”.  

Leo tittar på Isa med stor blick och nickar. 

Isa: ”Så roligt vi har!” 

Leo tittar på fordonen. 

Isa: ”Först kommer en lastare, sedan kommer en 

lastbil”.  

Leo: ”Först lastare sedan lastbil, ja”. Han nickar mot Isa.  

Isa: ”Om en liten stund är rasten slut”. 

Leo: Tittar bort mot fordonen.  

Leo: ”En stor grävare”. Han ler stort. 

Isa: ”Ja, det är en stor grävare som ska gräva och hämta 

sand”. 

Rastklockan ringer 

Isa: ”Nu är rasten slut”. Isa ger Leo ett transportkort.  

Leo: ”Nej!” 
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Isa tar Leo i handen och går in. 

Leo tar Isas hand och går in.  

När de går in förklarar Isa att de först ska arbeta, sedan 

gå ut på rast igen.  

Under min observation uppmärksammar jag Isas fulla närvaro, 

engagemang och intresse för Leo. Men sitt varma bemötande skapas 

en värdefull stund där hon och Leo får vara tillsammans.  Hon utstrålar 

lugn, stabilitet och trygghet inför eleven. Det beslut hon fattar om att 

rasten är slut gör hon genom en tydlig struktur. Leo behöver inte tveka, 

Isa leder honom med varsam, fast hand.  

 

Sammanfattning av studiens resultat 

Det resultatet som studien lett till är att Isa har förmågan att vara med 

sina elever under hela sin skoldag. Hon bygger sin relation till eleven i 

kravlösa situationer då samvaron i större utsträckning än annars bygger 

på elevens eget intresse. I samvaron med eleven är hon lyhörd, hon 

känner in, väntar på eleven och visar närhet. Isa använder sig av en 

pedagogik som har en tydlig struktur vilket bidar till att eleven vet när, 

var och hur saker ska äga rum. Hon är varm och snäll, men kan även 

vara bestämd när så behövs, vilket gör att eleven känner sig trygg i 

hennes närvaro. Elevens motivation och lärande knyts ihop på ett 

genomtänkt sätt. Resultatet visar kort sagt på betydelsen av att elever 

möter en skolverksamhet där man förstår vikten av relationskompetens 

i den pedagogiska praktiken. 

 

 

 



 
 

79 
 

Diskussion 

Genom min studie och dess teoretiska ansats har jag kommit ytterligare 

en bit på vägen i att förstå betydelsen av hur relationskompetens kan 

ta sig i uttryck i pedagogisk praktik på grundsärskolan. Det som tydligt 

framkommer är att alla människor behöver stunder av villkorslös 

samvaro, då vi får vara tillsammans på våra egna villkor. Drugli (2014) 

skriver om hur kontakten mellan pedagogen och eleven stärks när 

pedagogen deltar i samspelet på elevens premisser. Där pedagogen 

visar intresse för eleven. I dessa möten skapar vi den första kontakten. 

Grunden för allt lärande är att skapa goda relationer för eleven. Ska du 

lyckas ställa krav och få eleven motiverad är relationen betydelsefull. 

Vikten av att tidigt skapa en relation till eleven framkommer tydligt 

under min intervju med pedagogen. Isa beskriver inskolningen som det 

första mötet med eleven. Hon belyser även vikten av att få information 

kring eleven från förskolepersonalen samt elevens föräldrar för att 

kunna närma sig eleven på elevens villkor och skapa en positiv 

samvaro. När pedagogen visar intresse för eleven och det som 

intresserar eleven leder det till en positiv samvaro vilket bidrar till att 

kontakten förstärks (Drugli, 2014). 

Min intervjuade pedagog ser samspelet som sker dagligen i skolan som 

en grund för att bygga en god relation till eleven. Hon menar att hon 

ger eleven tid där det inte ställs några krav. Det är jag och eleven, vi 

samtalar, visar närhet, tillit och skojar tillsammans, vilket Drugli (2014) 

beskriver som ett dynamiskt element. Med elever som utmanar krävs 

större insatser och ansträngningar för att skapa och vidmakthålla en 

god relation. Elever som är inskrivna i grundsärskola har svårigheter 

inom många områden. Pedagogen behöver veta mycket om sin elev för 

att leda hen till utveckling. Det handlar om en balansgång mellan eleven 

och pedagogen. För att eleven inte ska misslyckas är det viktigt att 
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pedagogen är helt närvarande och engagerad i eleven. Pedagogens 

förmåga att uppmärksamma elevens agerande leder till att relationen 

stärks (Aspelin, 2017). Genom mina observationer och samtal ser jag 

att den pedagog jag valt alltid följer eleven med blicken. Hon har 

förmågan att känna in och känna av vilka situationer som är lämpliga 

att närma sig eleven för att bygga en relation. Hon gör det smidigt, hon 

bara finns där. Hon sätter ord på det eleven gör under skoldagen, helt 

utan krav. Eleven känner hennes närvaro och hennes intresse. Hennes 

förmåga att se och att ta tillvara på stunder till samvaro utanför 

lektionstid anser jag är hennes huvudsakliga styrka när det gäller att 

bygga goda relationer till eleverna. Pedagogens arbete är tydliggörande 

samt strukturerat och i arbetet med eleven visar hon värme men även 

en bestämd sida. Drugli (2014) lyfter struktur och pedagogens 

ledarskap som en framgångsfaktor för elevens kunskapsutveckling; att 

eleven vet vad som förväntas av dem i olika situationer. När pedagogen 

ställer krav på eleven är relationen av betydelse. Aspelin och Persson 

(2011) menar att det är viktigt att eleven känner tillit och först då kan 

pedagogen vidareutveckla och utmana eleven. 

Jag vill avsluta med att diskutera olika förutsättningar för 

relationskompetens i olika pedagogiska praktiker, sett utifrån de bilder 

som getts i forskningscirkeln. Den reguljära skolan och grundsärskolan 

skiljer sig åt i många avseenden. I grundsärskolan har vi mindre 

elevantal och hög personaltäthet, där personalen besitter olika 

kompetenser inom arbetslaget. I den reguljära skolan finns inte den 

personaltäthet eller de kompetenser som grundsärskolans elever får 

möjlighet att möta. I grundsärskolan följer pedagogen sina elever under 

skoldagen vilket skiljer sig mot grundskolan. Pedagogen på 

grundsärskolan startar skoldagen med sina elever och följer dem hela 

dagen där pedagogen får vara delaktig under lektioner, rast, 
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måltidssituation, toalettbestyr, och alla delmoment som sker mellan 

lektionerna. Pedagogen arbetar ofta och nära sina elever. I den reguljära 

skolan ser det annorlunda ut. Där finns en pedagog till ett stort antal 

barn och vissa pedagoger träffar endast sina elever vid ett fåtal tillfällen 

i veckan. Ellmin (2011) skriver att många pedagoger anser att de saknar 

tid att hinna med alla elever på grundskolan. På grundsärskolan får 

pedagogen insyn i hela elevens skoldag och har förutsättningar att följa 

eleven i olika situationer under skoldagen. Här kan de kravlösa 

stunderna mer naturligt komma in under dagen, vilket pedagogerna på 

grundskolan inte har alls samma möjlighet till. Min intervjuade pedagog 

Isa belyser vikten av att skapa en allians med eleven. Detta är inget du 

kan ärva, utan något som pedagogen måste skapa själva, genom sin 

samvaro med eleven.  

Ett intresse som har väckts hos mig under arbetets gång är 

fritidshemmets betydelse för att bygga goda relationer med elever. Jag 

skulle gärna gå vidare med studier inom området utifrån den här frågan: 

Vad utmärker relationskompetens i en miljö där pedagogerna och 

eleverna inte styrs av kunskapskrav?  
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5. Kommunikationens betydelse 
i relationsskapandet 
Terése Bengtsson 

 

Inledning 

I dagens skola känns det extra viktigt att som pedagog kunna skapa 

goda relationer med eleverna. Detta har jag läst om i litteratur och det 

är ett ämne som ofta diskuteras. Att skapa relationer är för vissa enklare 

än för andra. Vissa tycks liksom ha det i sig medan andra behöver 

handledning. Vad är det som krävs av en pedagog för att skapa de 

viktiga relationerna? Hur ska vi som yrkesgrupp kunna skapa de bästa 

förutsättningarna för eleverna och deras lärande? Detta är stora frågor 

som jag ofta bär med mig i mitt arbete. 

Relationer i skolan har alltid varit av intresse för mig. I december 2016 

blev jag, i mitt uppdrag som förstelärare, tilldelad en uppgift att delta i 

en forskningscirkel om just det relationella lärandet, och med hjälp av 

forskningscirkeln ta reda på vad relationskompetens är. Ett intressant 

och utmanande uppdrag. Vad är då relationskompetens? Ställ frågan 

till ett antal personer och du får troligtvis lika många svar.  Den 

pedagog som jag studerat och intervjuat i detta arbete (nedan benämnd 

”pedagogen”) säger så här i min första intervju med henne: 

”Relationskompetens för mig betyder att man kan läsa av en annan 

person... se hur de mår. Det kan också vara hur jag beter mig i olika 

situationer, hur jag vet att det är rätt läge att säga och göra olika saker.” 

Vad betyder då relationskompetens för mig? Det första jag tänker på 

är samspelet mellan människor och hur de förhåller sig till och 
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kommunicerar med varandra. Eller som Jonas Aspelin och Sven 

Persson (2011) uttrycker det: ”I sin enklaste bemärkelse betecknar 

relation en förbindelse mellan två individer. Det finns en ömsesidighet 

mellan de båda, den enes agerande återverkar på den andres och 

tvärtom.” (s. 95) 

I denna rapport berättar jag om vad jag kommit fram till i min studie 

av relationen mellan pedagogen och eleverna och hur pedagogen 

kommunicerar med eleverna för att skapa goda relationer.  

 

Syfte 

Kommunikation är en viktig byggsten i relationsskapande och kan 

uttryckas på många sätt, genom blickar, fysisk beröring, kroppsspråk 

och naturligtvis verbalt. I min rapport försöker jag visa hur min 

pedagog använder sig av kommunikation i olika situationer för att 

skapa goda relationer till eleverna.  

 

Skolkontext 

Den skola som pedagogen arbetar på ligger i en mindre stad med närhet 

till både hav och skog. Skolan har ca 300 elever från förskoleklass till 

årskurs 5. På lågstadiet finns två klasser i varje årskurs. Från 

mellanstadiet är det flerparallellt. Varje klass på lågstadiet har en 

ansvarig lärare. På mellanstadiet är det mentorskap och 

ämneslärarsystem. På varje stadie finns det en speciallärare. På skolan 

finns även en specialpedagog tillgänglig för elever och personal.  
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Pedagogen, som jag kallar för Anna, har arbetat med barn och 

ungdomar under lång tid. Anna har i grunden en utbildning som 

barnskötare och började sin karriär med små barn. Hon fick vid ett 

tillfälle chansen att prova att arbeta som assistent i skolan, till ett barn 

med speciella behov. Det visade sig att hon var som klippt och skuren 

för det jobbet och hon har nu arbetat med barn med speciella behov 

under många år. För närvarande arbetar Anna som resurs. Hon arbetar 

med barn på båda stadierna. Jag har, i perioder, arbetat nära henne och 

sett henne förändra elevers beteende i positiv riktning, fått dem att 

klara av situationer och uppgifter som de inte klarat av innan. Jag har 

även sett henne stötta elever i att växa som individer.   

 

Teori 

I detta avsnitt presenterar jag litteratur har inspirerat mig under arbetets 

gång. Några centrala begrepp från litteraturen lyfts fram. Dessa 

begrepp använder jag senare i texten för att tolka mitt resultat. Jag 

redogör för de begrepp som jag tar upp i teoridelen och kopplar dem 

till det jag ser i min pedagogs arbete med eleverna. Detta som en 

bakgrund för att det jag skriver om nedan ska bli mer begripligt.    

Jonas Aspelin skriver i boken Sociala relationer och pedagogiskt ansvar 

(2010), med stöd hos socialpsykologen Thomas Scheff, om begreppet 

sociala band. Genom att kommunicera bygger man sociala band till 

varandra. Det finns både verbala och icke verbala inslag i 

bandbyggandet, det vill säga människor påverkas inte bara av vad som 

sägs, utan också av hur det sägs och framförs. Aspelin använder även 

begreppet samklang eller avstämning. Han menar att när vi 

kommunicerar med varandra kan vi läsa av varandras tankar och 
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känslor mer eller mindre väl. Aspelin delar in samklang i två delar, 

kognitiv och emotionell samklang. Den kognitiva samklangen handlar 

om det som sägs och tolkningar av detta. Den emotionella samklangen 

handlar om den icke verbala kommunikationen och vilken respekt vi 

upplever att vi visar varandra. När individerna har både kognitiv och 

emotionell samklang skapas ett stabilt socialt band. 

May Britt Drugli skriver i sin bok Läraren och eleven - Goda relationer ger 

bättre lärande (2014) att en positiv relation mellan lärare och elev 

kännetecknas av hög grad av närhet, stöd, omsorg, öppenhet, 

engagemang och respekt mellan parterna. Om man lyckas skapa en 

sådan relation leder det till allmän trivsel och ett bättre lärande i skolan. 

Hon skriver också att man skapar goda relationer mellan lärare och elev 

genom att båda parter har en positiv inställning till varandra och att 

förväntningarna är rimliga. Om man har en god kommunikation och 

ett positivt samspel tycker man också om att umgås. Vidare skriver hon 

att bekräftelse är viktig i goda relationer. I en ömsesidig relation vill 

båda parter ha bekräftelse av varandra. I boken finns ett citat av en elev 

som lyder: ”En bekräftande lärare lyssnar, förstår, accepterar och 

erkänner eleverna” (Drugli 2014). Bekräftelse kan eleven få på olika sätt 

och det behöver inte vara så stora saker man gör för att eleven ska 

känna sig bekräftad. Det kan räcka med ett leende när man möts i 

korridoren eller ett ”hej!” på skolgården. Kommunikation där du som 

lärare tar dig tid att lyssna på dina elever och samtala med dem skapar 

också en känsla av bekräftelse. Eleven får en känsla av att ”det jag säger 

är viktigt och min lärare lyssnar på mig”. Hur läraren pratar med- och 

till eleven betyder mycket för elevens upplevelse av sig själv och sitt 

värde. För att få en positiv självuppfattning och bli värdesatt som 

människa, behöver eleven bekräftas av vuxna i den närmsta 

omgivningen (Drugli 2014). 
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Även i boken Lyhörda lärare av Anneli Frelin (2012) kan man läsa om 

vad lärare tycker är viktiga kvalitéer för att förhandla fram förtroende i 

relationer. En lärare tycker lyssnandet är en viktig uppgift för lärare. 

Han menar att eleverna märker när lärare lyssnar på dem och att det är 

väldigt viktigt för att stärka elevens självkänsla. Vidare skriver Frelin att 

förtroenden i en relation handlar om ömsesidiga handlingar mellan 

lärare och elev. Frelin skriver om ordet “se”. Vad innebär det att se 

någon? Lärare tycker att det är viktigt att se eleven och att eleven ska 

känna sig sedd. Genom att säga några korta fraser till eleven i 

förbifarten kan man få honom/henne att känna sig sedd. Det är en 

stark kraft att ge och få erkännande som visar på hur viktigt det är med 

ett professionellt omdöme i varje situation. Vidare skriver Frelin om 

vilka kvalitéer lärare försökte uppnå i sina relationer till eleverna. Att 

uppfattas som rättvis av eleverna är en viktig kvalité. Att vara rättvis 

behöver inte betyda att du bemöter eleverna på samma sätt eller att du 

ställer samma krav på dem. ”När eleverna uppfattar läraren som någon 

som bryr sig om dem och tror på dem och deras förmåga även när de 

inte gör så bra ifrån sig, kan de acceptera ett ganska brett spektrum av 

uppförande från lärarens sida” (s. 50). Att ”acceptera ett ganska brett 

spektrum” tolkar jag som att du som lärare kan få göra misstag och 

kanske inte utöva hundraprocentig rättvisa men ändå bli respekterad, 

förutsatt att du bryr dig om eleverna och visar dem detta.  

I boken Kommunikation- samspel mellan människor skriver Björn Nilsson 

och Anna-Karin Waldemarson (1994) att vår bas i tillvaron är relationer 

till andra människor och att det är vårt sätt att kommunicera som lägger 

grunden för dessa relationer. Kommunikation sker genom många 

kanaler på samma gång. Det kan vara språk och tal, mimik och 

ögonkontakt, gester och kroppsrörelser avstånd och lukter. De skriver 

vidare att: 
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För att kommunikationen ska bli effektiv, krävs det att 

vi kommer överens om vilken relation vi har till 

varandra. Att definiera relationen innebär att bestämma 

hur vi ska ha det mellan oss, vilka rättigheter och 

skyldigheter som ska gälla i olika situationer och vid 

olika tidpunkter. Det handlar om vem som har rätt att 

kräva vad, hur mycket och av vem i diverse situationer. 

Relationsdefinitionen avgör och klargör 

förhållningssätt, klimat, vad som ska sägas och vad som 

inte går an (s. 37). 

Det är viktigt att känna av relationen. Det kan ha gått en tid sedan vi 

träffades och då är det viktigt att vara lyhörd för situationen. För att 

kommunikationen ska bli så bra som möjligt bör man känna av om det 

skett några förändringar hos individen sedan sist som kan påverka att 

kommunikationen inte blir så lyckad som man önskar. 

 

Tillvägagångssätt 

I januari 2017 träffades vi första gången i forskningscirkeln på 

Högskolan Kristianstad. Tillsammans med vår forskningscirkelledare 

diskuterade vi hur vi skulle lägga upp vårt arbete. Vi kom fram till att 

vi skulle studera en ”erkänt duktig” pedagog genom inspelningar, 

observationer och intervjuer. Varje observation eller inspelning skulle 

åtföljas av en intervju där pedagogen berättade om vad och varför hen 

gjorde som hen gjorde.  

Min första kontakt med min pedagog Anna tog jag efter att vi träffats 

på högskolan och blivit introducerade i forskningscirkeln. Jag frågade 

henne lite ödmjukt om jag kunde få studera henne i olika situationer 
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för att åskådliggöra bra relationer. Hon blev naturligtvis hedrad över 

att jag såg henne som en förebild och sa att jag gärna fick följa henne. 

Nu började arbetet med att planera in de tillfällen då jag skulle ha 

möjlighet att studera henne i mötet med eleverna. Vårt första möte i 

våra nya roller var när vi satte oss ner och samtalade. Detta var på ett 

tidigt stadie och vi pratade allmänt om relationskompetens. Jag 

genomförde en intervju med Anna där hon fick berätta för mig hur 

hon tänker kring att skapa goda relationer. Vi pratade om vad som är 

viktigt för henne och eleverna i relationsskapande. 

Mitt nästa möte med Anna var när jag observerade en lektion där hon 

undervisade matte med en enskild elev. Eleven var väl förberedd på att 

jag skulle komma och hade gett sitt medgivande. Efter lektionen 

samtalade vi, Anna och jag, om det jag såg under min observation. Vid 

två tillfällen har jag varit med i klassen när Anna haft rollen som resurs 

i helklass. Då har jag gjort observationer och fört anteckningar. Efter 

lektionerna har jag haft möjlighet att reflektera tillsammans med Anna 

om det jag sett. Vid något tillfälle har jag haft möjlighet att skugga Anna 

med en video-kamera. Innan skuggningen skickade jag ut information 

till föräldrarna om att jag skulle filma i klassrummet. Jag tog sedan 

kontakt med och fick godkännande från föräldrarna till de elever som 

var med på bild och ingick i det material som jag ville använda som 

underlag för min rapport.  

Efter skuggningen har Anna och jag tittat på materialet och diskuterat 

vad som sker. Det viktiga för mig i detta moment var att få en förståelse 

för Annas förmåga att samspela med eleverna. Jag har insett att det är 

inte är så enkelt att fånga de speciella, relationella ögonblicken på film. 

De sker i det dagliga arbetet, mellan lärare och elever, och kan vara 

kortvariga. Många gånger uppstår relationella ögonblick på rasten, i 
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matsalen eller i korridoren där jag inte har min kamera med mig. Dessa 

tillfällen kommer jag att försöka återberätta och ta med i min rapport. 

Parallellt med alla observationer har jag läst litteratur om ämnet för att 

fördjupa mig. En torsdagseftermiddag i månaden har vi träffats i 

forskningscirkeln och diskuterat vad vi läst och upplevt sedan den förra 

träffen. Dessa träffar har för mig varit mycket givande. Tillsammans 

har vi stött och blött tankar, idéer och hjälpt varandra att komma 

framåt i vårt arbete.  

 

Resultat 

Att få följa Anna i hennes arbete under mina observationer och sitta 

ner och samtala med henne har varit givande. Anna har många års 

pedagogisk erfarenhet och därmed erfarenhet av att arbeta med att 

skapa relationer med elever för att få dem att klara av skolan och de 

krav som ställs på dem idag. Anna, och alla andra som arbetar i skolan, 

vet att det är ett ständigt pågående arbete och att man trots sina 

kunskaper och förutsättningar inte alltid når ända fram, men att man 

aldrig får ge upp. 

Jag redovisar mitt resultat genom att berätta vad Anna sagt i våra samtal 

samtidigt som jag kopplar det hon säger till det jag sett i mina 

observationer. 

I den första intervjun samtalade vi om hur man börjar skapa relationer 

med eleverna. Annas beskriver hur viktigt det är att bygga broar mellan 

pedagog och elev. Hon berättar så här: 

När man ska arbeta med en eller flera elever är det 

viktigt att hitta ett intresse som de har. När du hittat ett 
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intresse är det lättare att öppna upp för samtal, du har 

fångat in eleven. Tycker eleven om att spela datorspel 

kan du samtala om det och visa intresse för vad eleven 

har att säga. Du kan också dela med dig av dina 

erfarenheter eller om du inte har några så kan eleven lära 

dig. Du har nu byggt en bro mellan er. Har man startat 

ett samtal om ett intresse har man skapat en 

konversation som kan leda till en relation. 

När Anna ska skapa en relation med en specifik elev ser hon alltid till 

att ta reda elevens intresse och sen sätter hon sig in i detta. Hennes 

första öppna dialog med eleven rör ofta något eleven tycker om. Det 

fångar elevens intresse. Att eleven känner ”hon tycker likadant som 

jag” eller ”hon tycker om detta” eller ”hon kunde detta”. Då blir läraren 

spännande att prata med och har öppnat upp med något positivt och 

därigenom knutit an till eleven. 

När Anna pratar med eleverna tänker hon på hur hon pratar med varje 

enskild individ. Hon menar på att man måste hitta till var och en där 

den befinner sig. Hon säger också att hon använder hela sitt 

kroppsspråk när hon pratar. Ansiktsuttryck och kroppshållning är 

viktigt. Du förmedlar mycket genom ditt kroppsspråk, framhåller hon. 

Om du ser glad ut blir det en positiv känsla och det blir lättare att 

kommunicera. Anna har ofta fysisk kontakt med den elev hon pratar 

med. Det kan vara i situationer då hon ska prata med en elev som har 

svårt att sitta still; då kan hon lägga handen på ryggen eller på armen 

för att visa att ”jag ser dig och jag finns här”. Anna är väldigt noga med 

att tala om att hon ”känner av” eleven. Vissa elever vill absolut inte ha 

kroppskontakt och då måste hon som pedagog känna av och respektera 

det. Anna kräver inte ögonkontakt med eleverna när hon pratar med 

dem. Hon menar att vissa barn har svårt med att titta andra i ögonen 
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och då kan det leda till en obehaglig upplevelse att bli tvingad. Det 

viktiga är att eleven hör vad hon säger och kan bekräfta det.  

Vid ett observationstillfälle i en klass där Anna fick hoppa in som resurs 

illustreras det som Anna talat om. När hon ska hjälpa en elev undviker 

eleven ögonkontakt med henne. Hen tittar ner på sitt papper, Anna 

förklarar uppgiften och hjälper eleven. Hen svarar på Annas frågor och 

ger egna kommentarer, men inte en enda gång möter eleven Annas 

blick. Eleven ifråga känner inte Anna så väl och känner sig troligtvis 

inte bekväm med att titta henne i ögonen. Men de kunde ändå 

kommunicera med varandra. 

