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Abstract  
Research has shown that the access to explicit criteria can promote student learning 

by making expectations explicit and by supporting students in identifying significant 

dimensions of quality in task performance. The aim of the study was to investigate how 

explicit criteria can support pre-service teachers' understanding of relational compe-

tence. The research design was an intervention study. Digital video was used as a tool 

for pre-service teachers to analyze interaction in simulated situations focusing on the 

relationship between teacher and students. Sources of data used were 1) pre-service 

teachers’ written analyzes before and after the access to explicit criteria, and 2) tran-

scripts from focus-group interviews, concentrating on pre-service teachers’ percep-

tions of how the access to criteria affected their understanding of relational compe-

tence. The findings indicate that the access to explicit criteria positively affected pre-

service teachers’ capacity to discern significant dimensions of relational competence, 

as well as their understanding of how trustful relationships between teachers and stu-

dents can be created and maintained. All pre-service teachers perceived that the ac-

cess to explicit criteria had helped them to gain a deeper understanding of relational 

competence and how relational competence can be observed and analyzed in inter-

action. A conclusion that can be drawn from the study is that the pre-service teachers, 

through access to criteria, developed new interpretative tools to communicate about 

relationships and teachers’ relational competence. 
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FÖRORD 
Föreliggande masteruppsats är kopplad till ett forskningsprojekt, ”LÄRK-projektet”, vid Hög-

skolan Kristianstad 2016-2017, som innefattar lärarstudenter och lärarutbildare. LÄRK står för 

”lärarstudenters relationskompetens”. Projektet leddes av Jonas Aspelin och Anders Jönsson. 

Aspelin är den som i uppsatsen benämns som expert på relationell pedagogik. I forskarteamet 

ingick även Lisa Finné Persson samt undertecknad. LÄRK-projektet syftade till att studera hur 

lärarstudenters relationskompetens kan utvecklas med stöd av digitala videoinspelningar. 

 

1. INLEDNING 
Läraryrket är komplext och kräver kunskaper inom flera olika områden. Även om exempelvis 

ämneskunskaper och didaktisk kunskap är centrala komponenter, ger dessa inte i sig själva till-

räckliga förutsättningar för framgångsrikt lärande i skolan. Ytterligare en viktig förutsättning 

för elevers motivation och lärande är ett positivt, omsorgsfullt och respektfullt klassrumsklimat 

(Federici & Skaalvik, 2014; Hattie, 2009). Betydelsen av förtroendefulla relationer mellan lä-

rare och elever får alltmer uppmärksamhet i såväl skoldebatt som i pedagogisk forskning. Uti-

från en omfattande systematisk genomgång av internationella och nationella effektstudier lyfter 

danska forskare (Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftikci, Wendt & Østergaard, 2008) fram tre 

nyckelkompetenser hos skickliga lärare: didaktisk kompetens, ledarkompetens samt relations-

kompetens. Didaktisk kompetens rör förmågan att främja elevers lärande, ledarkompetens be-

tecknar förmågan att organisera utbildningsaktiviteter i grupper och relationskompetens foku-

serar förmågan att bygga goda relationer med enskilda elever (a.a.). Man menar att samtliga tre 

kompetenser bör ha en central roll i lärarutbildning. I svensk lärarutbildning fokuseras emeller-

tid didaktisk kompetens och ledarskapskompetens framför relationskompetens (SFS 

2013:1118) och det finns även betydligt mer forskning kring didaktisk kompetens och ledar-

kompetens än om relationskompetens. Samtidigt visar forskning att många lärare och lärarstu-

denter upplever relationer och interaktion med elever som den svåraste aspekten av undervis-

ning och att lärarutbildningen inte förbereder dem nog för detta (Jensen, Skibsted & Vedsgaard 

Christensen, 2015). Hur studenters förståelse av, och träning i, relationskompetens kan främjas 

är dock än så länge ett outforskat område.  

 

En pilotstudie genomfördes inom ramen för föreliggande studie och syftade till att identifiera 

lärarstudenters utvecklingsbehov ifråga om relationskompetens. Studien involverade sex stu-

denter på grundlärarprogrammet. Utifrån korta filmsekvenser föreställande interaktion mellan 

lärare och elever uppmanades studenterna att beskriva och analysera lärarens relationskompe-

tens. Trots att studenterna uppmanades att analysera lärarens relationskompetens fokuserade de 

frågor som rör didaktisk kompetens och ledarskapskompetens. Resultatet av pilotstudien visade 

att studenterna saknar ett språk för att kommunicera kring relationer och lärares relationskom-

petens och att de framförallt har svårt för att beskriva och analysera konkreta situationer kopp-

lade till interaktionen mellan läraren och eleverna.  
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Relationskompetens inbegriper såväl teoretisk förståelse som praktiskt handlande. Lärare och 

elever möts i såväl utmanande som oförutsägbara situationer. Föreliggande studie har gjorts 

utifrån antagandet att relationskompetens i praktisk handling torde kunna utvecklas genom te-

oretisk förståelse av densamma. Ett första steg av teoretisk förståelse kan vara att identifiera 

relationskompetens i interaktion mellan lärare och elever. Nästa steg blir att kunna analysera 

det som sker utifrån ett relationellt perspektiv. Blicken måste riktas utåt, mot interpersonell 

kommunikation, och det som händer i mötet mellan lärare och elev. Förståelsen av vad som 

sker i interaktionen kan tänkas skapa förutsättningar för att utveckla det egna praktiska hand-

landet i en liknande situation.  

 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka hur studenters förståelse av 

relationskompetens kan stödjas. Ett mer specifikt syfte är att undersöka hur explicita kriterier 

kan påverka studenters förståelse av relationskompetens. Explicita kriterier som verktyg har i 

tidigare studier visat sig kunna främja studenters lärande då uppmärksamheten kan riktas mot 

det som är specifikt och viktigt (Jonsson, 2010; O’Donovan, Price & Rust, 2004). Explicita 

kriterier kan beskrivas som kvalitetsaspekter som beskriver vad som efterfrågas i en specifik 

prestation (Sadler, 1985). Tillgång till explicita kriterier har visat sig kunna öka studenters för-

ståelse för mål och kvalitet och därigenom också förståelsen för ett ämnesinnehåll (Jonsson, 

2010).  

 

I studien förväntas lärarstudenter få syn på och analysera relationskompetens i en spelfilm som 

visar interaktion mellan lärare, elev och förälder (Bilaga 1). För att hjälpa studenterna att rikta 

sin uppmärksamhet mot signifikanta aspekter av relationskompetens får studenterna tillgång till 

explicita kriterier, i form av relationsteoretiska begrepp, att utgå från vid sina analyser av filmen 

(Bilaga 2). De explicita kriterier som används i studien delar in relationskompetens i olika 

aspekter som belyser denna kompetens ur olika perspektiv. Kriterierna förväntas hjälpa studen-

terna att få en uppfattning om vad som kan rymmas inom relationskompetens och fokusera på 

relevanta delar vid sina analyser.  
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2. BAKGRUND 
Teoretiska utgångspunkter för denna studie kommer från två olika forskningsfält: forskning 

kring relationskompetens samt forskning kring kriterier som stöd för lärande. 