Anna visar ofta intresse för eleverna. Det ser jag när hon stannar i 

korridorerna och pratar med dem, och då ofta om ämnen som hon 

redan förankrat hos dem i tidigare samtal.  Eleverna visar å sin sida 

intresse för Anna när de stannar upp och pratar med henne; de känner 

att hon är intresserad av dem genom att hon stannar upp och ger dem 

den tid och uppmärksamhet som de behöver, att hon bryr sig. Att 

lyssna på eleverna och vara genuint intresserad skapar också 

förtroende. Förtroende är viktigt för Anna i hennes relation till 

eleverna. Förtroende, menar Anna, har du fått när eleverna känner sig 

trygga med dig. Förtroende är inget som kommer av sig själv, det 

bygger man upp. Ett sätt att få någons förtroende är enligt Anna att 

lyssna på eleverna. Hon beskriver det så här: 

När man pratar med en elev ska man låta eleven prata 

klart innan man börjar prata. Visa, genom att upprepa, 

att du hört vad eleven sa och kom därefter med dina 

inlägg. ”Jag hör vad du säger”, “Jag håller inte med 

därför att…” men att man verkligen lyssnar på vad de 

säger. Det är också viktigt att våga göra fel och att stå 
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för dem, att våga be om ursäkt. Om vi vuxna kan göra 

fel och vågar visa våra svagheter, kanske eleverna också 

vågar det. 

För att skapa goda relationer med eleverna är välvilja från pedagogens 

sida viktigt, menar Anna vidare. Att visa att du är där för elevernas skull 

och inte för din egen skull, eller av någon annan anledning. Vidare säger 

hon att det är viktigt att tala om att eleverna betyder mycket för dig och 

att det är roligt att jobba med dem, att det är det du vill göra. Hon 

menar även att det är viktigt att vara ärlig mot eleverna; att kunna tala 

om för dem vad som gör dig glad eller ledsen, precis som du vill veta 

vad som gör dem glada eller ledsna. 

Vid ett av mina observationstillfällen är Anna resurs i klassrummet. När 

jag kommer in står Anna långt bak. Elever kommer fram till henne och 

pratar med henne. Anna svarar glatt på deras frågor, ler och skrattar 

högt tillsammans med dem. Hon lägger gärna en hand på deras axel när 

hon pratar med dem. Hon kan också krama om dem. Detta är en klass 

där Anna är känd sedan innan, så eleverna har börjat bygga relationer 

till henne. När klassläraren börjar lektionen ställer Anna sig nära en 

elev. Detta, enligt Anna, för att hon ska finnas där och eleven ska känna 

sig trygg. Eleven i fråga behöver extra stöttning i klassrummet. Under 

genomgången uttrycker eleven ”Jag fattar ingenting.” Anna går då fram 

till henne, lägger handen på hennes axel och viskar ”Jag hjälper dig” 

och sen backar hon igen. När läraren är klar med genomgången går 

Anna fram till eleven. Hon sätter sig på huk och instruerar eleven igen 

med en lugn röst. Anna instruerar eleven steg för steg, och om eleven 

inte förstår, tar hon det igen. Hon ser till att eleven förstår uppgiften 

innan hon går vidare. 
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En annan elev kommer fram till Anna och frågar om hjälp. Anna lägger 

handen på elevens axel, möter elevens blick (hon har sett honom) och 

svarar att det vill hon gärna. Hon frågar vad eleven vill ha hjälp med 

och eleven förklarar. När Anna hjälpt eleven frågar hon om han 

uppfattat svaret och eleven svarar att det har han. Då bekräftar Anna 

honom genom att nicka och le mot honom.  

Nästa elev blir bemött på ett liknande sätt. Anna sätter sig framför 

elevens bänk, går fysiskt ner på elevens nivå och de samtalar om 

uppgiften. De utbyter ögonkontakt under tiden de samtalar. Anna tittar 

på eleven och bekräftar vad hen säger genom blicken och genom att 

nicka och le. Eleven tittar på Anna och visar med sitt ansiktsuttryck att 

hen är nöjd med Annas svar. Då går Anna vidare. Hon går fram till den 

elev som behöver extra stöd och tittar till henne. Nu har eleven krupit 

upp i en soffa tillsammans med en kompis och de försöker lösa 

uppgiften tillsammans. Anna slår sig ner på en stol bredvid dem. Hon 

lyssnar på deras resonemang. Hon frågar om lov att hjälpa dem. Det 

får hon. Hon sitter kvar och hjälper dem så att arbetet går framåt och 

lämnar dem inte förrän hon ser att de kan gå vidare. Innan hon går 

säger hon till eleven att kalla på henne om hon behöver det. Anna säger 

att det är viktigt att eleven känner att hon finns där för henne om hon 

behöver hjälp. Det tar inte lång tid förrän eleven kallar på Anna. ”Kom 

Anna, vi fattar inte.” Än en gång sätter sig Anna ner och förklarar. ”Jag 

fattar ändå inte.” Anna börjar använda hela kroppen för att förklara 

uppgiften. Hon tar sig tid att stanna kvar hos eleven och använder olika 

knep för att förklara. Till slut klarar eleven av uppgiften på egen hand 

och Anna ger henne bekräftelse genom att lägga handen på hennes 

axel, titta på henne och med hela sitt ansikte visa att eleven har gjort ett 

bra jobb.  
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I ovanstående observation ser jag många av Annas relationella 

förmågor praktiseras. Först och främst att hon är närvarande när 

eleverna kommer in i klassrummet. Hon tar sig tid att prata om 

elevernas intressen och skoja med dem. Anna säger att det är viktigt att 

kunna skratta tillsammans och att använda humor för att skapa 

relationer. Jag ser också att hon bekräftar dem med sitt kroppsspråk 

men även genom beröring, genom att lägga handen på deras axlar eller 

ge dem kramar. Jag upplever att det är en positiv och ”varm” känsla 

mellan henne och eleverna. Jag ser också i min observation att det är 

viktigt för Anna att vara närvarande för ”sin” elev. Även om hon 

lämnar eleven återkommer hon för att visa att hon är där och för att 

eleven ska känna sig trygg. Hon tar sig också tid att lyssna på de andra 

eleverna och hjälpa dem. Här visar hon sin goda förmåga att 

kommunicera med dem. Hon ser till att befinna sig på samma fysiska 

nivå som eleven för att ha ögonkontakt och för att eleven ska kunna 

läsa av hennes ansiktsuttryck. När Annas elev uttrycker att hon ”inte 

fattar” är Anna snabbt på plats. Hon visar att hon finns där och hon 

använder hela sitt kroppsspråk för att få eleven att förstå uppgiften. 

Hon visar att det är viktigt för henne att hjälpa eleven. Eleven känner 

sig viktig och bekräftad.  

May Britt Drugli (2014) skriver om hur viktigt det är att lärare är 

medvetna om att deras beteende påverkar elevens syn på sig själv och 

sin omgivning. Hon skriver vidare att det är genom sin kommunikation 

med eleven som läraren har möjlighet att bygga upp eller rasera elevens 

uppfattning av sitt värde. Att läraren bekräftar eleven bidrar till att 

eleven erkänner läraren och det bidrar i sin tur till att eleven tar den 

personen på allvar, lyssnar på och vill samarbeta med honom/henne. 

Det i sin tur leder till att eleverna tar lärarens undervisning på allvar och 

lär sig mer.  
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Vid en annan observation är Anna insatt i en klass där hon inte varit 

resurs innan. Hon blir igenkänd av de flesta eftersom hon arbetar på 

skolan och vissa elever har hon redan skapat viss relation med i andra 

sammanhang. Hon ska vara med på en bildlektion och stötta upp. 

Tanken med att observera Anna i denna situation var att se hur 

relationsskapandet kan ta sig uttryck med elever som inte är lika kända 

för Anna.  

I klassen är det 19 elever. Bänkarna står i grupper om fyra. Uppgiften 

för dagen är att klippa ut en bild i en tidning, klippa bort en bit av bilden 

och därefter rita och måla dit den så naturligt och likt som möjligt. 

Anna ska finnas med som stöd för undervisande lärare. Det är ganska 

stökigt i klassen. Flera elever tycker att uppgiften är svår och har svårt 

att komma igång. Ljudnivån är ganska hög.  

Anna går fram till en elev som sitter i en liten fåtölj och bläddrar i en 

tidning. Eleven har svårt att bestämma sig för vilken bild hon ska välja. 

Anna ser detta och går fram till henne. Hon sätter sig ner på huk och 

börjar prata med henne.  

Eleven: ”Jag sitter här och bläddrar och kan inte 

bestämma mig för vilken bild jag ska välja.” Eleven 

pekar på två bilder i tidningen och ser fundersam och 

lite uppgiven ut. Anna försöker hjälpa genom att peka 

på en av bilderna och frågar: 

”Om du skulle välja den bilden, vilken del skulle du då 

klippa bort?”  

”Hmm... den här”, säger eleven och visar med fingret. 

Anna nickar och bekräftar det eleven säger. Anna svarar: 
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”Du tänker att du skulle kunna dela den så här?” Anna 

visar med fingret och tittar på eleven, söker ögonkontakt 

men eleven tittar fortfarande ner i tidningen. Eleven 

hummar och verkar ha ångrat sig: ”Nej, jag vet inte…” 

Anna visar med fingret på bilden och säger: 

”Du skulle ju kunna göra den så här... att du bara klipper 

av en bit av rumpan så att du bara behöver rita en bit av 

svansen och bakbenet. Du kan ju testa att rita en bit av 

hunden också.” Anna söker ögonkontakt, men eleven 

tittar fortfarande ner i sin tidning och funderar.  

”Nej”, svarar eleven och fortsätter bläddra. 

”Nej, du vill gärna ha den hel. Men då tror jag att den 

bilden är lättare att måla…”. 

”Ja, men jag valde mellan den här.” Eleven bläddrar 

fram några sidor och visar en ganska detaljerad bild av 

en hund med en pinne i munnen. 

”Men hur skulle du kunna dela den bilden?” 

”Så”, svarar eleven och visar med fingret. 

”Okej, och sen skulle du rita skogen bredvid?”, svarar 

Anna och nickar mot eleven samtidigt som hon söker 

ögonkontakt. 

Eleven sätter handen under hakan och ser fundersam ut. 

Anna söker ögonkontakt med eleven och frågar: 

”Tycker du om hundar?” 



 
 

99 
 

Eleven har fortfarande blicken i tidningen och ser 

fundersam ut men nickar till svar. 

Anna söker ögonkontakt men eleven fortsätter att titta 

ner i tidningen. 

”Har du hund?” 

”Nej, men jag skulle vilja ha en.” 

”Ja då är nästa beslut att välja vilken bild du ska rita.” 

Eleven nickar och tittar upp mot Anna. Deras blickar 

möts och Anna ler mot eleven.  

I slutet av episoden noterar jag att Anna fick ögonkontakt med eleven 

för första gången och hon har påbörjat någon form av relation till 

eleven genom att hon hittat ett intresse som eleven har och som hon 

uppmärksammat och kan använda i det fortsatt arbetet. Då först reser 

Anna sig upp och lämnar eleven. 

 

Diskussion 

Under den tid som vi genomfört forskningscirkeln har jag lärt mig 

mycket om hur viktigt relationsskapandet är. Att skapa relationer tar 

tid och att underhålla dem är ett ständigt pågående arbete. Jag har blivit 

uppmärksam på hur jag själv är som pedagog och hur jag skapar 

relationer och vad jag behöver förbättra. För att relationsskapandet ska 

fungera på ett bra sätt är grunden att du vill och försöker. ”Genom att 

vara villig att arbeta med det egna ledarskapet i klassen, den egna 

kommunikationen och/eller de egna attityderna bidrar läraren till att 

främja positiva relationer till eleven” (Drugli 2014, s. 15).   
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Att skapa relationer kan vara lättare för vissa och svårare för andra, 

bland annat beroende på arbetssituation. Att vara klassföreståndare för 

en klass, där du träffar samma elever under hela dagen, varje dag och 

skapar dina rutiner med dem, kan anses vara en ”enklare” situation i 

jämförelse med en ämneslärare på högstadiet som undervisar många 

elever i olika gruppkonstellationer och som träffar dem vid enstaka 

tillfällen under veckan. Detta sker även på andra stadier där 

ämnesläraren går in i klassen vid enstaka tillfällen. Situationen för en 

pedagog på grundsärskolan skiljer sig också på så vis att de har en 

annan personaltäthet och få elever som de skapar relationer till. Deras 

relationsskapande är extra viktigt då de kommer nära både elever och 

föräldrar. Även om situationen för en pedagog på högstadiet eller en 

ämneslärare på mellanstadiet innebär möten med många elever och 

skiljer sig från en klasslärares situation eller en pedagog på 

grundsärskolan är det allas skyldighet att jobba för att främja 

relationerna.  

Att vara närvarande är viktigt för att skapa relationer. 

Att vara på plats när eleverna kommer till lektionerna, 

att samtala med dem, att låta dem komma och berätta 

något som hänt på helgen, att lyfta det positiva, ge dem 

ansvar, aldrig vara anklagande men ändå vara ärlig. Om 

en elev gör något fel ska de få veta det men man kan 

vara tydlig med att säga att det är handlingen inte 

personen man blev arg på. Barn vill bli sedda, de vill vara 

omtyckta och de vill göra rätt. Vårt uppdrag är att ge 

dem de rätta verktygen och skapa goda relationer för att 

leda dem rätt. 

Så säger Anna, och jag tycker att hennes ord säger så mycket om vad 

som är viktigt i relationsskapandet mellan pedagog och elev. Det är 
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många bitar som ska falla på plats. Det ena utesluter inte det andra. 

Syftet med min rapport var att ta reda på vad Annas starka sidor är när 

det gäller att kommunicera med eleverna. Kommunikation innehåller, 

precis som Nilsson och Waldermarson (1994) skriver, många delar. Det 

kan vara språk och tal, mimik och ögonkontakt, gester och 

kroppsrörelser avstånd och lukter. Detta är viktigt att komma ihåg när 

man arbetar med barn då många är duktiga på att läsa av vuxna. Att 

säga en sak med munnen och en annan med kroppsspråket fungerar 

sällan bra. Det är viktigt för eleven att det du säger är sanning, att de 

kan lita på dig, att du är genuin. Anna nämner också att om eleven 

känner att du är där för hens skull och att du tycker om att arbeta 

tillsammans med hen, gör det att eleven känner sig viktig. Att känna sig 

viktig och behövd är en basal rättighet. 

I mina observationer har jag sett hur Annas arbetsuppgifter skiftar från 

att vara stöd till elever med beteendesvårigheter, en-till-en undervisning 

i ett ämne till att stötta enskilda elever i helklass. Det kan vara allt från 

ett tillfälle i veckan till dagliga möten. Detta ställer krav på pedagogens 

förmåga att skapa relationer. Precis som Aspelin (2010) skriver är det 

viktigt att bygga stabila sociala band med eleverna. Eller som Nilsson 

och Waldemarson (1990, 1994) tar upp i sin bok, att det är viktigt att 

lyssna in var man kan börja sin kommunikation. Om du träffar eleverna 

oftare är det enklare att följa med i deras händelser och veta vad du ska 

utgå ifrån. Träffar du dem mer sällan blir det svårare att hänga med. Då 

är det viktigt att du besitter förmågan att läsa av elevernas beteende. 

Anna berättade, som jag tog upp inledningsvis, att hon tycker att 

relationskompetens handlar om att kunna läsa av en person och se hur 

denne mår, hur man beter sig i olika situationer och hur man vet att det 

är rätt läge att säga eller göra saker. Uttalanden som dessa får stöd av 

de teorier som jag refererat till ovan.  
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Hur ska vi hinna med att läsa av alla elever vi möter? Att spendera tid 

med dem underlättar detta arbete. Hur ska man göra det om man bara 

träffar dem vid ett tillfälle i veckan? Relationer skapas ju inte enbart i 

klassrummet så vi kanske måste röra oss bland eleverna. Varför inte 

sitta med dem i matsalen och prata om sådant som inte rör skolarbetet? 

Eller varför inte vara ute med dem på rasten? Ofta kan det vara där du 

lyckas fånga upp ämnen som du kan prata vidare om vid andra tillfällen. 

Relationer kan se olika ut. Du kan ha en relation med en elev och en 

annan med en annan elev. Relationer ser olika ut beroende på vilken 

elev du möter. Vissa elever är enklare att skapa relationer med, andra 

elever når du kanske aldrig riktigt fram till. Det är här vi måste ha 

”känslan” för eleven. Hur ska man då hinna med att se alla elever och 

hitta den där känslan?  Detta är en utmaning och det finns ingen enkel 

lösning. Du som pedagog måste försöka hitta ditt sätt, men du måste 

hitta något sätt. Det är vårt ansvar som pedagoger att skapa relationer 

med våra elever för att de ska må bra och nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsinhämtning. 
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6. Pedagogisk takt 
Elisabet Bergh  

 

Inledning 
För vems skull är jag lärare? Detta var en av de frågor som jag och en 

kollega för många år sedan ställde oss i de diskussioner vi hade och 

som växte ur vårt intresse för att arbeta med skolutveckling. Den frågan 

återkommer jag ofta till i mina funderingar. Jag tänker att den starkt 

hör samman med intresset för att skapa relationer. Om eleverna ska 

utvecklas och få erfarenheter som får dem att växa och stärkas och vilja 

lära sig mer, behöver jag som lärare kunna skapa relationer. För att 

relationerna ska bli gynnsamma för elevernas lärande behöver läraren, 

som professionell, ha en genuin tro på att eleverna vill och kan lära. 

Läraren behöver också tycka om att arbeta med den utmaningen. 

Det finns mycket forskning som tar upp vikten av relationer för att nå 

framgång, både personliga framgångar och för att hjälpa andra 

människor till framgång. Då jag lyssnade på Jonas Aspelins 

presentation av sin bok Inga relationer utan prestationer (2015a), i 

Sölvesborg, maj 2016, blev jag stärkt i mina tankar att pedagogisk 

relationskompetens är något betydelsefullt för att eleverna ska 

utvecklas i skolan. Aspelin pekar både på egen forskning och andras 

samt hänvisar bland annat till forskaren John Hattie och rapporter från 

Skolverket och Skolinspektionen då han beskriver vad som utmärker 

framgångsrik undervisning. Sådan undervisning ska ha kunskapsmål i 

fokus men samordnas med en omsorgssträvan, den ska vara tydligt 

målinriktad men aktivera eleverna. Feedback från läraren är viktigt 

liksom att relationer mellan lärare och elever är goda, i bemärkelsen 
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stödjande, förtroendefulla, respektfulla och omsorgsfulla (Aspelin, 

2015a)  

Genom att delta i forskningscirkeln har jag fått möjligheten att koppla 

samman teori och praktik då det gäller lärares relationer. Utifrån den 

lärare jag följt har jag valt att fokusera på begreppet pedagogisk takt, och 

jag funderar över om detta begrepp kan kopplas samman med det vi i 

vardagstal benämner som ett ”kall”. Framgångsrika pedagoger har 

någonstans inom sig en drivkraft att utveckla eleven och utöver god 

förmåga att förmedla kunskaper tror jag att pedagogisk takt är något 

som föder denna framgång. Det var då jag lyssnade på en föreläsning 

av Ann-Louise Ljungblad där hon presenterade sin avhandling Takt och 

hållning - En relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen 

(Ljungblad, 2016) som jag fastnade för detta begrepp. Det finns fler 

forskare som skriver och hänvisar till begreppet pedagogisk takt och 

jag kopplar begreppet även till den tolkning av Buber som Jonas 

Aspelin gör (Aspelin 2015a): ”För att främja elevens utveckling 

behöver läraren ett slags skicklighet i fråga om att växla mellan närhet 

och distans i relation till eleven.” (s. 83).  

 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka vad som utmärker 

relationskompetens utifrån begreppet pedagogisk takt. Hur skapar man 

relationer där respekten blir ömsesidig? Vilket pedagogiskt 

förhållningssätt ger förutsättningar för att skapa goda relationer? 
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Skolkontext 

Den enhet där jag utfört mina observationer består av barn och elever 

i åldern ett till tolv år. Sammanlagt är det ca 120 barn/elever fördelade 

på två förskoleavdelningar, en förskoleklass, ett fritidshem och fem 

klasser årskurs 1-6. I skolan är elevgrupperna relativt små (11-15 

elever). Eleverna har vissa lektioner sammanslagna med en annan klass, 

men de flesta lektioner med egen klass. Enheten ligger nära både skog 

och hav och det finns en stor fotbollsplan i direkt anslutning. 

Sammanlagt består personalen av cirka 30 personer, där tio lärare 

arbetar i skolan, varav två lärare är speciallärare och en socialpedagog. 

Det finns en kurator och en sjuksköterska som kommer till skolan en 

dag i veckan och som också tillhör elevhälsan. Alla klasser har en 

klassansvarig lärare, men då undervisningen sker ämnesinriktat har 

eleverna en mentor där uppdelningen är årskurs 1-3 och 4-6.  

Värdegrunden är ett viktigt ledord i verksamheten, speciellt sedan 

deltagandet i kommunens värdegrundsarbete år 2014.  

Pedagogen som jag valt att studera relationsskapande kring, är 

klassansvarig för en mellanstadieklass och mentor för 12 elever på 

mellanstadiet. Hen undervisar i matematik, no, bild och idrott där vissa 

lektioner sker i en grupp med 11 elever och andra med 24 elever. 

Pedagogen är även NTA-utbildare i kommunen och förstelärare i IKT 

på skolan (bland annat med uppdrag att hjälpa kollegor att komma 

igång med det nya LMS-verktyg som kommunen har köpt in). Jag har 

i presentationen valt att kalla pedagogen för Kim.  
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Teori 

För att förklara hur jag uppfattar begreppet pedagogisk takt tar jag hjälp 

av: 

• Ann-Louise Ljungblad, som i sin avhandling Takt och hållning 

lyfter fram mellanmänskliga aspekter av läraryrket. 

• Jonas Aspelin vars forskning framförallt handlar om den 

pedagogiska relationens betydelse för barns och ungas 

utveckling.  

• Susanne Hansson, som i sin avhandling Den nödvändiga 

osäkerheten: Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan, genom 

gruppintervjuer med elever, ställer frågor om respekt som en 

kvalitet i relationer till skolkamrater och lärare. 

• Illona Rinnes beskrivning av pedagogisk takt utifrån en 

översättning av latinets tangere. 

Hur kan då begreppet takt definieras? 

Att genom våra sinnen se eleven, känna in var gränsen 

går för den andres integritet och uppmärksamma 

barnets situation. Samtidigt utövar takt inte kontroll eller 

sätter gränser för andras handlingar, snarare då mer 

gränser för sitt eget handlande… takt kan ses som en 

kraft, som ett modus eller sätt att vara, snarare än som 

en förmåga, metod eller ett tillvägagångssätt. (Ljungblad, 

2016, s 129). 

 

Ljungblads definition av takt, som för övrigt hänvisar till pedagogen 

Lars Lövlies begrepp, får mig att tänka på ordet ”kall”, ett ord som 

tidigare ofta nämndes som ett kriterium för god lärargärning. Jag gör 
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tolkningen att kall är något som du ”har i dig” och som skapar en 

drivkraft att känna in och därigenom utveckla de elever du arbetar med. 

Men vad kan detta kall bygga på? Hur kan man förklara, definiera och 

bena ut hur positiva relationer kan kopplas till pedagogisk takt? Ett 

begrepp som kan kopplas samman med detta är respekt, att läraren i 

grunden visar ett respektfullt bemötande. Hansson (2012) för fram 

resultat som ur ett elevperspektiv visar på att respekt handlar om att bli 

sedd som någon av betydelse genom ett, i relationen till lärare, 

ömsesidigt lyssnade och bekräftande av varandras lika värde. Hansson 

beskriver begreppet respekt utifrån individens känslor och kopplar 

detta till begreppet ”integritetszon”, ett utrymme som varje människa 

ställer ett tyst krav på att omge sig med. Med stöd i Knud Løgstrups 

filosofi menar Hansson att respekt innebär att ”värna om den andres 

integritetszon och att de handlingar som den enskilde utför gentemot 

den andre ska ske så att denne får vara herre i sin egen värld.” 

(Hansson, 2012, s. 33). 

 

Kan man se pedagogisk takt som en fördjupning av begreppet respekt? 

Aspelin (2015b) beskriver två huvudaspekter av pedagogisk 

relationskompetens där jag tolkar att respekt finns i båda aspekterna 

men att pedagogisk takt representeras i den högra kolumnen: 

 

En färdighet och förmåga 

att agera i förhållande till 

relationer 

Ett förhållningssätt i relationer 
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Arbete med- och 

hanterande av ”sociala 

relationer” 

Att vara delaktig i- och berika 

”mellanmänskliga relationer” 

Att samverka med elever 

och elevgrupper 

Att samexistera i möten 

ansikte-mot-ansikte 

 
Som lärare lär vi oss att hantera sociala relationer utifrån det vi lär och 

det vi erfar (den vänstra spalten). Men mellanmänskliga relationer (den 

högra spalten) handlar om lärares relationskompetens som ett sätt att 

vara i relation med eleverna, det är en attityd i relationer, där läraren 

omfattar eleven. Det handlar inte om att åstadkomma bestämda 

förmågor, utan om att öppna upp möjligheter för ett slags kunskapande 

och relationsutveckling som inte går att förutbestämma. ”Han/hon 

förhåller sig öppen till frågan om vem eleven är och kan bli, det vill 

säga ger utrymme för eleven att träda fram som unikt, inte tidigare 

skådat subjekt.” (Aspelin, 2015b) 

Illonna Rinne (2017) skriver att ordet takt kommer från latinets 

”tangere” som betyder röra vid/vidröra och menar att det finns en 

kroppslig dimension i taktbegreppet. Hon förklarar vidare att 

fenomenet inte kan reduceras till någon särskild del av kroppen utan 

att det realiseras med hela kroppen, där känslor också involveras. Kan 

detta innebära att allt vi uttrycker styrs av de känslor vi själva lägger i 

vårt möte? Att det som är viktigt för mig speglar hur jag förhåller mig 

och hur jag därmed skapar relationer till eleverna? I så fall tänker jag att 

den värdegrund som pedagogen utgår ifrån blir avgörande för hur 

pedagogen kan utöva pedagogisk takt.  
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Tillvägagångssätt 

I februari 2017 beslutade vi deltagare i forskningscirkeln att vi skulle 

följa varsin pedagog under året. Det skulle vara någon som man ansåg 

var skicklig på att bygga goda relationer och vars kompetens man var 

nyfiken på. Den pedagog som jag ställde frågan till gick med på att jag 

skulle besöka lektioner och genomföra intervjuer under våren och 

hösten. Jag började med att observera två lektioner: den ena då 

pedagogen hade genomgång och diskussion med elva elever, den andra 

var en idrottslektion ute med 24 elever. Jag utgick från följande frågor: 

Vad säger lärare och elever till varandra? Hur talar de och vilket sätt 

har de när de kommunicerar? Utifrån dessa skrev jag i ett 

observationsschema in elevens och pedagogens agerande samt mina 

tolkningar av vad pedagogens agerande kunde ha för betydelse för 

eleverna. Jag iakttog även gester, kroppsspråk, kroppsposition och 

ansiktsrörelse. Efter den första observationen gjorde jag en informell 

intervju och efter den andra en formell intervju utifrån 

frågeställningarna:  

● I vilka situationer bygger du relationer? 

● Varför bygger du relationer? 

● På vilket sätt bygger du relationer? 

● När behöver du ”jobba extra” för att skapa relationer? 

● Vad innebär ett respektfullt beteende för dig i din relation med 

eleverna? Vad krävs för att det ska uppstå? Är det viktigt för 

dig? 

● Du har tidigare nämnt att du vill att eleverna ska ”våga chansa”. 

Varför är det viktigt och hur arbetar du för att uppnå det. 
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Efter analys och teoretisk tolkning av detta material övergick jag till att 

göra videoobservationer. Information om hur detta var tänkt att gå till 

och användas skickades hem med de elever som skulle finnas med vid 

de tillfällen jag filmade. Jag har valt att filma vid fyra tillfällen med målet 

och fokus att fånga innebörden i fenomenet pedagogisk takt. De 

observationer jag återger är tagna från olika situationer men redovisas 

i ett sammanhang för att visa på relationerna mellan pedagogen och 

eleverna.  

 

Resultat 

 

Lektionsobservationer 

Den första observationen genomförs i klassrummet där pedagogen 

Kim har en NO-genomgång med 11 elever. Eleverna ska delta i 

Batterijakten (en återvinningstävling i Sverige) och detta är en 

introduktion då de ska fundera över vad elektricitet är. Kim står vid 

whiteboardtavlan och eleverna sitter i en halvcirkel framför på stolar så 

att de ser tavlan. Eleverna får en förklaring till varför jag finns i 

klassrummet och information om att jag kommer att besöka dem några 

gånger under året för att titta på hur Kim arbetar. Eleverna tycker att 

det är okej att jag är där och håller sedan full fokus på 

lektionsinnehållet. Jag fokuserar på Kims agerande och fyller under 

lektionens gång i ett observationsschema där jag tittar på dennes 

agerande och hur eleverna agerar utifrån det. Det jag ser och som är 

relevant för relationskompetens är bl.a. följande (siffrorna förklaras 

nedan): 
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Kims agerande Elevens agerande 

Bekräftar elever genom att titta och 

nicka 

Engagerade och intresserade  

(1)(3)(5) 

Uppmuntrar gissningar Vågar gissa 

(1)(2)(5) 

Kommenterar och bygger vidare på 

elevers förslag 

Vill ännu mer 

(1)(2) 

Talar om när de avbryter och talar 

för mycket 

Tar åt sig. Jag uppmärksammar 

hur en av eleverna, som kan ha 

svårt att hantera tillsägelser, inte 

har det då Kim säger till. (4)(5) 

Förmedlar lugn och trygghet Behöver inte ”göra till” sig 

(3)(5) 

Tillåter rörelsebehov som inte stör Elev går och hämtar plåster (mer 

för att röra sig än att behovet är så 

stort) 

(3)(4)(5) 

Ger eleverna tankeutrymme  Alla får tänka i lugn och ro 

(2)(5) 

Anpassar och tänker om i slutet av 

lektionen då eleverna blir trötta. 

Avslutar med några språklekar med 

tema elektricitet 

Får ny energi nästa lektion, 

lektionen avslutas positivt 

(2)(3)(5) 

 
Efter lektionen tolkar jag, utifrån lektionen och en informell intervju, 

vad Kims agerande kan ha betytt för eleverna och hur detta stämmer 
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överens med att eleverna visar respekt och tillit till Kim. Den tolkning 

jag gör är att det sätt som Kim agerar på bland annat får följande 

betydelse för eleverna: 

(1) Väcker nyfikenhet 

(2) Föder nytänkande 

(3) Känner bekräftelse då de blir sedda 

(4) Upplever rättvisa 

(5) Skapar ett tryggt klimat 

Utifrån observationen kan jag se att Kim bemöter elevernas 

kommentarer genom att bekräfta det de har sagt och bygger sedan 

vidare utifrån det. Kim visar att hen vill att eleverna ska våga chansa 

och bygger upp en tillit kring det genom att skapa ett klimat där det är 

tillåtet att svara fel. Kim själv modellar även detta klimat. Det sker ett 

ömsesidigt lyssnade och bekräftande av varandras lika värde, en respekt 

för elevens integritet vilket jag kopplar till Hanssons (2012) beskrivning 

av respektfullt bemötande.  

Den andra observationen sker utomhus då Kim har idrott med 24 

elever. Mitt under min observation stannar jag upp och reflekterar över 

Kims bemötande av eleverna. Vad är det som gör att Kim kan 

åstadkomma det slags respektfulla möten som jag upplever att det 

handlar om? Det jag ser i denna observation såg jag även i den förra. 

Det jag ser i Kims agerande, och som jag kopplar till relationsbyggande, 

är en lärare som: 

• Lyfter det positiva 

• Stärker tilltron 

• Visar humor och glädje 

• Har tydliga mål med lektionen 

• För en dialog med eleverna 
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• Möter elever hjälpsamt, vänligt och förstående 

• Agerar lugnt och tryggt i alla situationer 

 

Frågan är om lektionstiden räcker till för att bygga upp de 

mellanmänskliga relationerna eller om detta även sker utanför 

lektionstid? Jag blir nyfiken på att göra en formell intervju och ta reda 

på hur pedagogen själv ser på detta. 

 

Intervju 

Redan då jag får svar på min första fråga får jag bekräftelse på att Kim 

månar om relationsbyggande vid sidan om lektionerna. Kim svarar: 

”Relationer bygger man både under lektionstid och under rastvakter 

och vid olika aktiviteter även innan, på morgonen, barnen kommer in 

i klassrummen innan det ringt in”. Kim upplever att eleverna kommer 

längre i sin utveckling om de har förtroende för hen och att de blir 

trygga med att veta vilka gränserna är. Kim betonar att det är viktigt att 

se ALLA barn och att olika elever kräver olika uppmärksamhet: ”Man 

får bygga olika hårt för relationerna”. Kim berör både sociala 

situationer och inlärningssituationer då hen talar om relationer som hen 

behöver ägna mer tid åt än andra. Det kan handla om elever med extra 

anpassningar som kan känna svag självtillit och elever som inte har 

mycket vuxenkontakt utanför skolan. I de svar som Kim ger får jag en 

tydlig bild av att hen har en genuin tro på att alla elever har en god 

värdegrund. Då det uppstår en konflikt mellan elever tolkar jag det som 

att det är en självklarhet för Kim att reda ut vad som hänt, att eleverna 

själva ska få förklara hur de upplevt situationen och då få syn på 

orsaken till att det blivit som det blivit. Kim tänker att detta är något 

man får jobba på hela livet, att hjälpa eleverna att skilja på vad någon 
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gör och vem någon är: ”Skillnaden på vad man gör och vem man är, 

vad man vill stå för”. Det är även viktigt för Kim att alla ska förstå att 

alla har rätt att vara olika. Hen menar att om man kan visa respekt så 

kommer man långt i livet. ”Man liksom tar olika vägar fast man har 

samma mål. Och att de ska ha samma respekt men komma dit på olika 

sätt. Då får man ha lite fingertoppskänsla och känna vem man kan göra 

vad med”. Min tolkning är att denna ”fingertoppskänsla” som Kim 

talar om är just pedagogisk takt och att Kim visar intresse för 

mellanmänskliga relationer. Jag gör här en koppling till det Ljungblad 

(2016) skriver om att takt kan ses som ett sätt att vara snarare än ett 

tillvägagångsätt, en kraft du besitter snarare än en metod du använder.  

 

 

Videoinspelning 

Jag har filmat Kims lektioner vid tre olika tillfällen. Jag ser här en lärare 

där jag kan identifiera situationer som utvecklar goda relationer; 

exempelvis då Kim är lugn, visar vänlighet, är tydlig och bestämd, är 

konkret, har humor och signalerar att ämnet är roligt. Det blir tydligt 

att Kim är angelägen om att eleverna förstår. Jag ser en lärare som 

genom blickar och kroppsspråk visar att hen lyssnar utan att ha 

förutbestämt vad eleven ska säga. Responsen hos eleverna blir att de 

vågar och vill förstå och berätta vidare. Ett exempel på detta ser jag vid 

en genomgång inför att eleverna ska lösa en matteuppgift, först enskilt 

på små whiteboards och sedan gemensamt. Uppgiften handlar om en 

snigel och Kim börjar med att fråga eleverna om de kan beskriva en 

snigel. Eleverna kommer med förslag, till exempel att sniglar är 

långsamma, läskiga och slemmiga. Då en elev, Stina, säger att de är 

äckliga svarar Kim: ”De kan vara äckliga också. Det är inte många som 

har sniglar som husdjur.” Kim och eleverna skrattar åt tanken om att 
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ha en snigel som husdjur. Fler förslag kommer och sedan säger eleven 

Svante att de är goda att äta. Kim (som står vid tavlan framför eleverna) 

tar ett steg mot Svante, böjer sig lite lätt framåt och säger med ett 

leende: ”Har du ätit sniglar?” Svante svarar: ”Nä, men jag tror att de är 

goda att äta.” ”Jag har ätit”, säger Kim och ler stort. En annan elev, Pia, 

frågar läraren om det var gott. Kim svarar ”Det var god krydda, alltså 

sås, så ja, men själva snigeln … nja.” Kim vänder sig sedan mot Svante 

och tittar på honom med leende ögon och jag tolkar det som att Kim 

vill se om Svante vill tillägga något om sniglar. Kim ger Svante utrymme 

att berätta och tillägga något som han kan (vilket han också gör) och 

jag tolkar detta som pedagogisk takt. Jag ser något som jag kopplar till 

det Aspelin (2015) beskriver som den mellanmänskliga relationen. Att 

känna in, vara i och även berika relationen där läraren både ger av sina 

egna erfarenheter och känslor (som eleven öppnat upp för) och låta 

eleven få växa. Kim visar också under denna genomgång att det är okej 

att eleverna svarar det de upplever. Det är lätt att rätta till en elev som 

säger att något är äckligt (som Pia säger) men läraren behåller sin lugna 

stämma och nyanserar det eleven svarar genom humor, vilket också är 

en viktig egenskap hos en god pedagog enligt de studenter som 

Ljungblad (2016) intervjuat. 

 

Under en annan matematiklektion får eleverna ta till sig ett 

förutbestämt antal plastgem som de använder till att konkret dela upp 

i olika delar. De ska träna begreppet division. Eleverna får i uppgift att 

ta fram en andredel (hälften) av dessa och Kim går runt i gruppen för 

att se hur de gör när de delar upp. Då Kim passerar en elev som tagit 

till sig fler gem än han behöver kommenterar Kim: ”Tillhör de här?” 

Kim lägger handen på högen av gem som inte tillhör och rösten är 

vänlig. ”Nej”, svarar eleven och ser lättad ut över att så tydligt kunna 

se vad svaret på uppgiften blir då läraren håller för de gem som inte 
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tillhör uppgiften. ”Inte dom... Då tror jag att jag tar bort dem annars 

blir jag lite förvirrad av dom.” Det Kim gör här är att beskriva sina egna 

känslor för eleven. Kim säger att hen blir förvirrad av att det ligger för 

många gem där (vilket även eleven kan ha känt) och jag tänker att om 

Kim bara hade sagt till eleven att ta bort de gem som inte skulle vara 

där kunde det ha skapat en osäkerhet hos eleven. Jag har vid flera andra 

tillfällen hört att Kim använder sina egna känslor då hen vill ”visa 

tillrätta”. I stället för att säga åt en elev att sluta upp med något som 

stör kan Kim säga: ”Det blir så jobbigt i mina ögon när lampan tänds 

och släcks”. Eller: ”Jag kan inte koncentrera mig när det trummas mot 

bordet”. För mig visar Kim pedagogisk takt både utifrån Rinnes (2017) 

och Ljungblads (2016) beskrivningar då hen ödmjukt förmedlar sina 

känslor för att bygga relationer med eleverna.  

 

Under den sista observationen jag utför, som också är en 

matematiklektion, tränar eleverna på begreppet area. Kim går igenom 

begreppet på tavlan genom att berätta och rita vad area är och några 

elever får också komma fram till tavlan för att lösa olika uppgifter. Efter 

det går Kim igenom en uppgift som de alla ska utföra på ett rutat 

papper där varje ruta är en kvadratcentimeter. De ska markera tolv 

kvadratcentimeter och då även använda halva rutor. Eleverna sätter 

igång och Kim går runt för att se till att alla har förstått. En elev, Anna, 

sitter och funderar och utbrister; ”Jag fattar ingenting.” Kim böjer sig 

ner vid eleven, tittar med vänlig blick och säger med mjuk och låg röst; 

”Vad är det du förstår?” Eleven börjar förklara begreppet area och Kim 

lyssnar intresserat på vad Anna har förstått. Då Anna vidare ska 

förklara uppgiften säger hon: ”Betyder det att jag ska rita kring 12 

rutor?” ”Ja, precis” svarar Kim. ”Men det var något mer ni skulle tänka 

på”, fortsätter Kim. ”Att använda halvor?” undrar Anna. ”Precis” 

svarar Kim. Kim säger inte mer utan ger Anna tid att tänka själv. Då 
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Kim ser att Anna börjat med uppgiften lämnar Kim henne och går 

vidare i klassrummet. När Kim möter Anna tolkar jag det som att hen 

bygger en mellanmänsklig relation både i sitt sätt att agera (hen tar sig 

tid, vill veta vad Anna kan och utifrån det hjälpa henne) och tala (hen 

respekterar att Anna inte förstår men tillrättavisar henne inte, säger till 

exempel inte att hon inte lyssnat ordentligt på genomgången och 

förklarar inte på samma sätt en gång till). Här är ett tillfälle då relationen 

stärks och då tilliten till läraren och nyfikenheten för uppgiften växer 

på ett sätt som jag kopplar till Aspelins (2015) beskrivning av 

mellanmänskliga relationer.  

 

 

Sammanfattning 

Utifrån intervjuer och observationer i denna studie drar jag slutsatsen 

att relationskompetens i grunden handlar om ett genuint intresse och 

förståelse för vad eleven vill kommunicera samt att utifrån denna 

information kommunicera vidare. Detta gör att eleven upplever respekt 

som speglas tillbaka till pedagogen. Att i grunden ha en tro att eleven 

vill och kan om rätt förutsättningar ges. Kim visar mycket närvaro 

under lektionerna och utstrålar ett lugn som smittar av sig på eleverna. 

Även då det finns ett tydligt syfte och mål med lektionerna ser jag en 

förmåga hos Kim att befinna sig i den mellanmänskliga relationen för 

att utifrån den utveckla elevens kunskaper.  

 

I Ljungblads avhandling (2016) kan man läsa vilka egenskaper (eller 

personligheter) som hon identifierat utifrån de intervjuer hon 

genomfört. Några olika röster från elever lyfter följande erfarenheter 

från lärare som enligt dem varit goda pedagoger och kan tolkas haft 

pedagogisk takt. Då jag läser dessa citat uppfattar jag de egenskaper jag 
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sett hos Kim då det gäller relationskompetens och som handlar om 

pedagogisk takt. 

 

Hon är närvarande hela tiden, just att hon har förmågan 

att vara där eleven är – på elevens nivå. En skojfull 

person som alltid stöttar en och finns där. Sträng men 

inte så ofta. Har en förmåga att förstå hur man tänker 

och förklarar för varje elev på det sätt som han eller hon 

tänker, istället för att försöka få alla elever att tänka på 

samma sätt... En mångfacetterad pedagog… mötte mig 

alltid i dialogen med mina funderingar. Rolig och humor 

och får in det i arbetet… Vad passar just mig? Den bästa 

lärare jag någonsin haft! Engagerad och vill verkligen att 

vi ska lära oss… Man är i trygga händer. Hon är en 

person som jag aldrig kommer glömma. (Ljungblad 

2016, s. 78). 

 

Diskussion 
Nyfikenheten kring vad som utmärker goda relationer mellan lärare 

och elev fick mig att fastna för begreppet pedagogisk takt. Hur skapar 

man goda relationer som leder till elevers utveckling? Är det något man 

kan lära sig eller något som vissa bara har i sig? Den lärare vars agerande 

jag har studerat närmare genom observation och intervju manifesterar 

pedagogisk takt. Sett utifrån Ljungblads (2016) avhandling är det en 

lärare: 

• med tolerant och ickevärderande hållning 

• med ett sätt att vara i nuet, 

• som inte stressar, inte nedvärderar, inte skuldbelägger 
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• som försöker ha en positiv ton även när eleven svarar fel 

• som har humor 

• som inte låter eleverna bli bärare av undervisningens 

svårigheter 

 

I observationerna tycker jag mig kunna urskilja pedagogisk takt och 

relationskompetens och har sett situationer där pedagogen befunnit sig 

i relation med elever som fått betydelse för elevens utveckling. Jag har 

flera gånger under arbetets gång varit frustrerad över hur jag ska kunna 

fånga Kims pedagogiska takt i mötet med eleverna då det handlar om 

situationer som inte planerats utan sker i den stund som kräver ett 

taktbyte. 

När en relation vuxit fram mellan lärare-elev krävs det 

likväl av läraren en ständig taktfull balansgång i 

undervisningen – i varje situation. Lärarna ger uttryck 

för att gensvaret måste vara äkta. I nuet kan läraren 

uppmuntra, nyfiket undra, lugna, bekräfta, invänta, be 

om ursäkt och skapa rum för andra att ta plats. I varje 

situation känner läraren in och läser av elevens mimik 

och kroppspråk i en helhetsbild av vilket stöd som 

behövs i stunden. Det sker i en och samma sekund när 

läraren i sitt gensvar söker elevens blick, ändrar sitt 

tonläge, gör en handgest och vrider sig mot eleven, på 

samma gång som en metafor för ämnesinnehållet 

improviseras. (Ljungblad, s. 195). 

 

Vad krävs för att man ska kunna visa ett äkta gensvar till eleverna? Den 

latinska översättning som Rinne (2017) hänvisar till, där ordet takt 
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betyder röra vid, vidröra, får mig att tänka på vad viktigt det är att i 

grunden ha ett respektfullt tänkande om de människor vi möter och 

skapar relationer till. De samtal jag haft med Kim genomsyras av en tro 

på att alla i grund och botten vill göra väl och att allt har sin orsak. För 

Kim är det positivt med olikheter och jag uppfattar det som att ansvaret 

för elevens lärande och mående ligger på de vuxna.  

Genom att läsa litteratur, delta i givande samtal med kollegorna i 

forskningscirkeln och koppla de nya kunskaperna till praktiken har min 

syn på relationers betydelse för den undervisning vi ska bedriva i skolan 

fördjupats, vilket jag tar även kopplar till bemötande av alla jag möter i 

mitt yrke. Jag har tidigare i studien reflekterat kring att pedagogisk takt 

kan vara en fördjupning av respekt och att vara i relationen vilket, för 

mig, borde vara positivt för alla relationer vi har.  Gemensamt i de 

studier vi genomfört i forskningscirkeln är att alla de pedagoger vi följt 

själva betonar vikten av- och har intresset för att skapa goda relationer. 

Betydelsen av att se varje individ och att som vuxen ta ansvar för 

undervisningssituationerna framkommer också. Många beskriver 

betydelsen av att som pedagog själv visa sin mänsklighet genom att till 

exempel visa att det kan bli fel ibland och att det är helt okej. 

Vilka förmågor ger då bra förutsättningar för att skapa goda relationer? 

Handlar det om gott ledarskap, god didaktisk kompetens eller just god 

relationskompetens då vi upplever en omtyckt pedagog? Jag tänker att 

ett gott ledarskap och en god didaktisk kompetens är en del i att kunna 

skapa goda relationer som pedagog, vilket hade varit intressant att titta 

vidare på i framtida studier. Vad kan till exempel kombinationen gott 

ledarskap utan god didaktisk kompetens skapa för relationer? Det hade 

också varit intressant att framöver intervjua eleverna för att få deras 

uppfattningar om hur en bra lärare ska vara och hur de uppfattar Kim 

i termer av relationsskapande.  
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I de studier vi gjort nu är det undervisande pedagoger som vi har följt. 

Det hade också varit intressant att studera pedagogisk takt hos en 

fritidspedagog som är bra på att skapa relationer. I fritidshemmen 

bedrivs undervisning och de har en läroplan med krav som ska 

uppfyllas, men de har inte de kunskapskrav som i skolan. Vad får 

pedagogisk takt för betydelse för elevernas utveckling under de 

omständigheterna?  

Avslutningsvis ställer jag två frågor som jag bär med mig och funderar 

vidare kring. Jag bygger på beskrivningar som Ljungblad gjorde i sin 

presentation av sin avhandling i mitt sökande efter svar: 

- Hur kan vi själva avgöra om vi har pedagogisk takt?  

 

Takt kan ses som realiseringen av att undervisa. Vi känner i 

kroppen om det är en balans eller obalans. Gester, tonfall, 

blick. Hur man relaterar.  

 

- I vilka situationer kan vi avgöra om vi lyckats med pedagogisk 

takt? 

 

Är eleven en självständig, autonom problemlösare som är 

produktinriktad och söker efter rätt svar? Eller står läraren vid 

elevernas sida i ett gemensamt utforskande med processen i 

centrum och med lärare som vägvisare? 
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7. Relationsskapandets 
betydelse för delaktighet och 
inkludering 
 
Mia Persson-Apelros 
 

Inledning  

Sedan lärarlegitimationens intåg i skolan har klasslärare i många fall fått 

ge vika för ämneslärare, vilket inneburit att barn fått fler lärare redan i 

tidig ålder. Jag arbetar själv som klasslärare och tror på ett system där 

en eller två lärare har de flesta ämnen i en klass. Detta just på grund av 

att man då enkelt kan skapa goda relationer, vilket jag anser är 

avgörande för både barns mående och skolresultatet, framför allt för 

vissa barn. Jonas Aspelin (2015) hänvisar till en rapport från Skolverket 

där man undersökt skolors olikheter och deras betydelse för elevernas 

studieresultat. En av de tre avgörande faktorerna visade sig vara 

lärarnas relationer till eleverna.  

Skolorna karakteriseras av jämförelsevis få och nära 

relationer mellan lärare och elever. Det innebär i sin tur 

att läraren får kännedom om elevens hela situation, 

bygger förtroendefulla relationer till eleverna, kan 

upprätthålla dialoger med – och anpassa sina 

stödinsatser till –eleverna. (Aspelin, 2015, s. 28).  

En del lärare får idag träffa skolklasser endast en gång i veckan. Trots 

det ska läraren möta alla elever och främja deras lärande och utveckling. 

Enligt Lgr 11 ska: 
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Hänsyn (…) tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. (s 8) 

Kunskap om vad varje elev behöver kan fås via goda relationer. En 

fråga som jag behandlar i den här texten är: hur kan man som lärare 

med många elever lyckas få alla elever delaktiga och inkluderade? En 

annan fråga som aktualiseras är om goda relationer och ett speciellt 

bemötande kan bidra till högre måluppfyllelse. Min studie har i och för 

sig inte direkt fokus på måluppfyllelse och resultat, men jag vill visa på 

förhållanden som jag tror är betydelsefulla för detta. Jag vill försöka 

beskriva och förstå hur man kan tänka och gå till väga i termer av 

relationer när man möter många elever varje vecka. 