 

2.1 Relationskompetens 

Lärare med god relationskompetens stöttar, aktiverar och motiverar sina elever samt utvecklar 

relationer som främjar elevers lärande. Olika försök att beskriva relationskompetens som ett 

mellanmänskligt fenomen har gjorts av bland andra Aspelin (2015; 2016).  

 

Relationskompetens kan definieras som förmågan att utveckla positiva (stödjande, omsorgs-

fulla och förtroendefulla) relationer med elever och signifikanta andra (Aspelin, 2016). Dock 

rör kompetensen inte relationer i allmänhet utan är kopplad till relationer i ett undervisnings-

sammanhang där relationskompetensen förutsätts vara relevant för utbildningens syften. Såväl 

forskningsöversikter som metaanalyser visar att stödjande relationer mellan lärare och elever 

kan ha flera olika positiva utbildningseffekter, till exempel ökad motivation och ökat lärande 

hos eleverna (Hattie, 2009; Martin & Dowson, 2009). Den relationskompetenta läraren kom-

municerar med sina elever med sensitivitet för elevens beteende samt med responsivitet som 

leder till att relationen växer och stärker de inblandades välbefinnande och kompetenser. Där-

utöver har den relationskompetenta läraren en väl utvecklad förmåga att reflektera över sin egen 

roll i relationsskapandet (Aspelin, 2017). 

 

Lärares förmåga att bygga relationer till sina elever har ansetts irrelevant ur professionssyn-

punkt och antingen ignorerats eller knutits till lärarens personliga egenskaper (Fibaek Laursen, 

2004). Dock visar aktuell forskning att relationskompetens är en central del av lärarens kompe-

tens (Nordenbo m.fl., 2008). Relationer kan aldrig studeras oavhängigt den kontext de uppträ-

der i eftersom de både formas och formar kontexten. Relationskompetens måste förstås som 

situerad och kontextberoende då lärare och elever ofta möts i såväl utmanande som oförutsäg-

bara situationer. (Aspelin, 2016). 

 

2.1.1 Konceptualisering av relationskompetens utifrån Thomas Scheffs teori 

Thomas Scheffs teori om sociala band kan användas för konceptualisering av relationskompe-

tens (Aspelin, u.p.). Denna teori bygger på sambandet mellan känslor och individernas hand-

lingar gentemot varandra. Scheffs utgångspunkt är att individen i grunden är socialt beroende 

och att hon drivs av att få uppleva intellektuell och emotionell sammankoppling med andra 

människor (Scheff, 1990; 1997).   

 

Nyckelbegreppet i Scheffs teori är sociala band som står för den kraft som håller ihop männi-

skor i samhället. Scheff menar att formandet och upprätthållandet av sociala band är ett funda-

mentalt mänskligt behov och människans främsta drivkraft. Ett samhälle kan inte fungera utan 

att dessa sociala band existerar. Sociala band är det kitt som sammankopplar människor och 

grupper med varandra. Fasta och trygga sociala band håller ihop samhället. Banden är dock inte 
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statiska utan måste hela tiden utsättas för prövning och förnyas genom att repareras, upprätt-

hållas, hotas eller skadas. Stabila band kan växa fram ur ömsesidigt förtroende och känneteck-

nas av att individerna som är involverade kan identifiera sig med och förstå varandra, i stället 

för att missförstå och avvisa varandra (Scheff, 1990; 1997). Scheff talar även om attunement, 

samklang, för att beskriva graden av ömsesidig förståelse mellan människor. Samklang före-

kommer i såväl konflikter som i samförstånd. Scheff skiljer på kognitiv och emotionell sam-

klang. Kognitiv samklang är kopplad till den verbala kommunikationen medan emotionell sam-

klang är kopplad till den ickeverbala kommunikationen; gester, miner, kroppsspråk etc. Vid hög 

grad av samklang mellan människor eller grupper delas tankar och känslor. Graden av samklang 

är dock tillfällig. Även i den bästa gruppen finns det tillfällen när vi inte förstår varandra och 

då råder en låg grad av samklang. Begreppet differentiering inbegriper graden av närhet och 

distans i interpersonella relationer där en balans mellan dessa eftersträvas. I varje relation är jag 

en egen individ men samtidigt en del av relationen. Om någon i relationen erfar alltför stor 

distans mellan parterna uppstår överdifferentiering, vilket även kallas isolering. På motsvarande 

sätt, då någon i relationen erfar alltför stor närhet och att distansen är för liten, uppstår under-

differentiering, uppslukning. Vid underdifferentiering överbetonas relationen framför indivi-

den. Vid balans mellan närhet och distans finns varken överbetoning eller underbetoning mellan 

individen och relationen. 

 

Scheff (1990) lägger stor tonvikt vid emotioner och emotionernas koppling till socialt samspel. 

Han menar att emotioner inte enbart kan uppfattas som processer i människans inre utan att 

dess interpersonella aspekter också bör framhävas. Emotioner har en mellanmänsklig koppling 

som går att härleda till och uttyda ur den sociala relationen. I interaktionen människor emellan 

finns ett samband mellan känslor och individernas handlingar gentemot varandra.  Emotionerna 

skam och stolthet är enligt Scheff (1990) människans grundemotioner. Skam och stolthet står i 

motsatsförhållande till varandra. Scheff menar att dessa emotioner ofta undertrycks i vårt sam-

hälle. Känslor av skam eller stolthet ger signaler om de sociala bandens tillstånd. Båda käns-

lorna är funktionella och oumbärliga för människan och hjälper oss att bygga band. Stolthet är 

ett tecken på intakta band medan skam är ett tecken på hotade, skadade eller kapade band. Skam 

och stolthet fungerar som instinktiva signaler såväl för mig själv som för andra för att kommu-

nicera bandens status. Scheff menar att individer ständigt relaterar till varandra i sociala situat-

ioner och att detta åtföljs av emotionella reaktioner i form av skam eller stolthet. Skam och 

stolthet väcks i individens föreställning av hur andra uppfattar henne. Föreställningen om hur 

andra människor uppfattar oss som individer finns alltid med. Scheff menar att dessa känslor 

alltid är kopplade till interaktion med andra människor.  

 

Relationskompetens kan tolkas utifrån Scheffs teori och innefattar då tre delkompetenser: kom-

munikativ kompetens, differentieringskompetens samt socio-emotionell kompetens (Aspelin, 

u.p.). 

 

Kommunikativ kompetens inbegriper lärarens förmåga att kommunicera såväl verbalt som icke-

verbalt så att det uppstår hög grad av kognitiv och emotionell samklang i relation till eleven. 