 

Syfte  

När jag fick chansen att delta i en forskningscirkel om 

relationskompetens blev jag väldigt glad att jag skulle få möjlighet att 

lära mig mer inom detta viktiga område. Då vi började prata om att vi 

skulle genomföra små studier hade jag inledningsvis en speciell elev i 

tankarna. Denna elev, som jag kommer att kalla Sara, har haft 

svårigheter i ett ämne men efter lärarbyte har det fungerat mycket 

bättre. Jag bestämde mig för att ta reda på om detta kunde ha något 

med lärare-elev-relationen att göra och vad den aktuella läraren gjorde 

som fick Sara att lyckas. Jag började titta på lärarens arbete och 

diskutera hur hon gör för att skapa relationer och främjar lärande med 

alla barn, framför allt eftersom hon möter så många elever varje vecka. 
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Syftet med min lilla studie är att beskriva och tolka vad som utmärker 

denna pedagogs relationskompetens. 

 

Skolkontext 

Den pedagog som jag följt i detta projekt och som jag valt att kalla Lisa, 

finns på den aktuella skolan en dag i veckan.  Hon undervisar då elever 

i årskurs 3-6 och de är alltid i ett bestämt klassrum. Enheten består av 

barn från 1-12 års ålder, sammanlagt ca 150 barn. Den ligger i ett 

mindre samhälle intill havet, med närhet till både skogsområde och 

odlad mark. Här finns en ”ansvarslärare” för varje klass och på enheten 

finns två specialpedagoger.  På skolan finns två personer som fungerar 

som resurser för de barn som behöver lite extra stöd. Dessutom finns 

just nu på enheten fyra extratjänster, personer som bland annat ska 

fungera som extra resurser i klasserna. Skolsköterska och kurator finns 

på skolan en till två dagar i veckan.  

Lisa arbetar som lärare i ett praktiskt-estetiskt ämne och undervisar 

varje termin ca 300 elever.  De elever som hon undervisar kommer från 

fyra skolor och Lisa har sin hemvist på en av dem.  Hon säger själv att 

hon har lätt att skapa relationer och att detta kan vara en av hennes 

styrkor. Lisa har bara arbetat som lärare i några år, men hon har mycket 

livserfarenhet.  

 

Teori 

Jag redogör nedan för litteratur som jag använt i min studie. Några 

centrala begrepp lyfts fram och definieras.  

Lärares förmåga att skapa ett tryggt klassrumsklimat som bygger på 

goda relationer har av en mängd forskare beskrivits som grundläggande 
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för elevers lärande (Aspelin 2015; Drugli 2014). Jonas Aspelin visar i 

en artikel att det krävs goda relationer för att lyckas med utbildningens 

syfte: ”Utan relationer inga prestationer, ingen inhämtning av 

kunskaper och värden, ingen anpassning till samhället och ingen 

personlig utveckling.” (Aspelin 2017, s. 1). Goda relationer i skolan är 

av yttersta vikt och varje lärare måste hitta ett sätt att skapa sådana, 

oavsett yttre förutsättningar.  

Annika Liljas (2013) studie visar att förtroendefulla relationer kan vara 

nödvändiga för att motivera eleverna till att lära sig. Relationerna är 

pedagogiska, läraren ska, som Anneli Frelin och Jan Grannäs (2017) 

skriver, vidga och fördjupa elevernas relation till innehållet genom 

lärar-elev-relationen. Samtidigt beskriver de att det finns en risk att 

elever uppfattar att skolan/lärare inte bryr sig om dem som personer, 

utan bara om deras prestationer och att balansgången här är viktig. Tina 

Kullenberg och Martin Eksath (2017) skriver att då krav på mätbar 

nytta finns kan helheten ibland tappas bort. Maj-Britt Drugli (2014) 

visar att relationer går att påverka i positiv riktning och att lärare, som 

har kunskapen och viljan, har goda möjligheter att vidareutveckla sina 

relationer till eleverna. Hon beskriver också att vissa lärare spontant 

passar bättre ihop med vissa elever och kan ha lättare att etablera en 

relation med dem. Det är dock alltid läraren som har ansvaret för att 

förbättra relationen och den som aktivt måste arbeta för att göra något 

åt en besvärlig situation. Martin Hugo (2011) beskriver hur elever som 

helt misslyckats i grundskolan ändå kan lyckas på gymnasiet. Detta 

bland annat på grund av lärare som motiverat eleverna när ingen 

motivation tycktes finnas. Hugo skriver vidare att om relationerna ska 

fungera måste eleverna känna att lärarna tycker om dem och bryr sig 

om dem. Frelin (2012) menar att den relationella dimensionen av 
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lärarprofessionaliteten består i att bygga och underhålla relationer som 

gör att eleverna kan växa och lära.  

Begreppet ”pedagogisk takt” förklaras av Ilona Rinne (2017) som 

”lärares förmåga att hantera och anpassa sig till specifika situationer i 

den pedagogiska praktiken”. Vidare är takt att vara ”finkänslig och 

hänsynsfull i olika situationer och att kunna avgöra vad som är lämpligt 

att göra och säga i syfte att bevara en god relation till andra” (s. 170). 

Ann-Louise Ljungblad (2016) har i sin avhandling kommit fram till att 

det hon kallar ”pedagogisk takt och hållning” är avgörande för om 

undervisning ska nå fram till eleverna. Lärares sätt att möta eleverna 

ses här som extra viktigt för elever i svårigheter, detta då de har särskilt 

svårt att hantera normer som dominerar i skolan. Hugo (2011) menar 

att skolsvårigheter, i det relationella perspektivet, betraktas som något 

som sker i elevens interaktion med hela skolmiljön. I Ljungblads (2016) 

avhandlingen beskrivs hur lärarna både tar ansvar för och i relationerna 

med eleverna. Detta innebär ett pedagogiskt ansvar, likaväl som ett 

ansvar för relationen med eleverna. I undervisningen måste lärarna 

tolka det eleverna ger uttryck för och ansvarar därmed för elevernas 

roll i processen. Samtidigt ansvarar de för sin relation till eleven, för sitt 

eget handlande. Samtliga lärare i Ljungblads studie visar tilltro till 

elevernas potential, intresserar sig för varje elev som de är och fungerar 

som vägledare som står vid elevernas sida i ett gemensamt utforskande 

av elevernas lärande. När eleverna inte förstår förändrar lärarna direkt 

sitt sätt att förklara, till exempel genom att använda laborativt material 

och konkretisera innehållet. Svåra undervisningssituationer hanteras 

genom improvisation och lärarnas frågor är av den sorten att eleverna 

vågar uttrycka sig. Lärarna har nära till skratt med såväl hela gruppen 

som med enskilda elever. En av lärarna i studien talar om vikten av att 
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ha roligt tillsammans och hur humor och glädje kan skapa relationer 

mellan lärare och elever. 

Drugli (2014) hänvisar till vad Pianta, Stuhlman och  Hamre (2003) 

menar med en god relation mellan lärare och elev och tar då först upp 

vikten av lyhördhet. I detta att vara lyhörd ingår att snabbt fånga upp 

elevens signaler, reaktioner och behov på både grupp- och individnivå. 

Detta är en komplex färdighet som inte alla utan vidare behärskar. En 

annan viktigt aspekt som Drugli lyfter fram är relevant respons. 

Ögonkontakt, personliga kommentarer, humor, bekräftelse och 

användande av elevens namn är några av de relationsfrämjande 

responser som kan användas i det dagliga samspelet. Även responsen 

bör vara anpassad efter elevernas behov, signaler och beteende. 

Ytterligare aspekter som lyfts fram av Drugli är att läraren ska förmedla 

acceptans och värme gentemot eleverna, ge dem stöd när det behövs, 

ha kontroll över sina egna beteenden och reaktioner, skapa struktur 

och sätta gränser anpassade efter elevernas beteende och behov.  

I Frelins (2012) bok lyfts informella diskussioner upp som en annan 

aspekt av lärares lyhördhet. När det är tillåtet att prata rakt ut om något 

som kanske inte riktigt hör till ämnet lättas stämningen upp, och det 

kan också vara en förutsättning för att eleverna ska vilja vara med över 

huvud taget. Att ha en sådan informell ordning i klassrummet ställer 

dock höga krav på läraren, och det finns olika saker att ta hänsyn till 

för att det ska fungera bra. Anne-Marie Körling (2017) talar om vikten 

av att lärare är lyhörda för elevernas förmåga att vänta, då sådan 

förmåga kan te sig olika för olika elever. Även Eva Gannerud (2003) 

använder sig av begreppet lyhördhet och påpekar att det som fungerar 

i en klass kanske inte fungerar i en annan, då förutsättningarna kan vara 

klart olika. Lyhörda lärare försöker hela tiden uppmärksamma vad som 
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händer och de fångar även tillfällena i vardagen där man kan bygga upp 

relationerna. 

 

Tillvägagångssätt 

När vi i forskningscirkeln bestämde att vi skulle följa en pedagog som 

vi ansåg vara duktig på att skapa relationer föll mitt val direkt på en 

pedagog som jag valt att kalla Lisa; detta framför allt eftersom hon, som 

jag nämnde ovan, hade lyckats vända resultatet för Sara. När Lisa 

tillfrågades om jag fick följa henne svarade hon direkt att det fick jag 

gärna. Hon har sedan låtit mig komma till henne för observationer, 

samt ställt upp på samtal och intervjuer.  

Första gången jag observerade Lisa var i början av vårterminen 2017. 

Jag valde då att skriva ner vad jag såg med hjälp av stödord och 

renskrev det direkt efter observationstillfället. Efter detta samtalade jag 

med Lisa om det jag sett och fick ta del av hennes tankar kring det hela. 

I mitten av terminen genomförde jag en andra observation, då utifrån 

ett observationsschema. Även denna observation renskrevs i direkt 

anslutning till själva aktiviteten. Den tredje observationen skedde precis 

i slutet av vårterminen och jag använde mig då av en kamera för att 

bättre kunna fånga uttryck för relationskompetens. Jag märkte att 

barnen inte var vana vid att någon var med och filmade och det tog rätt 

lång tid innan de började bete sig som vanligt. Efter denna observation 

intervjuade jag Lisa och transkriberade intervjun. 

För att återkoppla till det jag inledde min studie med så valde jag att 

även intervjua eleven Sara, vilket gjordes i mitten av höstterminen. 

Under hösten genomförde jag ytterligare en filmad observation, denna 

gång i en annan klass än den jag varit i tidigare. Här valde jag ut en 

speciell sekvens som jag ansåg visade på relationskompetens och skrev 
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ner noggrant vad jag såg och vad som sades. I detta arbete redovisas en 

reviderad variant, där jag ändrat detaljer som gör att man inte ska kunna 

utläsa vilket ämne det rör sig om. Jag har även kortat ner sekvensen lite. 

Till slut intervjuade jag Lisa om sekvensen, via en så kallad stimulated 

recall-intervju. I arbetet har jag även kommit att fråga Lisa vidare om 

saker som jag inte frågat tillräckligt mycket om vid själva 

intervjutillfällena. 

Under arbetet läste jag ett flertal böcker, avhandlingar och artiklar, de 

flesta direkt kopplade till arbetet och en del i syfte att lära mig något 

annat men där jag ändå kom att uppmärksamma relationernas 

betydelse. Detta har gjort mig medveten om hur mycket som rör 

relationer, även i böcker som egentligen fokuserar på andra aspekter. 

Jag var även på en föreläsning av Ann-Louise Ljungblad, 

universitetslektor vid Göteborgs universitet, i Växjö i maj 2017, där 

hon berättade om sin avhandling Takt och Hållning – en relationell studie 

om det oberäkneliga i matematikundervisningen. 

Vi i forskningscirkeln har träffats ungefär en gång i månaden och under 

ledning av professor Jonas Aspelin delat med oss av våra erfarenheter 

och drivit arbetet framåt. Dessa träffar har varit oerhört givande och 

intressanta. Dels har de hjälpt mig att fokusera på en del i taget och dels 

har dialogen visat på både likheter och skillnader mellan vad vi 

uppfattar att relationskompetenta pedagoger gör.   

Jag väljer nedan att presentera mitt resultat tematiskt, där jag beskriver 

material från både intervjuer och observationer tillsammans. 
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Resultat 

Jag har valt att dela in det som jag ser som Lisas relationskompetens i 

fyra underkategorier. Jag kommer att beskriva vad jag fått fram samt 

tolka det med stöd i min teoridel. 

 

Att bygga och underhålla relationer 

Lisa beskriver i intervjuer att hon ser goda relationer som en 

förutsättning för henne att lyckas. Hon arbetar därför med att både 

bygga och underhålla relationer med alla sina elever. Lisa säger att det 

på ett sätt är lättare att skapa relationer på en skola där man vistas 

mycket. På skolan där hon har sin hemvist kan elever som är yngre 

komma in och prata med henne, då hon alltid släpper in dem i sitt 

klassrum när hon har möjlighet. ”De vet att när dörren är öppen så får 

vem som helst komma in”. När hon sedan ska undervisa dem har de 

redan en påbörjad relation, vilket underlättar. Annars är det egentligen 

ingen skillnad, det tar bara längre tid säger Lisa. ”Man får ju bara köra, 

snabbt försöka lära känna dem, vilka de är och hur de är. Hur de funkar 

i grupperna och hur man får dem att göra något.” Precis som Lisa på 

sin hemskola skapar relationer med eleverna utanför klassrummet gör 

hon det på den skola som jag beskriver. Jag observerar hur hon får 

kramar av yngre elever på rasten och ser att hon tar sig tid att prata 

även med elever som hon inte undervisar. Lisa beskriver själv att hon 

tycker om att skapa relationer och att hon ser det som en av sina styrkor 

i yrket. Hon uttrycker att det är lättare att direkt skapa relationer med 

vissa, där personkemin klickar. Det kan ta olika tid att möta olika elever, 

alla är inte lika öppna och tydliga. Det kan också vara svårt att hinna 

med alla, då de aktiva eleverna kräver mycket tid.  Men Lisa talar om 

att hon aktivt tänker på att se varje enskild elev. Det märks att hon vill 
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skapa relationer med alla elever och när jag observerar henne pratar 

hon om väldigt olika saker med eleverna. Ord om fina naglar, 

fritidsintressen och musiksmak är några saker jag noterat att hon och 

eleverna pratar om. En dag berättar hon att hon har fått visa några 

elever hur man sätter upp håret.  

 

Tolkning 

Det är, enligt Lisa, lite lättare att skapa relationer när man är mycket på 

en skola och kan träffa eleverna vid många tillfällen. Hon är dock 

lyhörd och fångar tillfällena i vardagen som gör att hon, även på en 

skola som hon inte är på lika ofta, kan skapa goda relationer.  Precis 

som Gannerud (2003) skriver menar Lisa att det som fungerar i en klass 

inte fungerar i en annan eftersom förutsättningarna är olika, och hon 

arbetar därför för att snabbt lära känna varje elevgrupp med dess 

individer. Lisa tycker att det är lättare att direkt skapa relationer med 

vissa elever och svårare med andra. Lisa menar att man kan påverka 

relationer genom aktivt arbete. Man kan, i linje med vad Ljungblad 

(2016) talar om, säga att hon tar ansvar både för och i relationerna med 

eleverna. Lisa lyssnar in vad eleverna tycker om och hon använder 

informationen för att bygga en personlig relation som hon sedan kan 

underhålla; detta trots att hon inte träffar eleverna särskilt ofta.  

 

Acceptans och värme   

Utifrån mina observationer visar Lisa stor acceptans för att hennes 

elever är olika och har olika förutsättningar. Genom sitt sätt att möta 

eleverna visar hon tilltro till varje barns potential. Lisa uttrycker att hon 

inte kan göra på samma sätt med alla, utan att hon behöver hitta små 

saker som gör att hon får alla med sig. Så länge en elev inte stör de 
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andra kan den få viss frihet under ansvar. Detta observerar jag även vid 

ett par tillfällen. En gång är en elev arg och vill inte sitta i klassrummet. 

Eleven får då sitta enskilt och göra alternativa uppgifter. När en annan 

elev påpekar att hen sitter på annat ställe säger Lisa att ”han behöver 

lite privat space”. I intervjun förklarar hon att eleven behövde lugna 

ner sig lite, och så länge han ändå arbetar vill hon inte göra någon stor 

sak av det. Följden blev att samtliga elever arbetade och att Lisa behöll 

sin goda relation till eleven. Lisa beskriver även hur en annan elev 

ibland behöver en liten paus i arbetet och att de då gjort upp om en 

plats där hen kan vara för att pausa, men utan att störa de andra. Även 

detta observerar jag och under tiden eleven tar sin paus fortsätter de 

andra att arbeta som vanligt. Alla vet att Lisa och eleven har denna 

uppgörelse och det är ingen som reagerar negativt på den. 

Saker som jag ser och som även eleven Sara talar om är hur Lisa pratar 

och agerar med sitt kroppsspråk, vad hon säger och varför hon säger det 

hon säger. Jag tolkar att ordvalet är relationsskapande. Jag hör henne 

till exempel säga ”kan du visa mig?” och ”får jag se?”. Det är små ord 

som gör skillnad. Det jag vill lyfta när det gäller varför-frågan är att Lisa 

har målet med uppgiften framför sig, men i detta ges valmöjligheter. 

Eleven Sara lyfter fram detta utrymme för delaktighet som en av 

framgångsfaktorerna för sitt lärande. ”Man får välja mer för henne”.  

En annan sak som jag observerar är att Lisa ofta böjer sig, eller sätter 

sig ner för att komma på samma fysiska nivå som eleverna. Röstläget 

när hon riktar sig mot eleverna är glatt och mjukt. Ofta använder sig 

Lisa av kroppskontakt, hon tar eleven på axeln eller ryggen. I intervjun 

berättar Lisa om detta:  

Jag är ju lite fysiskt med och jag tycker om att krama om 

de vill bli kramade, eller en klapp på axeln eller 

någonting. Det känns som att ”jag ser dig”. Det är ju 
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som ett litet test från början. Man känner av. Man 

känner tydligt om de vill eller inte och det får man 

respektera. 

 
Tolkning 

Lisa gör inte på samma sätt med alla sina elever. Hon prövar sig 

varsamt fram till vad som lämpar sig för respektive elev. Dock upplever 

jag att alla får ta del av hennes varma sätt, om än på lite olika sätt. Jag 

tycker att Lisa visar den pedagogiska takt som Ilona Rinne (2017) talar 

om; detta när hon på finkänsligt sätt avgör vad som passar att säga och 

göra. Eleverna tycks känna att hon bryr sig om dem och att hon har 

tilltro till deras förmåga. Jag får uppfattningen att detta även varit 

avgörande för att den elev som tidigare haft svårigheter numera lyckas. 

Lisa framhåller att det är lärarens ansvar att förbättra relationer och hon 

söker individuella lösningar när det behövs, vilket går i linje med vad 

bland annat Drugli (2014) skriver. 

 

Vägledning 

Lisa vägleder sina elever på olika sätt när de kör fast. Hon ändrar sitt 

sätt att förklara och hon konkretiserar undervisningen. Hon visar 

konkret både hur man ska göra och varför man ska göra så. Eleven 

Sara säger att hon upplever Lisa som lugn och som att hon har gott om 

tid, vilket överensstämmer med mitt intryck av hennes agerande. Själv 

säger Lisa, i intervjun, att det inte är lätt att räcka till för alla. Svårast är 

det när klasserna är stora och spridningen stor, berättar hon.  

Lisa ger eleverna lagom svåra utmaningar så att de har att göra tills hon 

kommer tillbaka nästa gång, samt använder eleverna som resurser för 

varandra. Hon ser detta som en viktig del av undervisningen. Lisa låter 
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eleverna visa varandra hur de gjort och hon kan säga till en elev att den 

ska gå bort till en annan elev och titta. Eleven Sara menar att Lisa ger 

lagom svåra uppgifter och ”hjälper alla direkt”. Lisa säger i intervjun 

att man behöver ha ”ögon i nacken” för att riktigt ha koll på vad som 

händer. I en intervju berättar hon att hon försöker vara lyhörd för 

elevers förmåga att vänta. ”De här två killarna klarar inte att vänta, så 

du såg att jag fick göra en egen variant för att det skulle gå snabbt så de 

kom igång”. Hon improviserade och hittade lösningar som gjorde att 

de snabbt kunde arbeta vidare. 

 

Tolkning 

Genom att Lisa har lagt tid på att lära känna eleverna kan hon vägleda 

dem på olika sätt när de kör fast. Hon är lyhörd för elevernas signaler 

och beteenden och kan, på det sätt som Pianta, Stuhlman och Hamre 

(2003) talar om, snabbt fånga upp signaler och behov på både grupp- 

och individnivå. Just det här att alla elever inte klarar av att vänta och 

då istället kan skapa oro i gruppen är något som Lisa är medveten om 

och har en plan för. Genom att identifiera dessa elever och ha en plan 

för hur man arbetar med dem skapas inte bara en bättre situation för 

de aktuella eleverna, utan även för hela klassen. 

 

Relevant respons 

Lisa försöker ge varje elev relevant respons. Responsen kan vara av 

olika slag. Det jag ser i min undersökning är att hon använder sig av 

ögonkontakt, humor, bekräftelse och valmöjligheter, samt att hon 

anpassar responsen efter elevernas behov eller signaler. 
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Som jag beskrev ovan försöker Lisa hela tiden ha koll på vad som sker 

och ibland kan hon bara med ögonkontakt få elever som tappat fokus 

att återgå till vad de ska göra. Hon kan också ge kort bekräftelse i form 

av ”bra jobbat” och ”se vad bra det blir”, vilket gör att eleverna 

uppfattar att hon ser vad de gör och blir motiverade att fortsätta. Ofta 

använder Lisa elevernas namn när hon ska säga något till dem. Vad jag 

har sett är hon alltid lågmäld, men hon berättar i intervjun att hon kan 

bli arg om det behövs. Men det ”känner man av, det kan bli så fel 

annars”. Lisa berättar om hur en resurspedagog, i sin vilja att hjälpa till, 

höjt rösten åt en elev och att detta fått motsatt effekt. Eleven blev själv 

mer högljudd och orolig av detta. Sedan hade Lisa svårt att få eleven 

att arbeta igen under den lektionen.  

Lisa har nära till skratt och säger själv att hon är en ”glad skit”.  Eleven 

Sara har fått ge sin syn på varför det fungerar så bra med Lisa. Hon 

lyfter fram saker som att Lisa ger alternativ eller valmöjligheter, är snäll 

och hjälpsam. ”Hon hjälper mig, nej förresten, hon hjälper alla direkt 

och så man förstår”. När jag frågar vidare om vad Sara menar med 

”snäll” får jag veta att hon upplever att Lisa bryr sig om både henne 

och alla andra i klassen. Hon lyfter även att Lisa ”skojar och det gillar 

jag”. I mina observationer och intervjuer framkommer att humor är en 

del av Lisas undervisning och relationsbyggandet. Vid ett par tillfällen 

ser jag att hon fångar upp det eleverna spontant pratar om och kopplar 

det skämtsamt till arbetet som ska utföras. Hon tillåter alltså informella 

diskussioner i viss utsträckning, men hon får eleverna på banan igen 

med hjälp av humor om de förlorar fokus på ämnet. 
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Tolkning 

Lisa använder sig av olika former av respons. Då det, som Ljungblad 

(2016) beskriver, är särskilt viktigt att möta elever i svårigheter är eleven 

Saras ord så viktiga i detta sammanhang. Lisa möter Sara så att hon 

förstår. Hon skojar i klassrummet. I deras interaktion finns inga tecken 

på skolsvårigheter. Lisa kan, på grund av att hon skapat och underhållit 

relationer, med enkla medel ge respons till eleverna, få dem att bli sedda 

och komma vidare i sitt arbete. 

 

Ett konkret exempel 

Jag beskriver och tolkar nedan en sekvens som jag menar konkretiserar 

lite av det jag skrivit om. Jag kallar den elev som figurerar i sekvensen 

för Karl. Jag har sammanfattat vissa delar kort, istället för att beskriva 

allt. 

”Vet du vad du ska göra nu Karl?” (Lisa har en mjuk 

röst och lägger armen om Karls axlar. Hon böjer sig ner 

så hon är i samma höjd som honom.) 

”Nej” (uppgiven min och hängande axlar). ”Jag vet inte 

ens var jag är på det här pappret” (med instruktioner). 

(Karl tar hårt i pappret.) 

”Då visar jag dig”. (Lisa möter blicken och pekar sen på 

pappret. Karl möter Lisas blick och tittar sedan på 

pappret. Lisa läser långsamt upp instruktionerna.) 

”Men jag kan inte”. (Kroppsspråk som tydligt visar att 

han inte tycker sig kunna, hängande huvud och axlar. 

Han har en uppgiven röst.) (Lisa lägger en hand på Karls 

axeln.)   
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”Nu har du den på det här hållet, är du med?” (Hon 

kastar en blick mot Karl, som möter blicken och nickar. 

Lisa visar steg för steg hur man gör och berättar 

samtidigt.) 

”Är det så att du inte vågar sista steget så hjälper jag dig”. 

(Karl ler.) 

”Ska du prova?” 

”Ja”, svarar Karl utan att titta på Lisa.  

En stund senare, när Lisa hjälpt Karl två gånger att 

komma vidare:  

”Då gör vi så här”. Lisa lägger ihop det som man ska 

och säger “hokus pokus”. Lisa ler mot Karl som ler 

tillbaka. ”Kommer du ihåg hur du ska göra nu ?” 

(Karl svarar inte utan börjar prova. Men det blir fel och 

han kommer inte vidare. 

Lisa böjer sig åter fram och säger med mild ton: ”Nej, 

titta nu på mig”. (Karl lyfter blicken.) ”Titta här”. 

(Rösten är lugn och mjuk. Lisa pekar och väntar tills hon 

ser att Karl tittar på uppgiften. Hon visar och berättar 

samtidigt). 

”Vet du varför man gör så här”? 

”Nej”. 

(Lisa berättar varför man gör så.) 

”Aha!” (utropar eleven, ser nöjd ut och kan fortsätta 

arbeta.) 
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Tolkning 

Förutom kroppskontakt, sättet att prata och konkret visa samt humor 

får jag känslan av att Lisa hela tiden har koll på Karl, även då hon 

hjälper andra. Hon ger Karl mindre uppgifter, hinner hjälpa andra och 

kan sedan återgå till honom. Det exemplifierar det Sara beskrev som 

att ”hon hjälper alla direkt”.  

I min undersökning ser jag tydligt att Lisa bygger och underhåller 

relationer som gör att eleverna både kan växa och lära. Hon är lyhörd 

och besitter en pedagogisk takt. Hon tänker aktivt på att möta varje 

elev, även de som haft svårigheter i ämnet, så att alla kan vara delaktiga. 

Hon möter varje elev som en unik individ och inte bara som elev. Lisa 

visar att det går att skapa relationer med elever även om man inte träffar 

dem särskilt ofta. Hon visar att relationer är viktiga för elevers 

delaktighet och inflytande.  

 

Diskussion 

Lärares möjligheter att skapa goda relationer med alla elever kan 

underlättas om man träffar eleverna ofta. Att vara mycket i en klass gör 

att man inte behöver rusa iväg till nästa klass utan kan stanna kvar ett 

par minuter och prata med eleverna. Man har också fler tillfällen att 

lära känna eleverna i olika sammanhang. För att på allvar kunna skapa 

relationer krävs att lärarna har tid till detta. Min lilla studie tyder dock 

på att man kan lyckas skapa relationer även om man träffar många 

elever varje vecka, om man aktivt arbetar för detta. Elever som utmanar 

en och som man inte klickar direkt med behöver man lägga ner extra 

mycket tid på. Att som Lisa vara tydlig med att en öppen dörr betyder 

att du är välkommen in kan vara ett sätt, liksom att kunna gå ut en 

sväng på elevernas rast och prata med dem.  
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Även i undervisningssituationen gäller det att arbeta med relationerna, 

så att man kan få ett inkluderande klassrum där eleverna känner sig 

delaktiga. Här menar jag att det är lättare om man har få klasser att 

ansvara för; då man per automatik får träffa dem oftare och i olika 

sammanhang.  Läraren i Ann-Sofie Larssons studie har följt sin klass 

under snart fem år och har så goda relationer med alla 28 elever att hon 

kan lita på dem alla, vilket påverkar hela undervisningsklimatet. Även 

läraren Pia i Ann-Louise Ljungblads avhandling beskriver, efter att ha 

haft sin klass i sex års tid, att det tar tid och kraft att skapa en riktigt 

god relation, men att man, när den väl är skapad, har stor nytta av den 

i arbetet. Ett sätt att möta alla elever, som jag själv provat, är att 

använda sig av Ross Greenes (2008) modell Alsup. I denna modell 

samtalar man mycket med den elev som har bristande förmågor och 

kommer gemensamt fram till saker som fungerar. För att det ska kunna 

fungera krävs att man har gott om tid för samtal och att man har skapat 

en relation med eleven som gör att den är villig att mötas och prova 

nya saker. 

Lisa tycker själv att hon har lätt att skapa relationer och jag ser att hon 

gör det både under och efter undervisningen. Detta tror jag gör att 

eleverna tycker om Lisa, de känner att hon bryr sig om dem som 

personer och inte bara om deras prestationer. I flera böcker har jag läst 

att de elever som tycker om sina lärare lyckas bättre i skolan. Som lärare 

gäller det att lära känna eleverna och bjuda på sig själv, att vara 

personlig men inte privat. Jag har vid några få tillfällen mött pedagoger 

som i sin vilja att skapa relationer med eleverna blivit för privata och 

på grund av detta hamnat i oprofessionella situationer. I det här med 

att lära känna eleverna ligger till exempel att, som Lisa gör, känna av 

om de tycker om fysisk kroppskontakt. Även ögonkontakt kan vara 

problematiskt för en del elever, och känner man bara till det kan man 
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enkelt möta eleven på ett bättre sätt. Det här talar bland annat läraren 

Anna i Terese Bengtssons rapport om.  

Det mätbara, betyg och statistik, är ofta det som fokuseras i medierna 

när det gäller skolan.  Eftersom mycket i skolans värld handlar om 

pengar och grundar sig i vad ekonomin tillåter är detta en av de punkter 

som jag tycker vi måste bära med oss. Ett gott relationsskapande kan 

kosta pengar, men i slutänden vara ekonomiskt hållbart då det faktiskt 

kan påverka resultatet. Troligtvis syns inte resultatet under det aktuella 

budgetåret, men sett i ett längre perspektiv tror jag absolut att det 

kommer att ge ekonomisk vinst. Vissa saker tror jag också att man kan 

tänka annorlunda kring när man väljer att prioritera lärares 

relationskompetens. Lärarna behöver inte bara tid till planering och 

reflektion, utan även till att möta eleverna och lära känna dem för att 

kunna göra dem delaktiga i skolarbetet. Johanna Persson beskriver i sin 

studie hur hennes pedagog finns i klassrummet i god tid före lektionen, 

Marie Sällberg beskriver hur hennes pedagog skapar relationer i bland 

annat centralhallen och Terese Bengtsson berättar om hur Anna gör 

det ute i korridoren. På flera ställen i landet har man börjat anställa 

lärarassistenter. Kanske skulle de kunna ta över delar av rastvaktandet, 

kopierandet och dokumenterandet så att lärarna får möjlighet att finnas 

kvar i klassrummet eller gå ut på rasten i syfte att skapa och underhålla 

relationer?  

När det gäller lärarstudenter så har vissa av dem svårt med 

relationskompetens, men de har ändå en önskan att bli lärare. De kan 

ha goda ämneskunskaper och prestera bra på tentamen, men sakna 

förmågan att vara en tydlig ledare eller att skapa goda relationer med 

barnen. Även yrkesverksamma lärare kan ha svårt att skapa relationer 

med en del barn. Om detta skriver Greene (2008): 
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En del vuxna har lätt för att skapa relationer med 

krävande barn och få dem att öppna sig. De har en 

naturlig känsla för hur de ska närma sig de här barnen, 

de är bra på att skapa kontakt med dem om saker som 

inte har med skolan att göra och använder ofta humorn 

för att få dem att känna sig bättre till mods. Men det 

betyder inte att man inte kan bli bättre på det även om 

man inte har denna naturliga begåvning (s. 188 f. ).  

 

Detta synsätt är detsamma som vi lär våra elever. Man kan utvecklas 

och bli bättre och därför måste man både skaffa sig ökad kunskap och 

öva. Även om förutsättningarna skiljer sig åt på många olika sätt kan 

alla lärare arbeta med att förbättra sin relationskompetens. Greene 

(2008) skriver att forskning visar att den utan jämförelse viktigaste 

faktorn för att någon ska förändras är den relation personen har med 

den som hjälper den att förändras. Här tänker jag på hur Lisas relation 

med Sara gjorde att Sara klarade skolans mål i ämnet. Goda relationer 

påverkar även elevernas sätt att få inflytande. Kullenberg och Eksath 

(2017) hänvisar till en studie som konstaterat att lärarens sätt att bemöta 

elever är avgörande för att ett genuint elevinflytande och delaktighet 

ska uppstå. Då detta är en sak som faktiskt märks och som ska 

dokumenteras kan lärarens relationskompetens även här komma att 

påverka resultatet. I vårt projekt har vi alla beskrivit pedagoger som har 

hittat sätt att manifestera relationskompetens, oavsett vilka varierade 

förutsättningar de har. Det vi gemensamt har visat på är att 

relationskompetens handlar om fingertoppskänsla.  

Jag tror att det är viktigt att lärare tillsammans pratar om vad som 

fungerar i samspelet med en elev så att det inte blir som i fallet med 

Lisa och resursen, att man möter eleven på olika sätt. Att höja rösten, 
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som resursen gjorde, var i detta fall kontraproduktivt och Lisa fick svårt 

att få eleven att arbeta. Relationerna mellan personalen, deras möjlighet 

och trygghet i att kunna dela med sig av vad som fungerar, kan komma 

att bli avgörande i mötet med eleven. Även här handlar det om tid; det 

behöver finnas avsatt tid till detta inom ramen för arbetet. Andra 

relationer som är viktiga för ett inkluderande klassrum där alla är 

delaktiga är relationen mellan eleverna, samt mellan läraren och 

föräldrarna. Detta skulle man kunna studera vidare i en annan 

forskningscirkel. 
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8. Förtroende - en viktig aspekt 
vid relationsskapande 

Johanna Persson 

 

Inledning     

Att vara lärare idag är en utmaning. Vad är det som gör att vissa lärare 

lyckas bättre än andra med sitt uppdrag? Detta är en fråga som jag tror 

att vi alla ställer oss emellanåt, en fråga som alltjämt är svår att besvara 

på ett enkelt sätt. Visst analyserar och reflekterar vi som befinner oss i 

den dagliga verksamheten över detta ganska ofta? Vi har tankar och 

funderingar men inga enkla svar.  

Historiskt sett har läraren varit den bäst utbildade personen i byn och 

fått stor auktoritet på grund av sin titel.  Idag när utbildningsnivån har 

höjts i samhället får inte lärare längre sin status på grund av sitt vetande. 

John Steinberg och Åsa Sourander skriver om detta i sin artikel ”Att 

vända en klass - från oro till fokus” (2013). De menar att villkoren för 

ledarskap idag har förändrats. Man kan inte längre få auktoritet i 

klassrummet på grund av sin titel, position, ålder eller erfarenhet utan 

idag handlar det om att skapa relationer och förtroende.  

Läraryrket är fortfarande ett av samhällets viktigaste yrken och enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) är lärarens uppdrag tydligt: syftet med 

utbildning rör kunskapsutveckling, demokratisk fostran och elevers 

allsidiga, personliga utveckling. Att leda en grupp och samtidigt få 

eleverna att utvecklas enligt detta syfte kräver idag mer än auktoritet. 
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Jonas Aspelin (2017) refererar till Gert Biestas (2011) modell enligt 

vilken utbildning har tre huvudsyften: 

1) att utrusta eleverna med de förmågor, färdigheter etc. 

som de behöver i framtiden; 2) att socialisera eleverna, 

introducera och leda dem i samhällslivet; och 3) att 

skapa utrymme för eleverna att träda fram som unika 

och ansvariga subjekt (Aspelin, 2017, s. 1). 

Aspelin (2017) talar vidare om en fjärde dimension, som kompletterar 

Biestas tre. Existentialisering handlar om:  

(…) att ge utrymme för mellanmänskliga möten. 

Oavsett vilket syfte dessa möten har är kvaliteten alltid 

avgörande. Utan relationer inga prestationer, ingen 

inhämtning av kunskaper och värden, ingen anpassning 

till samhället och ingen personlig utveckling (Aspelin, 

2017, s. 1). 

Vidare refererar Aspelin (2017) till Sven Eric Nordenbo m.fl. (2008) 

som menar att skickliga lärare idag kännetecknas av tre kompetenser: 

didaktisk kompetens, ledarskapskompetens och relationskompetens (s. 

4). Alla tre kompetenserna behövs för att man ska lyckas i klassrummet 

och leda sina elever framåt.  

Vi som arbetar i skolan idag vet att man inte längre får auktoritet genom 

goda ämneskunskaper om man inte samtidigt kan förmedla dessa i 

samspel med eleverna. Det räcker inte heller att ha en välplanerad 

lektion och upprätthålla strukturella former i klassrummet om man inte 

samtidigt ser till elevernas behov och intressen. I dagens skola lyfts 

relationer fram som en kompletterande framgångsfaktor för att lyckas. 

Enligt Aspelin (2017) visar forskning att en stödjande relation mellan 
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lärare och elev är väsentlig för elevers ämnesmässiga prestationer 

liksom för deras ”sociala utveckling, trivsel, välmående och motivation 

till lärande” (s. 2).  

Annika Lilja (2013) skriver att relationerna måste vara ömsesidiga för 

att vara verksamma. Hon menar att:  

(…) det räcker inte att läraren arbetar för att skapa goda 

relationer om eleven inte är intresserad av att vara 

medskapare och vice versa. Relationer byggs upp och 

bekräftas på olika sätt bland annat genom äkthet, genom 

omsorg och tro på eleven och genom att läraren är en 

tydlig ledare (s. 42).   

Att vara tydlig ledare är en viktig kompetens för att nå framgång som 

lärare. Forskning visar också på att relationerna mellan lärare och elev 

är avgörande för elevernas fortsatta utveckling och framgång. I mitt 

arbete har jag valt att titta närmare på om det finns någon koppling 

mellan tydligt ledarskap och relationsskapande och hur den i så fall kan 

se ut. 

 

Syfte 

Den övergripande fråga som vägleder min studie är vad som utmärker 

lärares relationskompetens. Mer specifikt intresserar jag mig för hur 

lärares ledarskapskompetens kan kopplas samman med 

relationskompetens och förstås i termer av förtroende. Förtroende är 

nyckeltermen i min studie och den term jag valt att bygga stora delar av 

min rapport kring.  
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Skolkontext 

Min utvalda pedagog, som jag väljer att kalla Kevin, arbetar på en F-9 

skola som är belägen cirka en mil från stadskärnan. De elever som går 

i årskurserna F-6 kommer från närområdet medan de som går i 

årskurserna 7-9 kommer från ett större upptagningsområde, där 

närområdets och de omkringliggande mindre orternas elever 

sammanstrålar. Skolan har totalt cirka 400 elever varav ungefär hälften 

går på högstadiet. Kevin undervisar i matematik och naturorienterade 

ämnen i årskurs 7-9. Han är mentor i årskurs 9 men undervisar tre 

klasser under en arbetsvecka och möter cirka 65 elever. 

Redan innan varken jag eller Kevin gick lärarutbildningen fick vi 

kontakt med varandra genom ett gemensamt arbete. Flera år senare 

arbetar vi på samma skola, han på högstadiet och jag på mellanstadiet. 

Under ett par år ingår vi i ett gemensamt projekt och arbetar 

tillsammans i en mellanstadieklass. Under vår arbetstid har jag kunnat 

se en mycket skicklig lärare som har något utöver det vanliga. Han är 

didaktiskt kompetent, alltid påläst på sitt ämne och har god förmåga att 

förmedla kunskaper och utveckla förmågor och färdigheter som rustar 

eleverna för framtiden. Han har även en tydlig ledarskapskompetens, 

med en väl fungerande ordning och struktur på sina lektioner, där han 

tydligt visar att han kan leda och organisera sin undervisning. Men han 

har även en annan kompetens, en som från början var svårare att sätta 

fingret på. 

 

Teori 

May Britt Drugli (2014) skriver i sin bok, Läraren och eleven - Goda 

relationer ger bättre lärande, att den lärare som är villig att arbeta med det 
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egna ledarskapet, den egna kommunikationen och/eller de egna 

attityderna i klassen, kan bidra till att främja positiva relationer till 

eleverna. Klassledning har enligt henne att göra med hur läraren 

kommunicerar med elevgruppen och ger en ram för hur relationen till 

varje elev utvecklas. Drugli (2014) refererar till forskning på området 

som visat att relationen mellan lärare och elever är invävd i allt annat 

som pågår i skolans vardag; det är alltså ingenting som kommer utöver 

allt annat som läraren gör. Relationerna hänger tätt samman med 

ledarskapet och det läraren gör för att skapa en fysisk och social miljö 

i klassen, upprätta rutiner och genomföra dagliga aktiviteter och så 

vidare. Goda rutiner och struktur i klassen och tydliga och uttalade 

positiva förväntningar på eleverna utvecklar lättare goda relationer 

mellan lärare och elever, menar hon. De lärare som kommunicerar, 

förklarar, ger instruktioner och feedback i dialog med sina elever har 

generellt sett bättre relationer till sina elever än andra lärare, framhåller 

hon med stöd i forskning. Drugli (2014) menar vidare att om läraren är 

förutsägbar, trovärdig, rättvis, förstående, tillmötesgående och 

lyssnande i umgänget med eleverna växer tilliten och förtroende 

skapas. Hon hänvisar till Thomas Nordahl (2010) och lyfter fram 

liknande kännetecken för en lärare med gott relationsskapande: 

lyhördhet för elevernas signaler och beteende, att ge relevant respons, 

att förmedla acceptans och värme, att se när stöd behöver ges samt att 

skapa struktur och sätta gränser anpassade efter elevernas beteende och 

behov. Ytterligare beskrivningar får hon genom att referera till Rimm-

Kaufmann m.fl. (2011): en lärare som trivs och tycker om att vara med 

eleverna har lättare att skapa positiva relationer. Relationsskapande 

underlättas också genom att läraren hjälper eleverna att reflektera över 

sitt eget tänkande och lärande samt känner till elevernas bakgrund, 

intressen, emotionella styrka och kunskapsnivå. Läraren måste 

dessutom tillbringa positiv tid med varje elev. Elevernas samarbete 
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med läraren främjas, menar Drugli (2014) vidare, av att läraren 

uppträder respektfullt i samspelet med eleverna, arrangerar en god 

lärmiljö, lär känna varje enskild individ, gör undervisningen intressant, 

följer samspelet eleverna emellan och ger direkt hjälp och stöd till de 

elever som behöver det. Hon refererar till Elias & Schwab (2006) som 

menar att läraren inte kan bestämma att eleverna ska samarbeta. 

Läraren kan bara arbeta för att eleverna själva ska välja att göra det.  

Susanne Hansson (2012) menar i sin avhandling Den onödiga osäkerheten 

- Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan att respektfulla elev-lärar-

relationer uppstår i undervisning där det finns balans mellan för stark 

och för svag struktur: ”När lärarna visar sig kompetenta genom att ge 

strukturerad undervisning och kan vara både stränga och snälla, visar 

de sig samtidigt pålitliga. Tillsammans med handlingar som spontana 

livsyttringar, skapar lärarna tillitsfulla och respektfulla relationer till 

eleverna vilket gör att de i sin tur litar på lärarna som personer” (s. 97). 

Hansson (2012) sammanfattar tankarna hos de elever som ingått i 

hennes undersökning och menar att respektfulla elev-lärarrelationer 

kännetecknas av ömsesidig bekräftelse. Detta menar hon förutsätter att 

lärare är vänliga, trevliga, stöttar eleverna, visar dem omtanke och bryr 

sig om dem.  Konsekvenserna av sådana handlingar blir ofta, menar 

hon vidare, att eleverna svarar på liknande sätt tillbaka mot lärarna. Att 

bli sedd av lärarna som den man är utmärker respekt i dessa relationer. 

Eleverna menar, enligt Hansson (2012), att de har tillit till lärarna som 

personer och till deras kompetens, vilket innebär att de kan vända sig 

till dem i svåra, utsatta situationer. De talar även om värdet av att 

undervisning har ordning och struktur samt ger utrymme för kreativitet 

och intellektuella utmaningar.  

Annika Lilja (2013) skriver att det i skolsammanhang är underförstått 

att eleverna ska ha förtroende för lärare; förtroende för att läraren ser 
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till att skoldagen är trygg, att undervisningen ger möjligheter att lära sig 

det som krävs, att läraren behandlar alla rättvist och att läraren gör en 

korrekt bedömning av elevernas arbete. För att en relation ska kunna 

sägas vara förtroendefull fordras att den är ömsesidig, det vill säga att 

lärare och elev har förtroende för varandra, respekterar varandra och 

samspelar. Lilja (2013) menar att: ”lärarens auktoritet är inte självklar 

på det sätt som den varit historiskt. Klassrumsstudier i den svenska 

skolan visar att läraren idag måste arbeta på ett annat sätt för att vinna 

elevernas förtroende” (s. 16). Lilja (2013) menar också att en viktig 

ingrediens för relationsskapande är att lyssna på eleverna. Att vara 

lyhörd för eleverna kan innebära att lektionsinnehållet förändras då det 

hänt något särskilt som upptagit elevernas intresse. Vidare menar hon 

att humor är ett sätt som engagerar eleverna och att en trevlig och 

personlig lärare lättare vinner elevernas förtroende. Att eleverna 

upplever relationen med läraren som viktig tydliggör Lilja (2013) med 

stöd hos Huges (2007). Eleverna i studien upplevde sig accepterade, 

bekräftade och uppskattade när lärarna visade ett genuint intresse för 

dem och såg dem som människor med olika erfarenheter och behov. 

Ett citat från Lilja (2013) får sammanfatta och avsluta teoridelen. Hon 

säger att förtroendefulla relationer fördjupas genom att: ”Relationer 

byggs upp och bekräftas på olika sätt, bland annat genom äkthet, 

genom omsorg och tro på eleven och genom att läraren är en tydlig 

ledare” (s. 42).  

 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis läste vi litteratur för att skapa grundläggande förståelse 

kring begreppet relationskompetens. Jag kunde se att vissa termer kring 
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begreppet upprepades och tydliggjordes. Jag antecknade dessa och 

kunde senare koppla flera av dem till min studie. 

Vid träffarna i forskningscirkeln tolkade vi gemensamt den litteratur vi 

läst och reflekterade tillsammans över de termer som kunde belysa vad 

relationsskapande är och hur det kan gå till. Litteraturen och 

reflektionerna vid träffarna fick mig att tänka på Kevin som en möjlig 

pedagog att studera i verksamheten, när jag senare skulle koppla det jag 

läst till verkligheten. För att hitta dessa kopplingar har jag, vid sidan av 

litteraturstudierna och träffarna i cirkeln, gjort observationer av Kevin 

i klassrumssituationer. Vid det ena tillfället besökte jag en niondeklass 

under en No-laboration i halvklass. Jag satt längst bak och antecknade 

utifrån en observationsmall och gjorde senare mina egna tolkningar av 

observationerna.  

Efter den första observationen valde jag att genomföra en informell 

intervju med Kevin där han fick tolka vad han lägger in i begreppet 

relationskompetens. Senare gjorde jag ytterligare en intervju med mer 

specifika frågeställningar. Den senare intervjun valde jag att spela in. 

Delar ifrån bägge intervjuerna presenteras under resultatdelen. Vid det 

andra observationstillfället besökte jag en sjundeklass under en 

matematiklektion. Detta tillfälle valde jag att filma. Filmen tittade jag 

och Kevin på tillsammans och jag stoppade filmen då och då och bad 

honom berätta, förklara och tolka vissa sekvenser som jag tyckte var 

intressanta. Då jag har haft förmånen att arbeta tätt tillsammans med 

Kevin under två års tid i en mellanstadieklass har jag kunnat stärka mina 

observationer och intervjuer med det jag sett, hört och upplevt även 

från den tiden. 

Delar av mina observationer, filmer och intervjuer har jag kunnat delge 

övriga deltagare i forskningscirkeln och vi har till viss del tillsammans 
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kunnat hjälpas åt att tolka och analysera det som jag valt att lyfta fram 

vid träffarna och som tyder på pedagogisk relationskompetens. Vi 

kunde även jämföra om det fanns likheter mellan våra 

utbildningskontexter, trots att de var olika.  

 

Resultat 

Resultatdelen har jag valt att lägga upp som en klassrumsberättelse där 

jag lyfter det jag fått fram under mina observationer. Det jag belyser i 

min berättelse förstärks av Kevins ord och tankar från intervjuerna. 

Resultatdelen avslutas med att jag tillför mina egna tolkningar.  

Jag vill vara i god tid när jag ska genomföra den första observationen; 

hitta en bra plats att sitta på för att få överblick och inte skapa oro i 

gruppen. När jag närmar mig klassrummet ser jag att dörren står på vid 

gavel. Detta är något som jag uppmärksammat vid flertalet tillfällen 

tidigare. Jag tittar in och ser att dagens laborationsupplägg lyser från 

kanonen.  

Flera elever är redan på plats och har placerat sig längst fram. Kevin 

småpratar med eleverna samtidigt som han ställer i ordning det sista. 