Detta innebär att läraren gör sig förstådd men också att läraren förstår eleven och att eleven 
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känner av detta. Den kommunikativa kompetensen innefattar även att läraren visar eleven re-

spekt och agerar så att eleven visar respekt tillbaka.  

 

Differentieringskompetens beskriver lärarens förmåga att hitta ”rätt avstånd” i relationerna. En 

relationskompetent lärare agerar så att graden av närhet och distans mellan lärare och elev var-

ken blir för stor eller för liten. Det finns utrymme för både elev och lärare att urskilja sig såväl 

som individer som del av relationen. 

 

Socio-emotionell kompetens 

Begreppen skam och stolthet visar på betydelsen av att läraren är lyhörd för emotionella signa-

ler i interaktionen. Kompetensen inbegriper lärarens förmåga att agera så att känslan av stolthet 

främjas samtidigt som känslan av skam erkänns. Kommunikationen tillåter att både elevernas 

och lärarens känslor kanaliseras på ett för utbildningen gynnsamt sätt.  

 

Aspelin menar att kompetenserna ska förstås som analytiska kategorier och teoretiska verktyg 

som kan hjälpa oss att få syn på viktiga drag i lärares aktioner och interaktioner (Aspelin, u.p.). 

I verkliga livet går kompetenserna inte att separera från varandra. De tre kompetenserna har 

legat till grund för de kriterier som använts i denna studie. 

 

 

2.2 Kriterier som verktyg  

Kriterier kan formuleras för att sätta ord på och specificera de kvaliteter som efterfrågas i form 

av speciella kännetecken eller drag som bör finnas med i en prestation. Vid bedömning letar 

läraren efter de kvaliteter som finns beskrivna i kriterierna. Kriterier kan med andra ord besk-

rivas som kvalitetsindikatorer, kännetecken på kvalitet. Sadler (1987) definierar kriterier enligt: 

 

A distinguishing property or characteristic of any thing, by which its quality can be judged or 

estimated, or by which a decision or classification may be made. 

(Sadler, 1987, s. 194) 

 

Att i förväg veta vad som efterfrågas kräver att läraren själv är klar över vad som är god kvalitet 

i en viss prestation. När läraren utgår från på förhand formulerade kriterier vid bedömning av 

studenters prestationer minskar risken att läraren först vid bedömning bestämmer kvalitetsni-

våerna genom att jämföra studenters prestationer med varandra. Tolkningen av vad som är kva-

litet i en prestation måste hela tiden förhandlas eftersom ny kvalitet kan upptäckas likväl som 

tidigare formulerade kriterier kan komma att visa sig irrelevanta (Sadler, 1985). 

 

Det ursprungliga syftet med explicita kriterier var att tydliggöra vad som ansågs vara kvalitet 

vid bedömning. Ett senare syfte är att öka transparensen i bedömningarna samt att främja lä-

rande genom att studenter får tillgång till dessa kriterier. Dock är den eftersträvansvärda trans-

parensen inte helt lätt att uppnå. Många studenter har svårt att förstå de kriterier som deras 

lärare refererar till även fast man fått dem förklarade för sig (Jonsson, 2014). I den pågående 
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bedömningsdebatten diskuteras möjligheter och begränsningar med kriterierelaterad bedöm-

ning (Wyatt-Smith & Klenowski, 2013; Ajjawi & Bearman, 2018).  

 

Det finns omfattande stöd i forskning att studenters lärande kan främjas av tillgång till explicita 

kriterier (Jonsson, 2010; O’Donovan m.fl., 2004; Orsmond, Merry & Reiling, 2002). När stu-

denter får tillgång till explicita kriterier kan detta underlätta för dem att visa den kunskap som 

efterfrågas. Kriterier kan hjälpa studenter att få syn på det som anses vara kvalitet i ett specifikt 

arbete. Om studenterna dessutom kan få tillgång till dessa kriterier då ett arbetsområde eller en 

kurs introduceras skapas förutsättningar för självreglerat lärande då studenterna kan följa, kon-

trollera och förbättra kvaliteten under arbetets gång (Panadero & Jonsson, 2013). Dock förut-

sätts att studenterna har förståelse för vad som räknas som kvalitet i den specifika kontexten, 

vilket i sin tur förutsätter en lärare som äger kunskapen och som kan dela denna kunskap med 

studenterna (Sadler, 1989). Få färdigheter, oavsett om det gäller fysiska, intellektuella eller so-

ciala sådana, kan tillägnas tillfredsställande enbart genom att man får något berättat för sig. De 

flesta färdigheter kräver övning i en stödjande miljö som vanligtvis innefattar en lärare som är 

insatt i de färdigheter som ska läras och som kan urskilja och beskriva hög kvalitet, demonstrera 

tillvägagångssätt och ge återkoppling på hur en prestation kan förbättras (Sadler, 1989). Detta 

kan ske genom att använda exempeltexter eller exempelarbeten för att ytterligare exemplifiera 

hur kriterierna är kopplade till prestationen. När studenterna får ta del av exempel på arbeten 

får de bilder av hur en god prestation kan se ut vilket kan underlätta för dem att själva att visa 

den efterfrågade kunskapen. Detta har visat sig vara särskilt viktigt för elever med inlärnings-

svårigheter (Gregg, 2007).  Tidigare forskning kring explicita kriterier visar att studenters lä-

rande kan främjas av att kriterier kompletteras med konkreta exempel (Jonsson, 2010; Orsmond 

m.fl. 2002). Kritik har dock riktats mot användandet av exempeltexter för att påvisa kvalitet 

med argumentet att studenter uppmuntras till att kopiera dessa. Man menar att kreativiteten kan 

hämmas genom att det konvergenta och stereotypa uppmuntras framför det originella. Sadler 

(1989) menar att studenter behöver få ta del av flera olika exempel av olika kvalitet för att få 

en förståelse för att kvalitet kan se ut på olika sätt.  

 

2.2.1 Olika perspektiv på kriterier 

I debatten kring kriterier kan två skilda perspektiv urskiljas: det representationella och det so-

ciokulturella (Ajjawi & Bearman, 2018).  Det representationella perspektivet härrör ur en kun-

skapssyn som menar att kunskap är en exakt representation av någonting och att kunskapen i 

sig går att separera från den som äger kunskapen. Enligt detta perspektiv är kriterier oberoende 

av kontexten, värderingar, kultur och makt. Detta innebär att kriterier inte är bundna till ett 

sammanhang eller till en specifik uppgift. Kriterierna är inte tolkningsbara och kan generali-

seras till andra sammanhang. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande måste däremot den lärande aktivt engagera sig 

i att konstruera mening genom att låta ny kunskap integreras med tidigare erfarenheter för att 

ett lärande ska ske. Denna lärandeprocess är aktiv, social och kontextberoende (Vygotsky, 

1978). Ett socio-kulturellt perspektiv på lärande betraktar även bedömning som en kontextbe-

roende, socialt situerad, tolkande aktivitet. Med grund i denna syn på lärande kan kritik riktas 
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mot antagandet att det kan finnas kriterier som är oberoende av kontexten. Man menar att de 

kriterier som gäller för en specifik uppgift är kopplade till den specifika uppgiften och till en 

social praktik. Kriterier kan inte enkelt generaliseras till att användas utanför den aktuella soci-

ala kontexten.  