Eleverna har börjat plocka upp sina saker och förbereda sig inför 

lektionsstart. Jag kan inte höra allt som sägs men ser på såväl lärarens 

som elevernas ansiktsuttryck och kroppsspråk att det skojas och tetas 

och att det finns ett genuint intresse från båda håll. Kevin stannar upp 

i sitt arbete och ger eleverna sitt fulla intresse för att sen återgå till det 

han håller på med. Fler elever ansluter lite pö om pö och Kevin ger alla 

som kommer in i klassrummet en välkomnande blick. Eleverna fyller 

på i bänkraderna längst fram i klassrummet.  
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I den efterföljande intervjun menar Kevin att relationsskapande tar tid 

och att han alltid tänker på att upprätthålla goda relationer. Han 

poängterar att det är hans ansvar: ”Min personlighet, hur jag upplevs 

tänker jag mycket på. Jag försöker vara relativt öppen och humoristisk. 

Jag lyssnar in och känner av för att ligga steget före.” Att ha 

klassrumsdörren öppen innan lektionsstart skapar mer tid till 

relationsskapande. Kevin menar att alla relationer inte är lika aktiva 

samtidigt. Han har här, som han själv uttrycker det, skapat tid och 

möjlighet att känna av var han behöver bygga extra för att nå dit han 

behöver i de olika relationerna: 

Jag presenterar mig alltid individuellt för varje elev vid 

första träffen. Vid presentationsfasen säger jag alltid 

något personligt på något sätt. Jag förändrar för varje 

elev, gör det unikt. Jag försöker redan här ta reda på 

vilka intresse eleverna har så att jag kan ha den 

informationen att bygga på i fortsättningen både i 

klassrummet och i korridoren. Det är viktigt att eleverna 

känner sig viktiga och sedda. 

När klockan är slagen och alla varit på plats ett tag inleder Kevin med 

att be alla ta fram det laborationsupplägg som han mailat ut till dem 

inför lektionen. Några har redan mailet uppe. Andra hittar det direkt 

eftersom de läst det inför lektionen. Ett par elever vet inte att de fått 

något mail och framför detta. Kevin behåller lugnet och menar att det 

är lätt att missa och att han ändå ska gå igenom upplägget och 

eventuella frågor innan de sätter i gång med arbetet. De elever som 

missat sina mail ser nöjda ut med svaret. 
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I intervjun menar Kevin att han försöker utgå ifrån positiv förstärkning 

i stället för att tillrättavisa på ett negativt sätt. ”Jag klankar aldrig ner på 

eleverna. Jag ger tips i stället för order. När de upptäcker att mina tips 

gör situationerna lättare följer de så småningom mina intentioner.” 

Kevin gör en tydlig och inspirerande genomgång av dagens arbete. Han 

rör sig i klassrummet och förstärker sina ord med olika röstlägen och 

kroppsspråk. Han går igenom arbetet steg för steg och visar samtidigt 

på sitt skriftliga lektionsupplägg som lyser från kanonen. Man kan 

tydligt se att han brinner för det han gör. I intervjun framhåller han att 

han medvetet tänker på hur han upplevs. Han menar att kroppsspråket 

och sättet han använder sin röst på utstrålar tydlighet och bestämdhet 

som invaggar trygghet.  

Vissa elever sitter helt tysta, de tittar, lyssnar och nickar förstående. 

Andra ställer spontana frågor i samspel med Kevins genomgång. Trots 

att frågorna ställs utan handuppräckning är det ett harmoniskt lugn i 

klassen. Kevin bekräftar alla frågor och är samtidigt lyhörd för de elever 

som inte frågar. Han låter blicken vandra mellan eleverna, troligtvis för 

att läsa av om han har dem med sig eller inte. När jag efter lektionen 

ställer frågan: ”Hur tror du att dina elever tänker och känner i samspel 

med dig?” svarar han att han vill agera på ett sådant sätt att de känner 

sig trygga och motiverade och att de vill lära. 

Jag tror de känner en öppenhet och ett tillåtande klimat. 

Jag försöker jobba bort att de gömmer sina lösningar 

och uträkningar. Jag tror att de känner att de vågar fråga 

och be om hjälp. På vägen till kunskap är det okej med 

mycket hjälp. Det viktiga är att de vågar fråga och det 

tror jag de känner att de kan. Det finns inga dumma 

frågor. 
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När genomgången är klar flyttar man runt lite i klassrummet för att 

bilda par. Eleverna gör detta delvis själva men med visst stöd av Kevin. 

Jag kan se att han ligger steget före för att ingen ska bli eller känna sig 

ensam. Det råder ett lugn och intresse för att komma i gång. Alla tycks 

veta vad som förväntas av dem och hur de ska komma i gång.  

Paren börjar arbeta och på grund av den tydliga genomgången i 

inledningen har Kevin nu tid att gå runt och bekräfta alla elever. Han 

har tid att ställa intresserade frågor och koppla till sådant som eleverna 

har arbetat med tidigare. Han får eleverna att själva hitta svaren på 

frågeställningarna genom att ge tid, vänta in och ge lagom med stöd. 

Mitt intryck är att eleverna får känna att de lyckas. I intervjun framhåller 

Kevin att struktur i klassrummet är viktigt; en tydlig genomgång gör att 

eleverna kan arbeta självständigt och känna att de lyckas. Han menar 

att han måste ha en plan för att kunna nå dit han vill. ”Genom att vara 

tydlig i inledningen skapar jag tillit och förtroende men också tid att 

hinna gå runt och ge beröm och motivera, det är viktigt”, framhåller 

han. 

Kevin har ögonkontakt med varje elev och säger ofta deras namn. Han 

går närmare dem för att kunna visa och peka, backar sedan undan lite 

och ger utrymme för dem att handla. Han är intresserad av hur eleverna 

tänker och det syns att han vill att de ska lyckas. Jag uppfattar hans 

kroppspråk som bestämt och avspänt på samma gång. Ibland i möten 

sätter han sig ner, lägger armarna i kors och lutar sig tillbaka som om 

han hade all tid i världen för just den eleven. Han lyssnar, iakttar och 

stannar kvar så länge som han behöver. Han hittar olika vägar att lotsa 

eleverna vidare på, ibland genom att stödja och förenkla, ibland genom 

att utmana. Han är noga med att bekräfta alla, gärna med namn, gärna 

högt och tydligt. Han ger sig inte förrän han fått eleven att lyckas och 

tro på sig själv. Detta blir tydligt när eleverna uttrycker ”Aha, nu fattar 
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jag” och sen tittar upp och möter Kevins blick och ser allmänt nöjda 

ut.  Själv säger Kevin: 

Jag försöker att bekräfta och lyfta eleverna. Jag vill få 

eleverna att tro att de själva kommit fram till lösningarna 

i slutände. Jag stöttar men säger inget svar. Jag lyfter 

namn högt och tydligt för att bekräfta dem. Det gör jag 

även om eleverna ibland gissar. Det är för att få dem att 

våga. Jag vill ha ett tillåtande klimat. 

Vissa elever ställer ibland frågor eller ger kommentarer om sådant som 

inte har med dagens upplägg att göra. Vissa inlägg är tänkvärda medan 

andra nog mest uttrycks för att få uppmärksamhet eller skapa lite 

stämning. Kevin låter inget gå honom förbi utan tar sig tid att besvara 

alla på ett eller annat sätt. Ibland blir det en föreläsning, ibland bara ett 

lättsamt och humoristiskt uttalande. Han berättar själv att han ofta 

planerar in humoristiska och lättsamma stunder i undervisningen som 

motiverar och intresserar.   

Jag försöker hitta en rolig ingång genom att konstruera 

roligare vardagsnära inlärningsutmaningar. Jag vill att 

eleverna ska känna sig motiverade till att lära.  Ibland 

planerar jag in pranks för att vinna deras intresse, det 

brukar funka. 

Dagens laborationsuppgift var egentligen kopplad till något de tidigare 

arbetat med i klassen men i stora drag gick den ut på att eleverna skulle 

räkna ut i procent hur mycket vatten som olika matvaror innehöll. De 

skulle först väga olika matvaror som Kevin valt ut, salt var ett av dessa. 

Matvarorna skulle sedan värmas tills vattnet försvunnit och endast 

kolföreningar fanns kvar och sedan vägas igen. Kevin hade planerat in 

ett litet ”prank” för att lätta upp stämningen och intresset. 
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Kevin: Vad värmer du på där nu? 

Elev: Salt 

Kevin: Kommer det att bildas kol då? 

Elev: Nä! 

Kevin: Vad innehåller salt då? 

Elev: Natrium och…. Nä! Men det är ju inget vatten i 

det!  

Kevin: Nä! (ler mot eleven, deras blickar möts) 

Elev: Men varför värmer vi på detta då? (tittar 

oförstående på pedagogen) 

Kevin: Ja, inte vet jag. (skrattar högt och ler) 

Elev: Åh, ett PRANK! (möter pedagogens blick, suckar 

och brister sen ut i skratt) 

När lektionen avslutats dröjer sig flertalet elever kvar i klassrummet för 

att prata kring matchresultat eller helgaktiviteter. Det tetas och ges 

gliringar kring vilket lag som leder eller har förlorat. Kevin plockar 

undan samtidigt som han är mittpunkten i samtalsämnet. Eleverna 

samlas liksom runt omkring honom. En elev hjälper till att bära ut 

brännare till ett annat rum medan flera andra följer med en bit för att 

kunna fortsätta prata. Jag kan inte höra allt som sägs men ser att 

eleverna ler och hör hur de skrattar. Någon elev lämnar klassrummet 

för att snart komma tillbaka en sväng igen. En annan elev från en annan 

klass sticker in huvudet i klassrummet och söker igenom det med 
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blicken, fastnar på Kevin och ler hånfullt. Han uttrycker något kring 

ett matchresultat. Det handlade om att det gått bra för hans favoritlag 

men inte för Kevins. Jag förstod att det var deras grej, något som det 

dagligen gavs pikar om. Det tog en lång stund innan klassrummet var 

tomt på elever.  

Resultatdelen väljer jag att avsluta genom att citera Kevin. Jag tycker 

det han säger här sammanfattar mycket av det jag sett och hört under 

mina observationer och intervjuer och är en stor del av hans 

relationskompetens:  

Relationerna mellan mig och eleverna är oerhört viktiga. 

De skapar trygghet och förtroende åt bägge håll. Det är 

viktigt att bekräfta alla elever och visa att det de säger är 

viktigt för att de i nästa steg ska acceptera det jag vill 

förmedla. Det är ett samspel som pågår. 

 

Tolkning   

Jag vill lyfta några av de tydligaste verktyg som Kevin arbetar med för 

att skapa och främja goda relationer till sina elever. Som framgått ovan 

menar jag att det är genom hans tydliga ledarskap som dessa ges 

uttryck. 

Kevin använder medvetet sitt ledarskap för att strukturera 

undervisningen och verka för lugn och harmoni. Han tycks vara 

genomtänkt i det han gör vilket resulterar i att eleverna kan lita på att 

han leder dem i en god riktning och att de får den utbildning de har rätt 

att få. Detta, menar jag, skapar förtroende. Förtroende är inget man 

bara får, utan det är ett ömsesidigt samspel mellan lärare och elever. 

Genom att gruppen känner förtroende för Kevins sätt att leda 
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undervisningen följer och respekterar de upplägget. På detta sätt 

baseras Kevins relation till gruppen och eleverna som individer på 

förtroende.  

I detta sammanhang kan jag knyta an till min teoridel, där jag lyfte 

Drugli (2014) som menar att relationer hänger tätt samman med 

ledarskap och att det senare handlar om att skapa en väl fungerande 

fysisk och social miljö i klassen. Lilja (2013) pekar på vikten av att 

eleverna har förtroende för läraren: förtroende för att skoldagen blir 

trygg och att undervisningen ger möjligheter till utveckling. Lilja menar 

också att för en relation ska sägas vara förtroendefull är den ömsesidig. 

Sådant ömsesidigt förtroende tycker jag mig kunna se tydligt i Kevins 

relation med eleverna. Kevin använder sitt ledarskap även när han 

kommunicerar med eleverna. Han säger själv att han medvetet 

använder sitt kroppsspråk för att skapa trygghet och tydlighet. Han 

säger också att han tänker mycket på hur han upplevs och för fram 

öppenhet och humor som viktiga ingredienser. ”Pranks” är ofta 

planerade i förväg och tyder på att han vill ha med aktiviteter som 

skapar intresse och motiverar. Jag skev om Lilja (2013) i teoridelen som 

menar att lärare som är trevliga och personliga lättare vinner elevernas 

förtroende. Hon menar att lärarens humör stärks av humor i 

undervisningen och att det lätt smittar av sig till eleverna. 

Vid mina observationer och intervjuer kunde jag snabbt och tydligt se 

att planering och struktur var viktiga i Kevins undervisning och att han 

hade en tanke med varför och hur han planerade. En genomtänkt och 

noggrann planering skapar utrymme för de enskilda eleverna, då tid 

friges. Denna tid använder Kevin för att på olika sätt bemöta och 

bekräfta eleverna. Även här har jag kunnat urskilja ett tydligt ledarskap, 

då eleverna bemöts olika beroende på vad de ger uttryck för att behöva 

bli stärkta på och utveckla. I vissa situationer tycks elever behöva 
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bekräftelse genom stöd. Kevin tar sig då tid att lyssna in och känna av 

för att kontra med något som får eleven att själv ta nästa steg, vilket 

leder till att eleven kan känna att hen lyckas. I andra situationer verkar 

det snarare som att elever bara behöver ett ögonkast eller en klapp på 

axeln och en fingervisning om rätt riktning för att komma vidare och 

känna sig sedda. Ibland upptas eleverna av helt andra saker än 

uppgiften i klassrummet. Vad jag kunnat se uppmärksammar Kevin 

även detta. Jag får intrycket att eleverna är trygga med och litar på att 

läraren stödjer dem i riktning mot att lyckas, att han möter var och en 

utifrån dennes förutsättningar. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till 

Frelin (2012) som jag nämnde i teoridelen. Hon menar att 

tillvaratagande av elevernas plötsliga intresse väger tyngre än att följa 

den lokala arbetsplanen. Även Lilja (2013) nämner vikten av att lyssna 

på eleverna som en viktig ingrediens för relationsskapande, även om 

lektionsinnehållet får stå till sidan eller ändras. 

Kevin uttrycker vid intervjun att det bör finnas något unikt i relationen 

till varje elev. Han menar att: ”Relationer till gruppen som helhet är på 

ett sätt medan relationer till enstaka elever är på ett annat sätt”. Han 

menar att första mötet med varje elev är viktigt och kan ge honom 

något att bygga vidare på i det fortsatta arbetet med eleven. Här handlar 

det mycket om att intressera sig för eleven som person, dennes intresse, 

styrkor/svagheter samt att lyssna och ge av sin tid. Han skapar enskild 

tid med eleverna och visar samtidigt ett intresse för dem som individer 

när dörren till korridoren alltid står öppen. Det tolkar jag som 

välkomnande och som att eleverna känner sig sedda och viktiga, vilket 

även avspeglas i att de besöker honom också under sina raster. När 

Kevin väljer att ge av sin tid för att vara närvarande med eleverna visar 

han sig uppriktigt intresserad och på så sätt kan också ett förtroende 

byggas. Teori som stärker detta kommer ifrån Drugli (2014) som 
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refererat till Rimm-Kaufman (2011) som menar att relationsskapande 

gynnas av att läraren känner till elevernas bakgrund och intresse samt 

tillbringar positiv tid med varje elev. 

 

Diskussion 

Den stora frågan jag ställde mig när jag gick in i detta arbete var hur 

lärares relationskompetens kan kopplas ihop med 

ledarskapskompetens. När jag tolkar mitt resultat framstår vissa 

fenomen, som jag har iakttagit men som jag även tagit del av genom 

min intervju med Kevin, som mer framstående än andra. Fenomenen 

handlar på olika sätt om förtroenden mellan lärare och elev. Förtroende 

ligger till grund för samspel mellan lärare och elevgrupp liksom mellan 

lärare och enskild elev. Det framstår också som viktigt för en 

harmonisk lärandemiljö.  

Som jag har tolkat förtroende sett till Kevins undervisningspraktik 

handlar det framförallt om att han är förutsägbar, trovärdig, 

tillmötesgående och rättvis i planering och undervisning men också att 

han är förstående och lyssnande i stödjande situationer. Skapandet av 

relationer hänger tätt samman med Kevins ledarskap men också med 

rutiner och organisering av vardagliga aktiviteter. De samarbetar och 

undervisningen kan arrangeras på ett sätt som är mer intressant. Ett 

tydligt samspel skapas, de känner tilliten och förtroendet och 

respekterar varandra utifrån det. I min lilla studie har jag kommit fram 

till att en lärare som medvetet arbetar med sitt ledarskap på olika sätt 

kan få elevernas förtroende och att ett ömsesidigt förtroende är en 

förutsättning för att skapa relationer, både på grupp- och individnivå.  
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Jag har följt en pedagog som undervisar flertalet elever varje vecka och 

inte tillbringar lika mycket tid med sina elever som en klasslärare gör. 

Kevin menar av det skälet att han behöver arbeta mycket med 

relationen till hela gruppen, att han behöver ta tillvara all extra tid han 

kan få utöver undervisningssituationen. Även Mia Persson Apelros 

talar i sitt kapitel i boken om tid som en viktig faktor för 

relationsskapande. Hon har liksom jag visat på att det går att lyckas 

med sitt relationsarbete även om man träffar många elever varje vecka, 

förutsatt att man arbetar aktivt med det. Även Marie Sällberg, Elisabet 

Bergh och Terese Bengtsson beskriver i sina kapitel pedagoger som 

försöker skapa tid med eleverna genom att stanna upp i korridorerna 

eller vistas i närheten av eleverna under raster för att kunna skapa 

positiva relationer. Veronica Borgmans pedagog arbetar mestadels 

tillsammans med en elev under hela dagen och har naturligt mer tid till 

att bygga relationer utifrån det enskilda samspelet. Tina Södergren 

beskriver en pedagog som, liksom Kevin, använder sig av humor för 

att få med sig eleven och skapa intresse för uppgiften. Veronicas 

pedagog skapar också relationer genom att prata, skoja, visa närhet, tillit 

och bygga på elevens intresse. Vidare kan jag se något som förenar det 

jag kommit fram till och det Ann-Sofie Larsson talar om i sin studie. 

Ann-Sofie menar att pedagogen Eva hela tiden arbetar för att bygga 

upp en grundläggande känsla av gemenskap genom att skapa en trygg 

och respektfull miljö för eleverna. Min studie visar att sådan gemenskap 

i gruppen är ett tydligt, medvetet mål i Kevins arbete. Även Ulrika 

Radeklev beskriver hur hennes pedagog arbetar för ett gott 

klassrumsklimat som grund för relationsbyggande. 

Arbetet i forskningscirkeln har varit givande med många och 

intressanta diskussioner som onekligen har fått mig att reflektera över 

mina egna elevrelationer och hur jag kan utveckla dessa. Nya djupare 
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tankar och funderingar har växt fram under arbetets gång. Flera likheter 

i relationskapande har kunnat påvisas i våra studier och beskrivs också 

i forskning jag tagit del av. Fortsättningsvis tycker jag att det skulle vara 

intressant att undersöka om det kan finnas skillnader mellan manliga 

och kvinnliga lärares relationskapande.  
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9. Relationsskapande genom 
delaktighet 

Ann-Sofie Larsson 

 

Inledning 

Jag har funderat mycket på vad det är som gör att en del lärare lyckas 

bättre än andra med att nå alla elever i skolan. Jag hade sett en lärare 

som fick sina elever att bli delaktiga i skolarbetet, där detta skapade 

goda relationer och motiverade eleverna till att arbeta med sina 

uppgifter. Denna lärare byggde, som Anneli Frelin (2012) beskriver 

saken, på det positiva i klassrummet, genom att åstadkomma 

gemensamma upplevelser. I läroplanen (Lgr11) beskrivs vikten av att 

läraren arbetar med delaktighet och inflytande: 

Läraren ska 

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan,  

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta 

inflytande ökar med stigande ålder och mognad,  

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och 

utrymme i undervisningen,  

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 
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 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och 

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de 

rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

(Skolverket, 2011, s. 15). 

Är det kanske så, som bland andra Annika Lilja (2013) har framhållit, 

att goda relationer är en förutsättning för att elever ska bli trygga och 

ges möjlighet att lära sig så mycket som möjligt? 

 

Syfte 

Jag har valt att följa en lärare som jag betraktar som 

relationskompetent. Detta för att kunna ta resultatet med mig och 

vidareutvecklas i min profession som lärare. Redan efter att ha följt 

läraren vid ett tillfälle såg jag att mycket av hennes sätt att skapa 

relationer kunde förstås i termer av delaktighet. Det faktum att läraren 

gav eleverna stort eget ansvar och att eleverna i många delar under 

skoldagen gjordes delaktiga i olika slags beslut – allt från rastaktivitet 

till val av redovisningsformer, tester och prov – skapade goda relationer 

mellan lärare och elever. Mitt syfte med kapitlet är att få ökad förståelse 

för ämnet. Den fråga som jag behandlar är: Vilket tillvägagångssätt har 

läraren för att göra eleverna delaktiga i sin utbildning?  

 

Skolkontext 

Skolan ligger mitt i en mindre by belägen i en dal mitt emellan två 

mindre berg. Runt om byn finns det skogar och det rinner en å i 

utkanten av byn. Skolan består av flera olika byggnader med skolgård 
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runt omkring. Skolan är en årskurs f-6-skola med ca 200 elever.  

Skolan har sedan många år omorganiserat sig och arbetar med 0-1 och 

det finns därför två stycken 0-1 på skolan. I 0-1:an undervisas elever 

som är sex och sju år gamla tillsammans.   På skolan finns två klasslärare 

per klass. Klasslärarna delar de olika ämnena mellan sig, men det kan 

vara två lärare i klassrummet vid vissa lektioner.  Skolan har under en 

längre tid haft en stabil personalgrupp vilket har lett till en positiv anda 

på skolan. Man har därmed även ofta återkommande ”arrangemang” 

på skolan, så som OS-dagar och vandring i familjegrupper. 

Familjegrupperna är åldersblandade med elever från samtliga årskurser. 

Det arbetar även en speciallärare och en specialpedagog på skolan. 

Specialpedagogen arbetar mest mot lågstadiet och specialläraren mot 

mellanstadiet. Skolsköterska och kurator finns på skolan en dag i 

veckan.  Det finns även två fritidshem, ett för eleverna i årskurs 0-2 

och ett för de i årskurs 3 och uppåt.  

Den lärare som jag valt att följa är klasslärare i en klass med 28 elever. 

Läraren började som förskollärare och vidareutbildade sig sedan till 

grundskollärare. Läraren tog emot klassen i årskurs 2 och är nu inne på 

sitt femte år med samma klass.  

 

Teori 

May Britt Drugli (2014) menar att för att skapa relationer med eleverna 

är det av stor vikt att läraren visar intresse för dem och att de känner 

att läraren är att lita på. Detta är inget som elever eller lärare kan kräva 

utan något som de berörda gör sig förtjänta av. När det finns tillit kan 

elever och lärare utveckla sitt samspel trots att där finns olikheter. Det 

är lärarens ansvar att skapa tillit hos sina elever. Det är viktigt att läraren 
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lär känna eleverna, och det kan underlättas genom att man varierar sina 

undervisningsaktiviteter.  

Anneli Frelin (2012) skriver om vikten av lärarens respons på elevernas 

beteende och initiativ. Att vara lyhörd i klassrummet, uppfatta 

elevernas signaler av behov och stöd, är en viktig del i att skapa goda 

relationer. Som lärare behöver man också vara väl förberedd och ha 

höga förväntningar på eleverna. Skulle det uppstå problem är det viktigt 

att ge eleverna alternativ och undvika tvingande samspel; det är bättre 

att uppmana eleverna att hjälpa och acceptera varandra.  

Enligt Per Fibaek Laursen (2004) och Annika Lilja (2013) handlar 

lärares professionalitet till stor del om autenticitet, att man som lärare 

är uppriktigt engagerad i sitt arbete, i sina elever och i undervisningen. 

Detta är något som syns och som eleverna kan uppfatta. En 

relationskompetent lärare har också en förmåga att läsa av elevernas 

hållning och att spontant möta eleverna så som är lämpligt. För att 

kunna hantera elevernas motstånd krävs också en tro på eleven. Det 

innebär att läraren förutser vad eleven kan bli och inte bara ser honom 

eller henne i situationen som de befinner sig i just nu. Vad författarna 

också skriver om är vikten av att elever känner förtroende för och litar 

på sina lärare. Skoldagen är full av möten och även en situation då lärare 

och elev inte är överens utgör naturligtvis ett slags möte. Precis som 

eleverna kan se om läraren är äkta och engagerad kan eleven känna om 

läraren bara har en ambition att driva igenom sin egen vilja eller om 

hen också beaktar elevens vilja och skapar utrymme för en gemensam 

lösning.  

Enligt Lilja (2013) utmanas förtroendefulla relationer mellan lärare och 

elev ofta under skoldagen. Eleverna är i skolan för att göra ett arbete 
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och uppnå vissa bestämda mål oavsett om de vill det eller inte. Det är 

läraren som ska se till att eleven får möjligheter att göra det som krävs 

för att de ska lära sig olika saker och uppnå kunskapsmål. Lärarens 

arbetsuppgift är alltså ytterst att se till att eleverna gör ett arbete. Men 

för att komma dithän krävs det att eleverna litar på sin lärare. För att få 

elevernas förtroende behöver läraren i sin tur visa att hen har 

förtroende för eleverna.  

Frank Margonis (2004) menar att det inte handlar om att bli kompis 

med eleverna. Eleverna kan prata fritt med sina kompisar, men det 

finns ingen anledning för dem att lyda sina vänner och det handlar här 

inte om pedagogiska relationer, med sina speciella syften och mål. 

Margonis menar att det är viktigt att lärare diskuterar med eleverna om 

hur man bäst kan arbeta för att undervisningen ska fungera väl. I detta 

ligger att uppmärksamma elevernas kunskaper och att erkänna att de 

ibland har kunskaper som pedagoger saknar. I vissa situationer kan det 

till och med innebära att man vänder på relationen, så att läraren blir 

elev och eleven blir lärare. Elever kan helt enkelt ha kompetenser som 

läraren saknar. Margonis menar vidare att relationer mellan lärare och 

elev, liksom mellan elev och elev, kan stärkas om eleverna får arbeta 

tillsammans i projekt. Arbetar man tillsammans mot ett gemensamt mål 

kan tillit och förtroenden byggas mellan de inblandade i projektet.  

Lilja (2013) talar om vikten av förtroendefulla relationer och menar att 

de är grundläggande för att eleverna ska känna sig trygga i skolan:  

En förtroendefull relation räcker alltså inte alltid hela 

vägen till total måluppfyllelse för alla elever, men en 

förtroendefull relation med sina lärare är en 

grundläggande förutsättning för att eleven ska kunna 
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känna sig trygg i skolan och få möjligheter att lära så 

mycket som möjligt. (Lilja, 2013, s. 180). 

 

Tillvägagångssätt 

Efter de första träffarna tillsammans i forskningscirkeln bestämde vi 

att vi skulle observera varsin lärare som vi ansåg hade en god förmåga 

att skapa relationer med sina elever. Jag valde att ta kontakt med Eva 

eftersom jag anser att hon är mycket bra på detta. Vid det första tillfället 

med Eva gjorde jag en observation, som jag valde att dokumentera. Jag 

skrev ner så mycket som möjligt av det som hände relationellt mellan 

Eva och eleverna och tolkade sedan skeendet. Vid mitt nästa besök 

genomförde jag en intervju med Eva, vilken jag valde att spela in och 

sedan transkribera. Tillfället därpå filmade jag undervisningen med en 

iPad. Jag valde sedan ut ett kort avsnitt på tre minuter, vilket jag sedan 

transkriberade och tolkade. Jag var sedan på ytterligare ett besök och 

gjorde ännu en observation då jag åter valde att dokumentera skeenden 

mellan eleverna och Eva. Genom att delta i forskningscirkeln har jag 

fått möjlighet att studera vidare om det finns vetenskaplig grund för 

mina erfarenheter av relationens betydelse i klassrummet. 

 

Resultat 

Klassrumsobservation 

Det är dags för en engelsklektion och eleverna ges följande 

valmöjligheter när det gäller glosförhör: 

1. Coacha varandra 
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2. Gemensamt förhör av lärare 

3. Enskilt förhör av lärare 

 

De elever som sitter kvar i klassrummet väljer att coacha varandra. 

Några går med en lärare till konferensrummet för att få glosorna 

upplästa av en annan lärare. Två elever följer med Eva in i ett grupprum 

för att bli förhörda på läxan. Allting är väldigt lugnt och eleverna verkar 

vana vid det här sättet att arbeta. Även de elever som väljer att sitta 

kvar i klassrummet tar det lugnt och börjar genast arbeta med varandra, 

med glosförhör samt att läsa och översätta. Eva visar tillit till elevernas 

förmåga att välja själva.   

Eva sätter sig med två elever för att förhöra dem på glosor. De får välja 

om de vill skriva glosorna för hand eller på dator. Båda eleverna väljer 

att skriva för hand. Även här visar Eva tillit till elevernas förmåga att 

välja själva. Eleverna ska läsa upp texten på engelska och Eva frågar 

dem hur de vill dela upp läsningen av texten. Hon ger dem varsin 

överstrykningspenna så att de kan markera vad de ska läsa. Eleverna 

diskuterar tillsammans och kommer fram till att eftersom det är en 

dialog kan de inta olika roller. Det finns fyra roller i texten och eleverna 

bestämmer sig för att läsa två roller var. När de sedan ska översätta 

texten byter de roller. Eva säger att hon tycker att det är en bra plan, 

att hon redan funderat på om de kunde lösa uppgiften så här. Men hon 

ger eleverna en möjlighet att vara delaktiga och själva bestämma hur de 

vill lösa uppgiften. En av eleverna har svårt att översätta en fras, så Eva 

coachar eleven genom att påminna om något som de tränade på veckan 

innan. Eleven ser fundersam ut och lyser sedan upp och skriver sitt 

svar. Att stötta lagom mycket och påminna om vad de har jobbat med 

tidigare är en strategi som eleven verkar ha god nytta av. Eva avslutar 

den enskilda stunden med eleverna. Eleverna går ut och fortsätter att 
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arbeta med matematik fram tills rasten.  

Efter rasten sitter Eva på en pall framme i klassrummet när eleverna 

kommer in. Eleverna ska fortsätta med ett eget arbete om Norge. De 

har tittat på olika filmer men ges nu möjlighet att se filmerna enskilt 

igen. Framme på tavlan har Eva förberett lektionen genom att skriva 

upp olika alternativa redovisningsformer. Eleverna kan välja mellan att 

göra ett collage, redovisa i creaza (ett digitalt läromedel för att skapa 

tankekartor, presentationer med mera), med power point, i ett word-

dokument eller att spela in en film. Alla elever utom en sätter genast 

igång med att ta fram sina anteckningar. Några hämtar datorer, en del 

sätter sig i grupprum, en del i korridoren och en del är kvar i 

klassrummet. Eva ger alla eleverna möjlighet att vara delaktiga i hur 

deras presentationer ska se ut.  

Eva går och sätter sig hos den elev som inte har kommit igång och som 

inte tagit fram sina saker. Hon börjar med att reda ut vad eleven gjort 

och inte gjort. Sedan för hon fram ett förslag om hur eleven kan arbeta 

vidare. Tillsammans kommer de fram till att eleven ska börja skriva på 

en dator. Eleven hämtar en dator och de bestämmer tillsammans vilken 

rubrik eleven ska börja jobba med. Men eleven är ledsen. De andra 

eleverna får komma fram till Eva och få hjälp med det de behöver. 

Under tiden sitter Eva kvar hos den ledsna eleven och tröstar. Eleven 

har glömt alla sina saker hos den ena föräldern och vet inte var hen ska 

leta efter sina saker.  

Eva är hela tiden mån om att ge tid till eleverna så att de ska hinna 

tänka efter. Hon visar tillit till deras förmåga att söka kunskap på egen 

hand och uppsöka henne när de stöter på problem. Hon litar hela tiden 

på att de, själva eller tillsammans med henne, kan lösa de olika problem 

de stöter på. Eva går hela tiden tillbaka till eleven med de försvunna 
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anteckningarna.  

När lektionen är slut frågar Eva om alla elever känner att de är på gång, 

om de har hunnit anteckna och vet vad de ska arbeta vidare med nästa 

gång. Några enstaka elever har inte kommit igång med arbetet som de 

har velat. Eva antecknar deras namn och säger att: ”Imorgon när vi 

arbetar vidare sätter vi oss och tittar på hur jag kan hjälpa er att komma 

vidare.” Eva återkopplar till samtliga elever och visar samtidigt tillit till 

att de själva kan bedöma huruvida de är på rätt väg eller inte.  

 

Tolkning 

Eva visar här att hon är någon som eleverna kan lita på. Hon utvecklar 

samspel med eleverna utifrån deras olika intressen och behov. Hon 

visar också att hon tror på eleverna och deras förmågor. Hon är lyhörd 

i klassrummet och uppfattar elevernas behov av stöd och uppmuntran.  

 

Filmning 

Det är matematiklektion och efter en genomgång på tavlan ska eleverna 

arbeta i sina matematikböcker. En elev sitter tyst och stilla under tre 

minuter. Eva går fram till eleven och sätter sig på en pall bredvid hen, 

lutar sig fram och säger: 

”Jaha, då har du kommit till nästa uppgift.” Hon sätter 

ena handen på höften och säger: 

”Läs uppgiften en gång till.” Eleven gör det och Eva 

säger: 
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”Då så, då får du fundera på vad det är du behöver veta 

för att lösa den här uppgiften.” Eleven börjar skriva i sin 

mattebok, Eva lutar sig framåt för att se vad eleven gör. 

Hon lutar sig sedan bakåt och säger: 

”Bra. Då går vi på nästa uppgift.” Hon lutar sig åter igen 

framåt och sätter armbågarna på bänken, stöttar och 

uppmuntrar eleven att arbeta vidare.  

”Titta på figuren.” Hon pekar med lillfingret i boken. 

”Där har man gjort det som en cirkelformad, hur ska 

man nu kunna räkna ut det?” Eleven börjar peka och 

rita i boken. Eva lutar sig fram och ser efter.  

”Vad heter den figuren?” 

”Två stycken linjer…” 

”Försök att använda dig av det matematiska språket. Jag 

vet att du kan det här.” Eva tar pennan och ritar bredvid. 

”Om du har den här figuren...” Eleven svarar: 

”Parallella.” 

”Bra underbart, du ser ju att de går precis i kanten med 

varandra här. Nu går vi vidare. Du har rationaliserat här 

och gjort en enda stor och det kan hända att du blir en 

så duktig snickare när du blir stor”. Hon ”buffar” till 

eleven med knytnäven på axeln. ”Nu måste du rita 

precis varenda en.” Eva lämnar eleven och går vidare till 

nästa.  
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Tolkning 

Under hela samtalet med eleven visar Eva att hon har tillit till elevens 

egen förmåga och hon uppfattar elevens behov av stöd. På detta sätt 

arbetar hon med att skapa en relation med eleven. Eva visar att hon 

tror på eleven och elevens förmåga att lösa uppgiften. 

 

Intervju med Eva 

Under intervjun berättar Eva hur hon gör för att skapa relationer med 

eleverna. Hon säger att det viktiga är att alla eleverna får samma känsla 

av delaktighet och att de alla är viktiga för att arbetet i klassrummet ska 

fungera. 

Jag tror på att göra många saker tillsammans. Man kan 

vara bra men man får också lära sig att vara ödmjuk och 

ta hand om varandra. Det tror jag att man måste lägga 

tid på. Sedan gäller det att man får bryta ner det och ta 

det i beståndsdelar. Jag tror att det är så pass viktigt att 

man lägger tid på grundtryggheten så tror jag inte att jag 

skapar de framtida situationer som blir de här 

guldstunderna. 

Eva berättar vidare att det är genom erfarenhet som hon har lärt sig 

hur viktigt det är att skapa relationer med eleverna. Från den stunden 

som hon var på en förskola och gjorde sin första praktik, kände hon 

hur behövd hon var och hon fick ett fantastiskt varmt välkomnande av 

både personal och barn på förskolan. Eva kan fortfarande minnas 

känslan av hur pedagogerna på förskolan arbetar för att skapa 

relationer med barnen.  
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Det grundläggande arbete som de gjorde och de 

relationer som de hade tillsammans med barnen var 

starten för mig. Vi är där för barnen och utgår från 

ledmotivet: Vad ska jag göra för att alla eleverna ska 

känna sig behövda? 

Eva berättar vidare att ett sätt att få eleverna att känna sig behövda är 

att göra dem så delaktiga som möjligt i allt som sker på skolan; i 

undervisning men också i mer informella situationer som på rasten. 

Eleverna får till exempel vara med och bestämma hur olika 

bedömningar ska gå till och se ut.  

Jag tycker att man ska ha med eleverna på så mycket som 

möjligt. De är tuffare än vad jag är i tid satt och mängd 

satt. Då får jag hålla tillbaka dem.  

Det händer att man kommer till en gräns för vad eleverna kan vara med 

och bestämma om och då visar Eva detta klart och tydligt. 

 

Tolkning 

Eva talar om vikten att vara lyhörd i klassrummet och att möta upp 

elevernas beteende och initiativ. Hon är också väl förberedd och har 

höga förväntningar på sina elever. Hon arbetar för att bygga på det 

positiva och skapa gemensamma upplevelser för eleverna. Hon skapar 

förväntningar på eleverna och ett klassrumsklimat med acceptans för 

alla elever.  
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Klassrumsobservation 

Klassen har en gemensam samling och de ska välja en sång att sjunga 

på en konsert. Eva delar in eleverna i sex grupper med fyra elever per 

grupp och säger: ”Ni ska diskutera fram två stycken förslag på låtar. Ett 

förstahandsval och ett andrahandsval. Ni ska göra val, detta bygger på 

ömsesidig respekt. Anna nu tar jag dig som exempel, är det okey?” 

Anna nickar och Eva fortsätter: ”Anna tycker inte att det är rätt val av 

låt som ni gör i hennes grupp, men då säger ni inget om det, man 

respekterar varandra och att det är ett demokratiskt beslut.”  

Efter cirka 15 minuter kommer grupperna tillbaka. En representant per 

grupp får gå fram och skriva gruppens förstaval på tavlan. Därefter 

spelar Eva upp de olika alternativen på låtar som eleverna har valt och 

säger: ”Vill man så är det helt okey att gå upp och dansa till låtarna om 

man känner att man vill det.” En av eleverna bjuder upp en annan elev 

och de dansar tillsammans till låten tills läraren byter till nästa låt. När 

de har lyssnat på alla låtarna säger Eva: ”Alla lägger pannorna i bordet 

och ni får rösta på fyra stycken låtar.” Eva säger låttiteln och eleverna 

räcker upp handen för att lägga sin röst på de olika låtarna. Eva räknar 

och skriver antalet röster. De två låtarna med minst röster stryker hon 

från tavlan. ”Då var vi framme vid semifinal, nu är det fyra låtar kvar 

och du får rösta på två.” Röstningen görs om och Eva stryker 

ytterligare två låtar på tavlan. ”Då var det dags för finalen, nu får ni 

bara rösta på en låt och den med flest röster blir den som vi tränar på 

och uppträder med på konserten.” Efter omröstningen är både Eva 

och eleverna nöjda med valet av låt. Alla har fått vara delaktiga i 

processen att ta fram en låt och de är överens om att det har blivit den 

bästa låten.  
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Tolkning 

Genom hela processen släpper Eva på sin auktoritet och låter elevernas 

kunskaper och uppfattningar om låtar de tycker om stå i fokus. Klassen 

arbetar mot ett tydligt mål och det bygger tillit och förtroende mellan 

eleverna och läraren. Eva litar på elevernas förmåga att välja en låt som 

de vill framföra på konserten.  

 

Diskussion 

I min del av forskningscirkeln har jag fått följa en lärare som förmår 

skapa goda relationer och som får eleverna att känna förtroende för sin 

lärare. Genom att låta eleverna vara med i diskussionen kring val av 

metoder och redovisningsformer skapas en arbetsglädje och 

motivation hos eleverna.  Eva arbetar aktivt med att bygga upp en 

grundläggande känsla av gemenskap. Hon arbetar medvetet för att 

skapa en trygg miljö för eleverna, där de respekterar varandra, där ingen 

elev blir utanför.  

Utifrån mina observationer får jag intrycket att Eva visar eleverna 

respekt, vänlighet och tålamod, samt är öppen för förslag från dem. 

Eleverna känner sig betydelsefulla och det påverkar deras lärande och 

utveckling positivt. Eva tycks hela tiden utgå från att alla elever har en 

utvecklingspotential. Hon har en god förmåga att se bortom här och 

nu. De elever som inte vågar tro på sin egen förmåga får hjälp och 

stöttning. Alla elever i klassen får komma till tals och blir lyssnade på.  

Eftersom det inte alltid räcker att en elev utvecklas i sin egen takt måste 

läraren klara av en balansgång mellan att sporra och uppmuntra och att 

ge eleven återkoppling i förhållande till målen för arbetet. För många 
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elever är det också en utmaning att orka arbeta vidare och göra 

framsteg, trots att insatsen kanske inte räcker i förhållande till 

kursplanens kunskapskrav. Att ge eleverna möjlighet att lyckas handlar 

inte bara om studieresultat. I vissa fall kan det även handla om att 

uppmuntra elever till att klara av att överhuvudtaget komma till 

undervisningen.  

Veronica Borgman skriver i sin uppsats att ”hennes” pedagog talar om 

vikten av att skapa allians med eleven. På liknande sätt ser ”min” 

pedagog Eva till att skapa allianser med alla elever. Hon har en god 

förmåga att se bortom här och nu; de elever som inte vågar tro på sin 

egen förmåga får hjälp och stöttning. Alla elever i klassen får komma 

till tals och blir lyssnade på. Jag tror att de lärare som har stor tilltro till 

elevernas vilja och förmåga – trots att de kanske är besvärliga för 

läraren just för stunden – lyckas med att skapa förtroendefulla 

relationer.  

En fråga som vi har diskuterat mycket i forskningscirkeln är hur de 

lärare som undervisar många elever i många olika grupper gör för att 

skapa relationer. Hur påverkar det elevernas relationer att ha många 

olika lärare under en skoldag? En annan fundering som väckts hos mig 

under tiden med forskningscirkeln är hur mycket lärarstudenter och 

nyutbildade lärare vet om vikten av att skapa goda relationer med sina 

elever. Den frågan skulle vara intressant att undersöka. En annan studie 

skulle kunna inriktas på att ta reda på hur viktigt det är med relationer 

för eleverna: vad ser eleverna som viktiga relationella egenskaper hos 

en lärare?  
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10. Lärarens sensitivitet i en-till-
en-situationer 
Catharina Södergren 
 

 

Inledning 
 

Relationskompetens är en viktig ingrediens i läraryrket. Kompetensen 

kan anses viktigare idag än på den tiden då lärarens auktoritet var mer 

eller mindre självskriven. För att elever ska lyckas i skolan, prestera, 

utveckla kunskaper och erfarenheter och växa som människor behövs 

goda relationer.  

 

I skolan förekommer det många olika slags relationer: mellan elever 

och lärare, mellan elever, mellan lärare och föräldrar och mellan lärare. 

Dessa olika relationer samverkar på olika sätt.  En annan relation som 

har stor betydelse för vad som sker i skolan är den mellan elever och 

föräldrar. Föräldra-barn-relationen kan antas spela en stor roll för 

lärarens möjligheter att bedriva undervisning och främja elevernas 

lärande. 

 

Relationsskapande är för mig till stor del något man planerar för i sitt 

arbete, i olika lektionsupplägg, vid aktiviteter, ifråga om miljön i 

klassrummen, ute i korridorer och på skolgårdar. Men 

relationsskapande är även något som sker i ögonblicket, i alla de olika 

slags möten som man befinner sig i som lärare. Dessa möten kan man 

till viss del planera, men i ögonblicket kan även överraskande saker ske, 
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saker som man behöver hantera med känsla, ibland även med 

”fingertoppskänsla”. 

 

Jag föreställer mig att goda relationer i skolan är grunden för elevernas 

kunskapsutveckling, självkänsla och lärande. Särskilt viktigt är det för 

elever i behov av särskilt stöd. En del elever kan uppleva det svårt att 

arbeta i stora grupper, det vill säga i helklass. Då kan undervisning 

arrangeras i mindre grupp. I sådana situationer kan man som pedagog 

behöva arbeta med relationsskapande mer aktivt och medvetet än vad 

man gör i stora grupper. I den här texten vill jag lyfta exempel på vad 

pedagogisk relationskompentens kan innebära och hur det kan yttra sig 

hos en lärare som arbetar i mindre grupp med elever i behov av särskilt 

stöd. 

 

 

Syfte 
 
Syftet med texten är att synliggöra hur en lärare arbetar för att skapa 

goda relationer med sina elever, med målet att alla eleverna ska nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och samtidigt utveckla sin 

självkänsla. Den lärare som jag följer arbetar, som sagt, med elever i 

behov av särskilt stöd. Nedan kommer jag inte att diskutera frågan om 

det kan behövas ett visst slags pedagogisk relationskompetens sett till 

en viss elevgrupp. Utifrån mina observationer och intervjuer med 

läraren kommer jag att beskriva och diskutera ett par faktorer som kan 

vara framgångsrika i lärares relationsskapande i det aktuella 

sammanhanget.  
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Jag har haft förmånen att samarbeta med den aktuella läraren. Hennes 

huvudsakliga uppgift var då att arbeta som resurs i min klass med tre 

elever i behov av särskilt stöd. Ibland bytte vi uppgift. Jag ska försöka 

beskriva och tolka vad som utmärker hennes relationskompetens. I det 

syftet kommer jag framför allt att använda mig av termen sensitivitet. 

 

 

Skolans kontext 
 
Skolan ligger i ett mindre samhälle intill havet och alldeles intill ett 

härligt skogsområde. Där går ungefär 160 elever från förskoleklass till 

årskurs sex. Det finns en ansvarslärare för varje klass och för varje 

stadium finns en specialpedagog och en utbildad pedagog som resurs. 

På skolan finns även en socialpedagog till hands för alla elever och all 

personal. Skolsköterska är på plats ett par gånger i veckan och en 

kurator kommer till skolan en dag varannan vecka. Under en längre tid 

har skolan haft en stabil personalgrupp med positiv anda. Under de två 

senaste åren har skolan fått en ny rektor och utökad personal. 

Elevhälsan och omändringar av en del lokaler har skett. 

 

Den lärare som jag har valt att observera är utbildad 1-3-lärare, men 

har mycket erfarenheter från skolans värld; bland annat av 

åldersblandad undervisning och från båda skolans stadier. Via 

lärarlyftet har hon kompletterat sin utbildning för att även bli behörig 

att undervisa i mellanåren i ämnena matematik, svenska, engelska, SO 

och NO. Sedan tre och ett halvt år tillbaka har hon arbetat som 

resurspedagog för elever i behov av särskilt stöd, vilket är något som 

hon brinner för. Hon är även en tillgång för alla elever i klassen och ett 
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stöd för många elever. Att samarbeta med henne har gett mig nya 

infallsvinklar på läraryrket och många givande diskussioner.  

 

Under observationen kommer jag att titta på och försöka förstå vad 

hon gör och hur hon tänker i sitt agerande när det gäller att bygga 

relationer till sina elever. Vad sker i ögonblicken mellan elev och 

pedagog? Hur gör hon för att nå eleverna, både med fokus på att bygga 

relationer och nå lärandemålen? Hur leder hon arbetet framåt? 

 

 

Teori  
 
Jag har under arbetets gång fördjupat mig i litteratur som rör ämnet. 

Här nedan refererar jag till texter som gett en bakgrund till de tankar 

och funderingar som väckts under mitt arbete. 
  

I läroplanen (Lgr 11, s. 13) står följande: ”Skolan ska bidra till elevernas 

harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 

utgöra en grund för skolans verksamhet”. Grunden för att nå detta mål, 

som jag tolkar saken, är arbete för goda relationer. Relationer kan 

byggas på många sätt beroende på de inblandade individerna.  

Relationell pedagogik kan beskrivas som ett teoretiskt synsätt på 

utbildning där relationer, snarare än individuella och kollektiva 

förhållanden, står i centrum. Forskning inom fältet undersöker 

utbildning från olika relationella perspektiv. Utbildning, undervisning 

och lärande beskrivs, analyseras och tolkas i termer av relationer. Den 

pedagogiska relationen mellan lärare och elev ses som central, men 

även andra relationer, till exempel mellan lärare och grupp, elev och 

elev samt elev och grupp innefatas (Aspelin, 2013, s. 14). 
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Realtionsbegreppet, menar Aspelin & Persson (2011), kan beskrivas på 

två nivåer där den ena rör aktiviteter som skapar social struktur och 

ordning i vårt skolarbete, medan den andra handlar om oplanerade och 

oförutsägbara händelser och innefattar personliga, äkta möten. De 

båda nivåerna benämns pedagogiskt tillvägagångssätt respektive pedagogiska 

möten. Som lärare planerar och strukturerar vi upp arbetet med diverse 

aktiviteter så att lärande- och relationssituationerna ska bli så optimala 

som möjligt för alla elever. Det är emellertid framför allt i de 

pedagogiska mötena som man agerar med ett slags fingertoppskänsla. 