 

En sociokulturell tolkning av kriterier innebär således att kriterier är kontextberoende, socialt 

situerade och att de måste tolkas och anpassas till den aktuella kontexten. Kriterier är inga ab-

soluta sanningar som kan existera i ett vakuum utan är alltid kopplade till ett sammanhang 

(Ajjawi & Bearman, 2018). Kriterier, oavsett vilka, är ständigt öppna till förhandling och tolk-

ning (Wyatt-Smith & Klenowski, 2013). Sadler (2009) förespråkar en sociokulturell tolkning 

av kriterier. Han kritiserar det representationella perspektivet och menar att om kriterier ska 

kunna främja lärande krävs att kriterierna kopplas till den specifika uppgiften samt att lärare 

och elever diskuterar och exemplifierar kriteriernas innebörd. Eftersom kriterierna inte kan skil-

jas från sitt sammanhang krävs förståelse för såväl kriterierna som för det sammanhang där de 

ingår. Då lärare och studenter involveras i sociala processer som diskussion, observation eller 

imitation kan förståelsen för kriterier och hur de kan användas öka (O’Donovan m.fl. 2004). 

 

I en studie av Rust, Price & O’Donovan (2003), som syftade till att öka studenternas lärande 

genom att utveckla deras förståelse för bedömningskriterier, visade det sig att tillgång till ex-

plicita kriterier gav begränsad hjälp. För att kriterierna skulle vara till hjälp krävdes att dessa 

förklarades, diskuterades och/eller tydliggjordes genom exempel. Författarna menar att det inte 

räcker att ge studenter tillgång till explicita kriterier. Såväl studenter som lärare i studien före-

språkade behovet av att lärare och studenter tillsammans diskuterar kriterierna för att dessa 

skulle kunna fungera lärfrämjande. Författarna menar att det inte går att bortse från den tysta 

dimensionen av kunskapen som måste synliggöras för studenter genom sociala aktiviteter som 

exempelvis diskussioner eller gemensamt arbete utifrån exempelarbeten. En slutsats som dras 

från studien är just att det inte räcker att studenter får tillgång till explicita kriterier. För att 

utveckla en förståelse för kriterier krävs socialisationsprocesser så att den så kallade tysta kun-

skapen kan synliggöras. Denna slutsats dras även i en annan studie av samma författare 

(O’Donovan m.fl., 2004). I en studie av Dargusch (2014) undersöktes de processer som lärare 

använde sig av för att mediera kriterier till sina studenter. En slutsats från studien var att detta 

kan ske genom aktiviteter som inkluderar att lärare och studenter tillsammans diskuterar och 

konkretiserar kriterierna, ett systematiskt användande av exempelarbeten samt fokus på att 

stärka studenters förmåga till kamrat- och självbedömning. Läraren kan även modellera för sina 

studenter hur en uppgift kan angripas. Det krävs då att läraren gör sitt tänkande synligt för 

studenterna vilket kan göras genom att läraren ”tänker högt”. Läraren modellerar i syfte att 

hjälpa sina studenter att förstå de strategier som krävs för att lösa ett problem så att studenterna 

efter hand själva ska kunna tillämpa dessa strategier. God undervisning som främjar lärande 

kräver att såväl kvalitet som strategier modelleras. Lärares tänkande kan behöva synliggöras 

för studenterna och studenternas tänkande kan behöva synliggöras för läraren. Genom att på 

detta vis synliggöra tyst kunskap ges studenter möjlighet att observera, reflektera och själv 

prova med stöd från såväl läraren som från andra studenter (Collins, Seely Brown & Holum, 

1991). Då läraren modellerar hur explicita kriterier kan användas i en uppgift underlättar detta 

för studenterna att själva använda kriterierna i en liknande uppgift. Modelleringen kan på så vis 
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skapa förutsättningar för att explicita kriterier ska kunna främja lärande. Kriterier synliggör då 

inte bara förväntningar på ett arbete utan hjälper även till att synliggöra hur en prestation med 

hög kvalitet kan se ut.  

 

2.2.2 Kritik mot explicita kriterier 

Kritik som riktas mot användandet av explicita kriterier riktas mot att fokus mot delarna kan 

medföra att helheten försvinner. Då något analyseras i mindre beståndsdelar, i detta fall i krite-

rier, finns risk att det som binder ihop delarna till en helhet, liksom själva helheten, tenderar att 

försvinna (Sadler, 2009). Man menar att förhållandet mellan delarna, vilket i sig kan vara ett 

kvalitetskriterium, försvinner när delarna behandlas som enskilda enheter. Även validiteten 

ifrågasätts i denna typ av analytiska bedömningar där samtliga kvalitetsaspekter uttrycks expli-

cit. Ett argument är att vissa kriterier inte kan formuleras explicit eftersom helhet och delar inte 

alltid går att skilja från varandra.  

 

Torrance (2007) riktar kritik mot förutbestämda explicita kriterier eftersom han menar att det 

finns risk att dessa kriterier blir alltför specifika. Detta kan medföra att kreativiteten hämmas 

då studenterna endast fokuserar på att uppnå kriterierna. Torrance menar att fokus på kriterier 

uppmuntrar till instrumentellt lärande.  

 

Kritiska röster ifrågasätter även om det på förhand går att bestämma vad eleverna ska lära sig.  

Man menar att det alltid finns en tyst dimension av kunskap, vilken inte kan uttryckas explicit. 

Tyst kunskap kan handla om att vara medveten om att en prestation visar ”riktigt bra engelska” 

utan att ha tagit del av de explicita kriterier som är kopplade till uppgiften. En prestation av hög 

kvalitet kan kännas igen utan att kvalitetsaspekter formulerats explicit, därav uttrycket: 

”Quality may be impossible to define but one knows it when one sees it” (Sadler, 1985).  

 

Som tidigare nämnts riktar Sadler (1985) kritik mot ett representationellt perspektiv på kriterier. 

Han menar att det kan finnas bedömningstillfällen då explicita kriterier inte räcker till och att 

det då föreligger behov av att åberopa kriterier som inte tidigare specificerats. Orsaker till detta 

kan vara att fel kriterier identifierats eller att kriterierna varit dåligt eller ofullständigt formule-

rade. Denna uppfattning går emot det representationella perspektivets syn på kriterier som sta-

tiska och icke tolkningsbara. Sadler delar utifrån detta resonemang in kriterier i tre olika kate-

gorier som är såväl relaterade till varandra som beroende av varandra. Dessa kategorier är: 1) 

explicita kriterier; 2) latenta eller tidigare ospecificerade kriterier som en lärare behöver ta hän-

syn till vid bedömning; och 3) metakriterier som innefattar regler för när såväl explicita som 

latenta kriterier bör användas och inte bör användas.  