Det gäller kanske särskilt för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

Aspelin (2017) lyfter hur stödjande relationer är viktiga för 

ämnesmässiga prestationer, och att det särskilt gäller för elever som 

befinner sig i olika slags svårigheter. Positiva relationer till läraren kan 

göra stor skillnad. Aspelin menar att möten mellan lärare och elev ofta 

kan förstås som oförutsägbara och riskfyllda. Ibland är man inte säker 

på vad som ska hända. Men lärarens möte med eleven är ett måste för 

att hen ska kunna bygga relationer och för att arbetet ska ge resultat. 

Aspelin (2017) fortsätter med att beskriva hur pedagogiska möten 

rymmer möjligheter, eftersom det är i dessa som elever och lärare kan 

ge uttryck för vem eller vilka de är. Att etablera och initiera tillfällen för 

att mötas är något som man har ansvar för som lärare. 

 

May Britt Drugli (2014) skriver att en positiv relation mellan lärare och 

elev bland annat kännetecknas av närhet, stöd, omsorg, öppenhet, 

engagemang och respekt mellan parterna.  

 

Dessa delar samspelar i våra möten med elever. De ingår i vårt arbete 

med att nå målen. Som del av skolans mål finns att eleverna ska må bra 

och känna att de har god självkänsla. Det är också ett sätt att främja 

kunskapsutvecklingen i skolan. Det ingår alltså många olika 
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komponenter i lärares arbete med att skapa goda relationer. Alla delar 

är viktiga och samspelar med varandra. 

 

Drugli (2014) hänvisar till Pianta, Stuhlman och Hamre (2002) som 

radar upp ett par element som ingår i goda relationer: lyhördhet, 

sensitivitet, respons, acceptans, omsorg och stöd. Något som är viktigt 

i dessa relationer, och kanske särskilt i möten med elever i behov av 

särskilt stöd, är att läsa av elevens signaler och beteende och känna in 

individens dagsform. Läraren reflekterar över vilken sinnesstämning 

eleven befinner sig i vid just det aktuella tillfället och tar ställning till 

vilket bemötande som lämpar sig, alltså vilken respons som läraren bör 

ge eleven. Detta kallas för sensitivitet eller lyhördhet. Eftersom lärare 

kan ha svårt att hinna möta alla elever lyhört i helklass kan elever med 

olika svårigheter ibland behöva arbeta med lärare i mindre grupp elever 

eller enskilt. Drugli nämner att det inte är möjligt att vara lika sensitiv 

mot alla i en skolklass. Hon (2014, s. 54) citerar från Pianta, Stuhlman 

och Hamre: 

 

Sensitivitet från lärarens sida är helt nödvändig för att 

relationen mellan lärare och elev ska bli tät och positiv. 

Att vara sensitiv betyder att kunna förstå eleven på 

hennes/hans premisser. En sensitiv lärare fångar snabbt 

upp elevens signaler, reaktioner, och behov, vilket är 

något helt annat än att än att definiera och tolka eleven 

utifrån den egna uppfattningen och intentionen. 

 

Drugli (2014) påpekar att vilken respons läraren ger kan vara avgörande 

för det fortsatta arbetet. Ibland blir det fel och arbetet får på något sätt 

börja om. För att lärarens sensivitet ska fungera behöver läraren känna 
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eleven. Att ge tid för att lära känna eleverna gynnar således lärarens 

arbete på såväl kort som lång sikt och kan leda till att eleven känner 

acceptans och omsorg för läraren. När läraren visar eleven intresse ger 

även detta i sin tur trygghet till eleven. Det blir då lättare för läraren att 

stötta eleven på ett effektivt sätt. Drugli (2014) citerar här Kaufmann 

et al: 

 

Att använda elevens namn och aktivt sätta sig in i vad 

som krävs för att elevens ska lyckas i skolan. Läraren 

måste vidare tillbringa positiv tid med varje elev, i 

synnerhet de elever som är problematiska eller 

tillbakadragna.  

 

Det finns möten med elever där det sker saker som man inte önskar, 

men som lärare tänker kan sammanhänga med elevens bakomliggande 

svårigheter. I sådana situationer kan det vara svåra att avgöra vilken 

respons eller stöd man bör ge eleven. Lärare har också känslor och kan 

avläsa dessa, men det gäller att agera professionellt. Drugli (2017) 

menar att läraren, för att eleverna ska vilja bygga en nära relation till 

och visa respekt för läraren, måste kunna kontrollera sitt agerande. 

Framför allt gäller detta för negativa beteenden och reaktioner som är 

olämpliga mot eleverna.  

 

Varje dag ska lärare lösa många problem och ta snabba beslut. Självklart 

kan det ibland gå eller bli fel i dessa möten. Då är det viktigt att samtala 

med eleven om vad som hände och välja tillfällen som passar för detta 

och då eleven är mottaglig. En god sensitiv förmåga betyder att kunna 

sätta sig in i elevens situation och förstå elevens lärande genom elevens 

perspektiv, tankar och känslomässiga reaktioner. Lärarens val av 

respons och stöd blir då avgörande. I Skolverket (2017) refereras det 
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till John Hattie och begreppet mentalisering. Hattie beskriver det som 

en förmåga att tänka om och försöka förstå andras reaktioner och 

känslor. Det är en förmåga som inte bara läraren ska ha, utan den 

behöver även utvecklas hos alla elever.  

 

Ett vanligt fenomen som förekommer både bland erfarna och nya 

lärare är att vi i våra möten med elever ger dem för lite tid att tänka 

efter. Det är inte ovanligt att vi vuxna själva besvarar våra frågor om 

inte eleven har ett omedelbart svar. Det är särskilt lätt hänt när man 

arbetar i stora skolklasser. I Skolverket (2017) refereras det till Wessen 

(1993) som  skriver om vikten av att lärare agerar lyhört gentemot 

elever. Han menar att i samtal med eleven behöver läraren förmedla en 

förväntan om att eleven har ett svar eller kan finna ett svar i den 

fortsatta dialogen, samt ge eleven tid att tänka efter. Att lyssna 

uppmärksamt på eleven, bekräfta elevens svar och ställa följdfrågor är 

väsentligt för att utveckla kommunikation och elevens förmågor.  

 

 

Tillvägagångssätt 
 
I början av projektet kontaktade jag läraren som jag här kallar Anna. 

Hon arbetade som resurs i min klass och med inriktning mot eleverna 

i behov av särskilt stöd. Jag gjorde två observationer under 

vårterminen, då eleverna gick i årskurs 6. Dessa observationer 

genomfördes när Anna hade undervisning med en elev som ofta hade 

en-till-en undervisning. Detta på grund av att eleven har svårigheter i 

vissa ämnen och att dagsformen har stor betydelse för hen. Vid 

observationerna antecknade jag allt såg och hörde som hade relevans 

för lärare-elev-relationen. Efter varje observation satt vi och 
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diskuterade vad som hänt på lektionen. Vi diskuterade kroppsspråk, 

känslor, handlingar och olika former av bemötanden och 

förebygganden av elevers misslyckanden. 

 

Under höstterminen genomförde jag ytterligare två observationer. 

Dessa filmade jag. Vid det ena tillfället arbetade Anna med två elever 

och vid det andra tillfället arbetade hon med en elev. Efter 

observationerna intervjuade jag Anna samtidigt som vi tillsammans 

tittade på filmerna. Vi diskuterade vad vi såg och hörde. Innan dessa 

intervjuer tittade jag själv igenom filmen och antecknade skeenden som 

jag fann intressanta. ”Intressanta” betydde i det här fallet att filmen gav 

exempel på pedagogisk relationskompetens i bemärkelsen sensitivitet, 

lyhördhet och respons. Dessa begrepp fastnade jag för vid våra träffar 

i forskningscirkeln och jag kom efter hand att anse att de stämmer så 

väl in på Annas pedagogiska praktik. Jag och Anna diskuterade även 

skeendena utifrån nämnda begrepp.  

 

Eftersom jag intresserade mig för Annas arbete med några få elever 

kunde hon informera vårdnadshavare om observationerna och mitt 

arbete i forskningscirkeln. Vi berättade även lite för klassen vad mitt 

arbete i forskningscirkeln handlar om. Vi har varit noga med att säga 

att jag observerar pedagogen och inte elever. De lektioner som jag 

studerat har enligt min pedagog varit av den typen då det fungerat bra, 

vilket förstås inte alltid är fallet. Eleverna har ansträngt sig extra när jag 

har suttit med, enligt henne. Men enligt henne har det inte påverkat 

bilden av studiens ämne, det vill säga relationskompetens.  
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Resultat 
 
När jag började läsa om pedagogisk relationskompetens fastnade jag 

som sagt för begreppet sensitivitet. Att vara lyhörd, känna av och läsa 

av elever för att kunna ge rätt respons eller bemötande är, har jag 

funnit, en viktig del i Annas arbete. Sensitivitet är en viktig förmåga för 

alla lärare som arbetar i skolan men kanske extra viktig i relationer med 

elever i behov av särskilt stöd. Hur kommer det konkret in i Annas 

arbete? Detta ska jag försöka visa nedan. Anna beskriver 

relationskompetens så här: 

  

Att man ser den person man ska ha relation med och 

utgår från den. Med elever med speciella behov är det 

särskilt viktigt att ha förmåga att se var eleven befinner 

sig och anpassa bemötandet efter det. Man ska vara 

flexibel och kunna olika arbetssätt. Man ska ha olika sätt 

för bemötande och plocka fram dem vid rätt tillfälle. 

 

För att ta reda på vilka arbetssätt som kan passa, vilken form av 

bemötande och vilka behov nya elever har startar Anna alltid sitt arbete 

med att observera eleverna i olika situationer på skolan; i klassrummet, 

i matsalen och på raster. Hon för anteckningar och har även möten 

med föräldrar för att få information. Om behov finns är eleven med på 

dessa möten. Hon försöker få så mycket information som möjligt om 

eleven. Anna försöker alltså lära känna eleven på olika sätt genom 

samtal, aktiviteter med mera.  Detta är ett sätt för henne att möjliggöra 

sensitivt agerande i det kommande arbetet och därtill ge eleverna 

relevant bemötande och respons. Anna berättar: 
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Att ge sig tid att lära känna dessa elever och bygga upp 

ett förtroende är viktigt för arbetet och elevens 

självkänsla. Som lärare försöker man hitta tillfällen att 

se eleverna och skapa lite egentid med dem till exempel 

samtal i matsalen, vara med dem på raster, skapa 

aktiviteter utanför skoltid som lägerskola. Detta passar 

de flesta elever. För eleverna med särskilda behov 

räcker oftast inte detta. Därför tar jag mig tid att 

medvetet observera nya elever i olika situationer. Jag 

för anteckningar och utifrån dessa strukturerar jag upp 

arbetet efter elevernas behov. Jag försöker sätta mig in 

i elevens situation och se saker och ting med elevens 

ögon. 

 

Anna lägger omkring två veckor till detta förberedande arbete. Hon 

börjar planera upp arbetet och arbetssätten utifrån all information hon 

har fått in. Olika saker kan hända i arbetets gång och Annas sensitivitet 

blir viktig för hur resultatet blir. Anna fortsätter att berätta: 

  

Man ska inte vara rädd för att göra fel. Man måste vara 

en problemlösare och våga ta svåra och snabba beslut. 

Tydlighet är viktigt. Konflikter ska undvikas, men 

ibland måste man våga gå ett steg till. Klarar eleven det 

så stärks självförtroendet.  

 

I en av observationerna syntes detta tydligt när en elev visade sig 

ofokuserad på uppgiften och hade sitt fokus på en annan aktivitet. 

Dagsformen, elevens sinnesstämning tycktes inte vara den bästa. Anna 

kom i ett läge då hon funderade på att avsluta uppgiften eller försöka 
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lite till. Hon menade att om eleven skulle lyckas med uppgiften skulle 

självförtroendet stärkas. Anna säger: 

 
Blir det ett misslyckande tar jag alltid på mig ansvaret för 

det, för att elevens självförtroende inte ska bli utsatt. Det 

har hänt att situationen är sådan att jag inser att jag inte 

klarar det utan misslyckats, och då ber jag någon annan 

att ta över. Det kan vara att man kört fast i samarbete 

eller relationen just då. Då byter jag med klassläraren om 

det är möjligt. 

  

Nu kommer jag att ge några exempel på undervisningssituationer där 

jag utgår från begreppen sensitivitet, lyhördhet och respons som jag 

mött i arbetet med Anna och hennes möten med enskilda elever. Ett 

genomgående mönster som jag funnit i Annas bemötande av elever är 

att hon väntar in dem. Hon känner av var eleven är någonstans och 

vilken sinnesstämning eleven befinner sig i. Det kan också vara för att 

eleven behöver tid att tänka, fundera på det som Anna säger och vad 

hen ska svara på det. ”Vi är ibland tysta länge för att vänta in”, förklarar 

Anna. I dessa möten ger Anna respons med ett lugnt, tydligt 

kroppsspråk och inte alltför stora rörelser. Det blir många instruktioner 

med förklaringar och frågor. Detta kan se lite olika ut beroende på 

vilken elev som arbetet sker med. Ett sätt att vara lyhörd är att ge eleven 

tid till sina tankar och finna förståelse. Anna menar att elever i behov 

av särskilt stöd ofta behöver det. 

  

Anna menar att hon ger respons inte bara vid samtal utan att hon också 

försöker vara tydlig med sitt kroppsspråk; detta för att inte störa 

elevens tankeverksamhet. Samtidigt vill hon vara tydlig i 
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kommunikationen. Trots att arbetet har en planering och struktur som 

de ibland tillsammans har bestämt med korta arbetspass och pauser så 

kan eleven på något sätt visa, sända signaler att hen inte klarar av arbetet 

just nu. En del signalerar det väldigt tydligt och andra med mindre 

signaler. Ibland behöver Anna bryta arbetet eller göra något helt annat. 

Det kan till exempel vara att prata om elevens mående och tankar eller 

prata om någon händelse, fritid eller hobby. Det kan också vara att man 

behöver ta paus lite tidigare. Att känna av eleven och ge respons som 

passar för situationen stärker den ömsesidiga respekten. Det ger i sin 

tur att eleven känner att den blir förstådd och på så sätt 

omhändertagen. Detta görs i omsorg för eleven, menar Anna.  

 

Humor är något jag observerat att Anna använder på olika sätt. Hon 

har skaffat sig kunskap om på vilket sätt det kan användas med de olika 

eleverna. Under ett tillfälle när två elever spelar ett matematikspel så 

vill en av eleverna bara använda den blå tärningen. Då använder Anna 

det som en rolig grej och får på så sätt med sig eleven som först var lite 

motståndare till spelet men som sedan genomförde det. Humor kan 

enligt henne ändra en mindre bra dagsform till en bättre. 

 

Här följer några utdrag ur en matematiklektion mellan en elev och 

Anna. Det är en matematiklektion som handlar om att se mönster. De 

startade uppgiften dagen innan. Mönster har de byggt av tändstickor 

där svavlet är borttaget.  

 

”Känner du igen det här?” säger Anna och sätter sig på 

stolen bredvid eleven samtidigt som hon tittar på det 

stora arbetsbladet som täcker bordet de sitter vid. 

Eleven kniper ihop munnen och är smått intresserad. 

Läraren kikar lite mot elevens ansikte. 
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”Är de rediga?” småler eleven och sträcker fram armen 

mot asken med tändstickor som mönstret är uppbyggt 

av. 

Anna visar eleven intresse genom att svara och håller i 

några stickor: 

 ”Alla askar är tömda och allt svavel är borta. De har ju 

varit riktiga”. 

Eleven tar en sticka och en ask, drar stickan mot asken: 

”Så här? Ska vi se om det funkar?” 

Att de ska arbeta med matematik och mönstret som 

ligger framför dem på bordet finns inte i tankarna hos 

eleven just nu. 

”Ja, ja. Gör det. Svavlet har man plockat bort för att det 

inte ska gå att tända”, svarar Anna med blicken på 

eleven.  

 

Läraren känner eleven och vet att eleven tycker om och är nyfiken på 

att undersöka saker. Här visar hon eleven att hon känner av och 

accepterar att eleven har lite kontroll över vad det är för material de 

använder. Därför svarar hon på elevens frågor om materialet och ger 

förklaringar. Genom denna respons visar Anna eleven respekt för 

dennes intresse samtidigt som hon inser att eleven måste få veta och få 

svar på sina frågor direkt; annars lyckas de inte komma till 

lärsituationen att räkna ut nästa figur i mönstret. Anna funderar på och 

försöker känna in hur hon ska få tillbaka fokus på själva 

matematikuppgiften. ”Blir det 10 minuter matematikarbete på vår 30-

minuters-lektion är det bra”, kommenterar Anna. 

 

Eleven fortsätter att intressera sig för materialet. Anna sitter med 

armarna på bordet och tittar på eleven när hon drar stickan mot asken. 
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”Vet du vad? En annan gång kan jag ta hit riktiga tändstickor så kan vi 

prova det”, säger Anna och försöker få ögonkontakt med eleven som 

plockar med sakerna. ”Jag tänker tända innan”, svarar eleven och ska 

byta sticka igen. Båda kikar ner i lådan med stickorna som ska användas 

till mönstret. Anna följer elevens rörelser med blicken och håller 

händerna framför sig på bordet. Anna småler när eleven envist försöker 

tända stickan utan svavel. Eleven småler tillbaka, lyfter asken mot 

lärarens ansikte och säger: ”Det funkar inte. Det luktar lite iallafall”. 

Eleven tittar på Anna för att se om det kommer någon reaktion. ”Ja 

det gör det! Det är för att det nästan fungerar”, svarar Anna och 

försöker försiktigt plocka undan lådan med stickorna åt sidan. Anna 

försöker få ögonkontakt med eleven för att känna av var eleven 

befinner sig. Hon funderar på vilken sinnesstämning eleven befinner 

sig i och vilket stöd och respons hon bör ge eleven. Hon ler mot eleven 

och på så sätt visar hon omsorg om henne. Hon visar uppskattning för 

elevens kreativitet. Hon beslutar sig för att plocka undan stickorna och 

fokusera på uppgiften. Ögonkontakten är många gånger viktig för 

Anna när hon försöker läsa av eleven, framhåller hon i en av 

intervjuerna. Dock finns det elever som inte kan hantera ögonkontakt 

och då får man finna en annan metod för att läsa av var eleven befinner 

sig. 

 

Anna berättar vad de kom fram till med uppgiften under gårdagen 

genom att ställa frågor till eleven för att se vad eleven kom ihåg. Eleven 

får ett litet fokus på uppgiften. När Anna reser sig för att hämta 

gårdagens anteckningar plockar eleven med ett stort leende till sig lådan 

med alla stickorna och börja pilla med den. Anna upprepar frågan 

”Kommer du ihåg igår hur många vi räknade i varje figur? Då skrev jag 

upp det.”  Eleven fortsätter att titta i lådan med stickorna men svarar 

”Ja, kanske”. Anna kommer tillbaka till elevbordet och sträcker fram 
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anteckningarna och säger ”Då skrev jag att det var sju i den” och pekar 

på första figuren. Anna pausar och väntar in elevens fokus och svar 

samtidigt som hon tittar noga på elevens kroppsspråk och vad hon gör. 

Hon tar stöd på ena armbågen mot bordet så kroppen blir mer vriden 

åt eleven. ”Det var sju i den. Kommer du ihåg det? Det var tolv i den 

andra och sjutton i figur tre.” Samtidigt pekar hon med stora, lugna 

rörelser och håller fram anteckningarna. Blicken är på eleven som 

småpillar med stickorna. Anna agerar lyhört genom att ge eleven tid att 

fundera. 

 

Anna försöka fånga elevens fokus och är lyhörd genom att ställa frågor 

om eleven minns hur de räknade under gårdagen. Hon ger eleven en 

mall och struktur på hur man kan tänka kring uppgiften. Hon 

iscensätter en lång paus för att ge eleven tid att tänka och visar att hon 

förväntar sig ett svar samtidigt som hon försöker se vad hon kan 

förvänta sig av eleven nu. Hon studerar eleven noga och har lugna 

rörelser och ofta sin kropp riktad mot eleven. Anna berättar att vid 

många tillfällen får man använda sådant som eleven är intresserad av. 

Det kan vara val av material, något intresse som eleven har eller något 

som hänt som intresserar eleven, detta för att få fokus på uppgiften. 

 

Sammanfattande tolkning 

Min lilla studie visar att lärarens sensitivitet är betydelsefull för 

eleverna. Genom att vara lyhörd kan pedagogen ge relevant respons 

och stöd sett till elevernas behov. Detta kan antas särskilt viktigt för 

elever i behov av särskilt stöd, som ofta behöver extra tid och 

engagemang från läraren. Vad jag har kunnat se har Annas sensitivitet 

vissa kännetecken. Hon använder sig av blicken för att känna av eleven. 

Det finns elever som har svårt med ögonkontakt och då blir det lite 

svårare att läsa av dem. Vidare använder hon sitt kroppsspråk på ett 
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tydligt sätt, så att eleven förstår hennes intentioner. Även hennes sätt 

att positionera sig med kroppen förefaller väl avvägt, sett till elevens 

behov av stöd. Ett förhållningssätt som Anna ofta intar är att hon 

väntar in eleven, ger eleven rum för tänkande kring de frågor och 

uppgifter man arbetar med. Väntan är också viktigt när eleven är 

distraherad och har uppmärksamheten riktad mot andra saker än 

skolarbetet. Då väntar läraren in eleven, fångar dennes uppmärksamhet 

och försöka sedan återgå till arbetet när rätt tillfälle infinner sig. Man 

kan även uttrycka det som att läraren ger tid till avläsning av eleven och 

att hon visar att hon förväntar sig svar från eleven. Jag ser detta som 

tecken på omsorg och acceptans och att läraren tror på eleven. 

 

 

Diskussion 
 
Anna har gett mig större insikt i elevernas situation och hur man kan 

bemöta dem, både i lärsituationer och i andra situationer i skolan. 

Eftersom jag och Anna har arbetat tillsammans i några år har vi ofta 

diskuterat olika sätt att bemöta elever, och då inte minst elever i behov 

av särskilt stöd. Ofta har vi kommit in på hur skolan framöver ska 

arbeta för att nå alla elever och vilken kunskap lärare behöver. En del 

elever har föräldrar som inte kan eller orkar samarbeta med skolan 

under elevens skolgång. Det gör att läraren blir än mer viktig. Fungerar 

samarbete och relationer med föräldrar är chansen större till positiva 

resultat. 

 

Genom arbetet med forskningscirkeln fick jag chansen att följa och 

studera Annas arbete med de mest sårbara eleverna. Som jag ser saken 

behöver dessa elever mycket tid tillsammans med sin lärare. Samtidigt 
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behöver man bedriva ett målmedvetet arbete för att de ska inkluderas 

i den stora gruppen. Jag har fått djupare insikt för de små detaljernas 

betydelse i relationer och, inte minst, vilken stor betydelse som lärarens 

sensitivitet har i mötet med elever.  

 

På skolor idag finns det många elever i behov av anpassningar och 

särskilt stöd. En del som arbetar i skolan känner att de inte riktigt räcker 

till för detta arbete. Lärare samverkar med elevhälsan och föräldrar och 

många menar att resurser till elevhälsan bör öka. Både elever och lärare 

behöver stöd av kuratorer och skolsköterskor. Hur kan vi få mer tid 

och resurser till relationsskapande och speciellt till de sårbara eleverna 

som behöver det så väl, både för sitt lärande och för sin trivsel och sitt 

välmående? Har vi möjlighet att organisera oss på annat sätt i skolan 

för att stärka kvaliteten på relationsarbetet? Har skolorna lokaler som 

är anpassade till sådant arbete? Det borde vara ekonomiskt försvarbart 

att lägga resurser på relationsarbete, eftersom det sannolikt ger positiva 

resultat på längre sikt. Lärares sensitivitet, lyhördhet och sätt att 

respondera på elevers beteende, är viktiga kompetenser inte bara i det 

slags pedagogiska sammanhang som Anna arbetar i utan även för 

klasslärare, som arbetar med större grupper. Detta skriver bland annat 

Ulrika Radeklev om i sin rapport. I stora gruppen kan elever som 

befinner sig i sårbarhet ha svårt att läsa av sin lärare och även sina 

klasskamrater. Deras uppmärksamhet kan störas av olika slags intryck. 

Jag tror att det är särskilt viktigt för dessa elever att de bemöts med 

omsorg från sin lärare. I våra olika verksamheter arbetar vi med omsorg 

på olika nivåer. Allt arbete med barn och ungdomar grundar sig på 

omsorg för varandra, och det är ett ämne som Veronica Borgman 

behandlar i sitt kapitel om relationer i särskolan. Mitt deltagande i 

forskningscirkeln har gett mig tillfälle att läsa om forskning som jag 

annars inte skulle ha tagit del av. Jag visste inte att det fanns så mycket 
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skrivet om pedagogisk relationskompetens. Jag har fördjupat mig i 

ämnet och jag har gjort många kopplingar till mitt eget arbete som 

lärare.  
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