 

Latenta kriterier utgörs av odefinierbara kriterier och/eller tyst kunskap. Inom områden där 

kunskap är komplex och kräver divergent tänkande kan det vara svårt att definiera explicita 

kriterier. Under senare tid har en förskjutning skett mot bedömningsuppgifter som ställer mer 

kognitivt komplexa krav som kritiskt tänkande, problemlösning och kreativitet (Wyatt-Smith 

& Klenowski, 2013). Dessa uppgifter kräver divergent tänkande och har ofta inte ett korrekt 
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svar, lösning eller resultat. Detta kan komma att kräva att vi behöver använda kriterier på vari-

erande och olika vis. Det är också möjligt att vissa kriterier behöver väga tyngre än andra. Den 

roll som olika kategorier av kriterier spelar vid bedömning har knappt alls uppmärksammats i 

bedömningsdebatten (Wyatt-Smith & Klenowski, 2013).  

 

Metakriterier är kriterier för hur och när olika kriterier bör användas. Det uppkommer ibland 

situationer då vissa kriterier, explicita eller latenta, visar sig irrelevanta vid bedömningen. Me-

takriterier är latenta eftersom de är kontextberoende och inte på förhand möjliga att definiera. 

Metakriterier är varken nödvändiga eller aktiva så länge det inte uppstår en konkret situation då 

dessa kriterier behövs. Situationer när metakriterier blir viktiga kan exempelvis uppstå då hän-

syn inte tagits till kulturell bakgrund hos studenter vilket kan medföra att kriteriers relevans 

och/eller betydelse behöver omförhandlas. Wyatt-Smith och Klenowski (2013) förespråkar ett 

fokusskifte bort från bedömning som endast utgår från explicita kriterier till bedömning där 

hänsyn tas till såväl explicita kriterier som till latenta kriterier och metakriterier och där dessa 

tre kategorier av kriterier betraktas och används i relation till varandra. Detta öppnar upp för att 

tänka kring hur lärarens professionella bedömning utgår från explicita kriterier men också från 

latenta kriterier samt förståelse av hur dessa båda kategorier av kriterier ska användas (a.a.).   

 

2.2.3 Empirisk forskning kring kriterier som verktyg 

Ett vanligt sätt att kommunicera kriterier är med hjälp av matriser, vilka också undersökts i en 

stor mängd studier (Dawson, 2015). En matris inkluderar två delar: kriterier som beskriver vad 

som är kvalitet i ett arbete samt beskrivningar av prestationsnivåer som beskriver hur kriterierna 

kommer till uttryck på olika kvalitetsnivåer.  Användande av matriser har visat sig kunna bidra 

till ökat lärande (Andrade & Valtcheva,  2009; Panadero & Jonsson, 2013). Dock behövs träning 

i att använda matriser (Jonsson, 2014). När studenter fått tillgång till matriser men inte fått 

träning i att använda dessa blir effekten på deras lärande liten, alternativt uteblir helt (Panadero 

& Jonsson, 2013).  

 

Brookhart och Chen (2014) drar slutsatsen att matriser är ett användarvänligt verktyg för att 

kommunicera förväntningar och för att synliggöra kvalitet i prestationer. Att matriser kan hjälpa 

till att tydliggöra förväntningar menar även Jonsson (2014). Tydliga förväntningar kan i sin tur 

minska oro inför bedömningar (Panadero och Jonsson, 2013).  Jonsson (2014) identifierade två 

viktiga faktorer, tillgänglighet och ”alignment”, i arbetet med att kommunicera förväntningar 

till studenter. Matriser kan göras tillgängliga för studenterna genom att a) kriterier och kvali-

tetsnivåer förklaras, b) studenterna får ta del av matriserna digitalt eller i pappersform samt c) 

studenterna får ta del av matriserna innan de ska utföra uppgiften som är kopplad till matrisen. 

Alignment har att göra med hur matrisen kopplas till uppgiften.  

 

Direkta kriterier som beskriver vad studenterna förväntas visa i arbetet med den specifika upp-

giften underlättar för studenterna att kunna använda matriserna vid självbedömning och reflekt-

ion (Jonsson & Panadero, 2017).  Användandet av matriser har visat sig kunna främja återkopp-

lingsprocessen samt främja studenters självreglering, vilka båda indirekt kan bidra till ökat lä-

rande (Panadero & Jonsson, 2013; Jonsson & Panadero, 2017). Dessa effekter antas bero på det 
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faktum att matriser gör förväntningar och kriterier tydliga, vilket i sin tur främjar andra proces-

ser som att kunna tolka och använda återkoppling.  

 

Brookhart och Chen (2014) menar att det förmodligen inte är matriserna i sig, utan att fokus på 

lärandemål, kriterier och beskrivningar av prestationer, oavsett form, som kan främja lärande 

och motivera studenter. Matriser måste ingå i ett sammanhang tillsammans med andra lär-

främjande metoder som exempelvis självbedömning och kamratbedömning. I en forskningsö-

versikt av Panadero och Jonsson (2013) dras slutsatsen att matriser kan främja studenters lä-

rande genom flera olika mekanismer, såväl separat som i kombination varandra. Man menar 

dock att det finns väldigt få bevis för att matriser i sig kan bidra till ökat lärande. Som tidigare 

nämnts har studenter ofta svårt att förstå de kriterier som deras lärare refererar till. Det betyder 

att användande av matriser utan andra aktiviteter som är kopplade till dessa ger liten eller ingen 

alls effekt på studenters lärande. Det krävs att användande av matriser kombineras med själv-

bedömning eller andra metakognitiva aktiviteter för att dessa ska kunna främja lärande (a.a.).   

 

Andrade och Du (2005) studerade lärarstudenters upplevelser och erfarenheter av att använda 

matriser. Studenterna menade att tillgången till matriserna gett dem ökat självförtroende. De 

upplevde också att de hade haft nytta av matriserna för att förstå lärarnas förväntningar, för att 

planera sitt arbete, för att kunna självbedöma sitt arbete under arbetets gång, samt för att kunna 

reflektera över den återkoppling som de fick. I en studie av Reddy och Andrade (2010) menade 

studenterna att användandet av matriser hjälpt dem att fokusera på sina framsteg, att öka kvali-

teten på sina prestationer, att nå högre betyg samt att känna minskad oro inför bedömningar. 

Lucander, Knutsson, Salé och Jonsson (2012) studerade hur tandläkarstudenter arbetade till-

sammansmed utgångspunkt i explicita kriterier. Under rollspel med simulerade patienter gav 

studenterna varandra återkoppling utifrån kriterierna. Majoriteten av studenterna i studien me-

nade att uppgiften hade ökat deras lärande samt att de hade haft nytta av kriterierna vid åter-

kopplingen.  

 

Brookhart och Chen (2014) efterfrågar ytterligare forskning kring hur matriser kan användas 

tillsammans med andra strategier i syfte att främja lärande. Även Panadero och Jonsson (2013) 

menar att det finns behov av ytterligare forskning kring hur kriterier kan användas tillsammans 

med olika metakognitiva aktiviteter i syfte att främja lärande.  

 

2.2.4 Sammanfattning och slutsatser 

Gemensamt för den forskning som redogjorts för ovan är att det görs tydligt att det inte är 

kriterierna i sig som har visat sig främja lärande utan snarare hur de kopplas till sitt specifika 

sammanhang, hur de används i sociala processer som diskussion, observation eller imitation 

samt hur de kombineras med andra metakognitiva strategier. Flera studier visar att kriterierna 

måste kopplas till en specifik uppgift och att lärare och elever måste diskutera och exemplifiera 

kriteriernas innebörd för att kriterierna ska kunna främja lärande (O’Donovan m.fl. 2004; Pa-

nadero & Jonsson, 2013; Sadler, 2009). Tidigare forskning kring explicita kriterier visar att 

studenters lärande kan främjas av att kriterier kompletteras med konkreta exempel (Jonsson, 
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2010; Orsmond m.fl. 2002). Ett sätt att tydliggöra och exemplifiera kriterierna kan vara att lä-

raren modellerar hur kriterierna kan användas i en uppgift vilket kan underlätta för studenterna 

att själva använda kriterierna i en liknande uppgift.  

 

Kritik mot användandet av explicita kriterier riktas bland annat mot att fokus på kriterier häm-

mar kreativitet och uppmuntrar instrumentellt lärande (Torrance, 2007). I de studier som Tor-

rance hänvisar till är det dock inte kriterierna i sig som ger denna effekt utan när de kombineras 

med ett snävt fokus på resultat och betyg och/eller med att lärarna lotsar studenterna genom att 

ge alltför mycket stöd. I den pilotstudie som förelåg denna studie kommunicerades inte kriteri-

erna i syfte att tydliggöra vad som krävs för ett resultat eller ett betyg utan dessa kommunice-

rades i syfte att hjälpa studenterna få syn på olika aspekter av relationskompetens. Någon lots-

ning förekom inte. Studenterna använde kriterierna på egen hand utan inblandning från läraren. 

Att Torrance kritik främst riktar sig mot det representationella perspektivet på kriterier framgår 

av yttrandet att vi behöver låta studenter ingå i praktikgemenskaper där kriterier utforskas och 

ifrågasätts snarare än tas för givna (Torrance, 2007). Föreliggande studie utgår från ett socio-

kulturellt perspektiv på kriterier vilket innebär att kriterierna är öppna för omtolkning. Ny kva-

litet kan upptäckas likväl som tidigare formulerade kriterier kan komma att visa sig irrelevanta.  

Detta talar emot att kriterierna skulle kunna hämma kreativitet och uppmuntra instrumentellt 

lärande.  

 

Kritik riktas även mot att användandet av explicita kriterier medför att delar fokuseras framför 

helhet. Man menar att kriterierna försvårar och kanske rent av hindrar en förståelse för sam-

manhang (Sadler, 2009). Denna kritik kan säkert vara berättigad i de fall där uppgifter delas 

upp i mindre delar utan koppling till varandra. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på kriterier 

kan inte kriterier presenteras och användas utan koppling till sammanhanget, helheten, utan 

måste såväl presenteras som användas i den specifika kontext där de hör hemma. I föreliggande 

studie kopplas delar till helhet genom att kriterierna används i autentiska situationer. Kriterierna 

kommer att presenteras på olika sätt för de två grupperna. I den ena gruppen kommer läraren 

att modellera kriterierna. Då läraren modellerar kan hen förtydliga och exemplifiera hur hel-

heten och delarna förhåller sig till varandra samt hur delarna är kopplade till varandra.  

 

Slutligen riktas också kritik mot explicita kriterier då man menar att det finns en tyst dimension 

av kunskap som inte går att uttryckas explicit (Sadler, 1985). Denna kritik kan direkt kopplas 

till de olika perspektiven på kriterier; representationellt respektive sociokulturellt perspektiv. 

Utifrån ett representationellt perspektiv är kriterier inte bundna till ett sammanhang eller till en 

specifik uppgift. Kriterierna kan alltså generaliseras till andra kontexter. Utifrån ett sociokultu-

rellt perspektiv är kriterier däremot kontextberoende vilket innebär att de måste kopplas till den 

specifika kontext som de härrör ifrån eftersom det finns en tyst kunskap kopplad till kriterierna. 

Denna tysta kunskap går inte att helt och hållet uttrycka explicit utan finns delvis i handling. 

Ett sätt att synliggöra denna tysta kunskap kan vara att läraren modellerar för sina studenter hur 

hen angriper en uppgift genom att tänka högt. I föreliggande studie kommer den ena student-

gruppen att få kriterierna modellerade för sig medan den andra gruppen endast får kriterierna 

presenterade för sig. Gruppernas analyser kan då jämföras för att se om och i så fall hur mo-

delleringen påverkat förståelsen.  
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Resultatet i den pilotstudie som genomfördes inom ramen för föreliggande studie visade att då 

studenterna analyserade interaktion mellan lärare och elev fokuserade de frågor som rör didak-

tisk kompetens och ledarskapskompetens framför relationskompetens. Detta trots att de upp-

manats att analysera lärarens relationskompetens. Det var tydligt att studenterna saknade ett 

språk för att kommunicera kring relationskompetens och att de hade svårt för att beskriva och 

analysera konkreta situationer kopplade till interaktion mellan lärare och elever. Förhoppnings-

vis kan tillgången till explicita kriterier hjälpa studenterna att urskilja relationskompetens och 

ge dem tillgång till begrepp så att de kan börja kommunicera kring relationskompetens. Det kan 

vara svårt att leta efter något när man varken vet var man ska börja leta eller vad man ska leta 

efter. I tidigare studier har det framkommit att studenter upplever att de haft nytta av explicita 

kriterier för att öka kvaliteten på sina prestationer (Lucander m.fl. 2012; Reddy & Andrade, 

2010).  

 

2.3 Syfte och forskningsfrågor 

Som tidigare nämnts är det övergripande syftet med studien att undersöka hur studenters för-

ståelse av relationskompetens kan stödjas. Ett mer specifikt syfte är att undersöka hur explicita 

kriterier kan påverka studenters förståelse av relationskompetens förutsatt ett sociokulturellt 

perspektiv på kriterier. Detta innebär att de explicita kriterierna används som uttryck för de 

(mycket bredare) latenta kriterierna samt att kriterierna är kopplade till den specifika kontexten. 

Inom flera andra områden har explicita kriterier visat sig vara effektivt för att öka studenters 

förståelse för mål och kvalitet och därigenom också förståelsen för ett ämnesinnehåll. Utifrån 

denna bakgrund är det av intresse att undersöka vilken betydelse explicita kriterier har för för-

ståelsen av relationskompetens vilket kommer till uttryck i hur och i vilken mån studenterna 

använder relationsteoretiska begrepp. Med utgångspunkt i detta syfte ställs följande frågor: 

 

 

1. Hur påverkar explicita kriterier studenternas användande av relationsteoretiska 

begrepp?  

2. Vilka uppfattningar finns bland studenterna kring hur kriterierna påverkat deras 

förståelse av relationskompetens?  
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3. METOD 
 

3.1 Övergripande design och upplägg 

Studien som genomförts kan beskrivas som en interventionsstudie. Videofilm har använts som 

medium för att ge lärarstudenter möjlighet att analysera interaktion i klassrumskontext. Använ-

dandet av video som verktyg har tidigare visat sig kunna stödja professionsutveckling (Lucan-

der m.fl., 2012). Studien är uppdelad på två grupper (n1 och n2) där olika interventioner satts in 

i grupperna vilket i praktiken innebar att explicita kriterier, som stöd för analysen, presenterades 

på olika sätt för de båda grupperna. Anledningen till detta var att få syn på hur studenternas 

användande av relationsteoretiska begrepp påverkades beroende på hur kriterierna presenterats. 

Av modellen nedan framgår hur upplägget skiljde sig åt mellan grupperna (se 3.3.1 Genomfö-

rande nedan). 

 

 

Upplägg grupp n1 

 
 

 

Upplägg grupp n2 

 
 

 

Studien avslutades med att en fokusgruppsintervju genomfördes i grupp n2 i syfte att ta reda på 

studenternas uppfattningar kring om, och i så fall hur, interventionerna påverkat deras förståelse 

av relationskompetens. Anledningen till att det inte genomfördes någon fokusgruppsintervju i 

grupp n1 var ett för lågt deltagarantal. Fokusgruppsintervju valdes som metod eftersom alla 

Förutsättningslös 
analys

Kriterier presenteras

Ny analys utifrån 
kriterier

Förutsättningslös 
analys

Kriterier 
presenteras och 

modelleras

Ny analys utifrån 
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studenterna kunde intervjuas samtidigt kring frågan. En fördel med intervjun är att deltagarna 

under intervjun kan ta stöd av varandra, bygga vidare på varandras tankar och diskutera med 

varandra, vilket kan vara bra då man vill få fram många olika åsikter kring ett visst tema (Bry-

man, 2011). Ytterligare en fördel med fokusgruppsintervjun är att deltagarna har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt. En nackdel med metoden är att deltagarna kan ta en underordnad 

roll alternativt inte delta alls i intervjun. Intervjuarens påverkan på deltagarna kan givetvis också 

påverka resultatet. 

 

En kvantitativ innehållsanalys har gjorts av studenternas analyser med fokus på i vilken omfatt-

ning studenterna använder relationsteoretiska begrepp. Kvantitativ innehållsanalys används när 

man på ett systematiskt sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg 

(Bryman, 2011) och var därför en lämplig metod. De kategorier som innehållet kvantifierades 

utifrån var de explicita kriterier som presenterats för studenterna (Bilaga 2). En av metodens 

svaga sidor är att det alltid inrymmer ett visst mått av tolkning då innehållet kategoriseras.   

 

En kvalitativ tematisk analys gjordes utifrån fokusgruppsintervjun. Tematisk analys innebär att 

man strukturerar data utifrån teman och identifierar mönster. Det finns inga entydiga regler för 

hur denna typ av analys ska genomföras. Dock ligger fokus på vad som sägs och inte på hur det 

sägs (Bryman, 2011). Fördelar med tematisk analys är att metoden är relativt enkel att använda 

sig av samt att den är flexibel och möjliggör olika analytiska infallsvinklar (Braun & Clarke, 

2006). En nackdel är att analysen endast återger vad respondenterna har svarat under respektive 

tema vilket kan resultera i att analysen blir svag (a.a.).  

 

Anledningen till att kvalitativ och kvantitativ metod kombinerades var att kunna få en bredare 

bild av resultatet. Ytterligare en anledning var att kvalitativa data kan användas för att illustrera 

kvantitativa resultat (Bryman, 2011). 

 

3.2 Urval och datainsamling 

Deltagare i studien var två grupper av lärarstudenter (n1 =7 [medelålder 27 år] och n2 =10 [me-

delålder 29] på grundlärarprogrammet med inriktning mot undervisning i årskurs 4-6. Studen-

terna läste sjätte terminen av totalt åtta terminer men kom från olika terminsintag. Anledningen 

till att just dessa grupper valdes ut var att de under LÄRK-projektets genomförande läste en 

kurs om lärarens professionella arbete. Kursen innehöll såväl teoretiska som praktiska moment 

där de senare skulle praktiseras vid verksamhetsförlagd utbildning. En nackdel med att välja 

dessa grupper var det låga deltagarantalet. Trots att samtliga studenter som läste kurserna deltog 

i studien deltog endast totalt sjutton studenter. I grupp n1 ingick sju studenter och i grupp n2 

ingick tio studenter.  

 

Olika metoder för datainsamling har använts. Genom att kombinera olika insamlingsmetoder 

kan resultaten jämföras och vägas samman för att skapa förutsättningar för en så tydlig bild som 

möjligt (Bryman, 2011). Studenternas skriftliga analyser före och efter interventionen utgör 
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data för att besvara forskningsfråga 1. När data samlas in både före och efter interventionen kan 

denna jämföras för att få syn på hur interventionen påverkat studenternas användande av relat-

ionsteoretiska begrepp. Denna data kan även användas till att jämföra studenternas användande 

av relationsteoretiska begrepp efter interventionen beroende på hur de fått kriterierna presente-

rade för sig. En avslutande fokusgruppsintervju genomfördes i grupp n2. Intervjun genomfördes 

under ljudupptagning i syfte att ge studenterna möjlighet att uttrycka sina uppfattningar om 

studien och vad denna eventuellt gett dem. Intervjun transkriberades och utgör data för att be-

svara forskningsfråga 2.  

 

 

3.3 Genomförande, bearbetning och analys 

3.3.1 Genomförande 

Studien genomfördes som tidigare nämnts i två grupper (n1 och n2). Forskarteamet presenterade 

studiens syfte och upplägg för lärarstudenterna som därmed erbjöds att delta i studien.  

 

Genomförande i grupp n1 

 

Tillfälle 1 

Studenterna fick se en kort film från skolmiljö som visade interaktion mellan lärare, elev och 

förälder under ett utvecklingssamtal (Bilaga 1). Filmen var inspelad av ett professionellt film-

team i syfte att den skulle vara autentisk och uppmuntra studenterna att engagera sig i situat-

ionen. Utifrån filmen uppmanades studenterna att analysera lärarens relation till eleven utifrån 

frågorna: 

 

 På vilket/vilka sätt anser du att lärarens agerande främjar en god relation till eleven? 

Motivera ditt svar!  

 På vilket/vilka sätt anser du att lärarens agerande motverkar en god relation till eleven? 

Motivera ditt svar!  

 

Studenterna analyserade filmen individuellt, på plats, utan begränsning i tid. I direkt anslutning 

till att de var klara mailade de sina analyser till forskarteamet. 

 

 

Tillfälle 2 

Explicita kriterier, i form av relationsteoretiska begrepp, presenterades för studenterna av en 

expert inom relationell pedagogik som ingick i forskarteamet (Bilaga 2). Kriterierna som an-

vänts har formulerats utifrån Scheffs teori om sociala band (Scheff 1990; 1997) och är specifikt 

framtagna för att användas vid analys av relationskompetens (Aspelin, u.p.). Kriterierna var 

tänkta att fungera som en hjälp för studenterna vid analys av interaktion eftersom tillgång till 

relationsteoretiska begrepp kan tänkas bidra till en djupare förståelse av vad relationskompetens 
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kan innefatta. Studenterna analyserade filmen individuellt på nytt, utan begränsning i tid, men 

denna gång med stöd i kriterierna. Även dessa analyser mailades till forskarteamet direkt. 

 

 

Genomförande i grupp n2 

 

Tillfälle 1 

Utfördes likadant som med grupp n1. 

 

Tillfälle 2 

Utfördes likadant som med grupp n1 men med en skillnad i hur kriterierna presenterades.  Skill-

naden bestod i att kriterierna denna gång konkretiserades för studenterna genom att en i forskar-

teamet, experten på relationell pedagogik, modellerade hur kriterierna kan användas för att ana-

lysera interaktion. Studenterna fick se en kort sekvens av en kommersiell film ”Precious” (re-

gisserad av Lee Daniels, med Gabourey Sidibe i huvudrollen). Sekvensen visade interaktion 

mellan lärare och elev. Forskaren som modellerade stannade filmen, ”tänkte högt” och kopplade 

till kriterierna. Detta möjliggjorde att studenterna kunde få syn på fler aspekter av ett kriterium, 

exempelvis synliggjordes lärarens kroppsspråk, som sätt att prata, ögonkontakt, ansiktsuttryck, 

kroppsställning etc. Studenterna analyserade därefter samma film som de tidigare analyserat, 

även denna gång individuellt, utan tidsbegränsning, men denna gång med stöd i kriterierna. 

Analyserna mailades till forskarteamet i direkt anslutning till att de var klara. 

 

Tillfälle 3 

Vid detta tillfälle genomfördes en fokusgruppsintervju. Samtliga studenter i grupp n2 erbjöds 

att delta. Totalt deltog åtta studenter. Fokusgruppsintervjun gav studenterna möjlighet att ut-

trycka sina uppfattningar kring hur kriterierna påverkat deras förståelse av relationskompetens. 

Experten i relationell pedagogik ledde intervjun och utgick från de olika stegen i studien: för-

utsättningslös analys, presentation och modellering av kriterier och ny analys med stöd i krite-

rier. Studenterna fick prata fritt kring hur de uppfattat att de olika momenten påverkat deras 

förståelse av relationskompetens. De kunde under intervjun ta stöd av varandra, bygga vidare 

på varandras tankar och diskutera med varandra. Intervjun genomfördes under ljudupptagning. 

 

3.3.2 Bearbetning och analys 

Bearbetning av studentanalyserna gjordes utifrån en kvantitativ innehållsanalys (Bryman, 

2011). Samtliga studentanalyser lästes igenom ett flertal gånger och relationsteoretiska begrepp 

och resonemang identifierades. De identifierade relationsteoretiska begreppen kom att utgöra 

rubriker vid kategorisering av materialet. Fokus vid bearbetning av analyserna var i vilken ut-

sträckning studenterna använde relationsteoretiska begrepp i sina analyser samt i vilken mån de 

lyfte olika aspekter av dessa begrepp. Citat valdes ut för att exemplifiera hur studenterna an-

vände sig av och resonerade kring begreppen. 

 

Olika jämförelser gjordes mellan studenternas analyser utifrån olika syften:  
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1. Analys 1 jämfördes mellan grupperna i syfte att undersöka eventuella skillnader i an-

vändandet av relationsteoretiska begrepp innan kriterierna presenterats för studenterna.  

2. Analys 1 och 2 jämfördes i syfte att undersöka hur kriterierna påverkat användandet av 

relationsteoretiska begrepp. Detta gjordes i båda grupperna. 

3. Analys 2 jämfördes mellan grupperna i syfte att undersöka eventuella skillnader i an-

vändandet av relationsteoretiska begrepp beroende på hur kriterierna presenterats.  

 

Skillnaden i hur studenterna använde relationsteoretiska begrepp redovisas kvantitativt. Dock 

antas kvantiteten även påverka kvaliteten på analyserna eftersom fler aspekter kan bidra till en 

mer omfattande bild av hur relationskompetens kan förklaras och förstås. 

 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet i syfte att undersöka stu-

denternas uppfattningar kring hur kriterierna påverkat deras förståelse av relationskompetens. 

Samtliga citat som berörde kriteriernas påverkan markerades. Citaten kategoriserades utifrån 

de olika teman som kunde urskiljas. De teman som urskiljts kom att bilda rubriker vid presen-

tation av resultatet: identifikation av relationskompetens, professionellt språk, redskap för yr-

kesutövning samt modelleringens betydelse för förståelsen. Även här valdes citat ut för att ex-

emplifiera hur studenterna använde sig av och resonerade kring begreppen. 

 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomförts enligt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Forskartea-

met informerade samtliga medverkade om syftet med studien. Deltagandet var frivilligt och 

kunde när som helst avbrytas. Studenterna gav sitt skriftliga medgivande till att såväl skriftligt 

material som ljudupptagningar får användas i forskningssyfte.  
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4. RESULTAT 
Förståelsen av relationskompetens synliggörs i denna studie genom hur och i vilken mån stu-

denterna använder relationsteoretiska begrepp i sina analyser.  

 

 

4.1 Analys 1. Före tillgång till explicita kriterier 

Under denna rubrik sammanfattas studenternas första analyser som gjordes helt förutsättnings-

löst. Resultatet presenteras utan någon uppdelning mellan grupperna. 

 

Generellt för samtliga studenters analyser är att lärarens didaktiska kompetens fokuseras och 

diskuteras framför lärarens relationella kompetens. När studenterna beskriver sina tankar kring 

hur läraren borde hantera situationen fokuserar samtliga studenter på didaktiska aspekter, ex-

empelvis hur läraren kommunicerar fram sin bedömning och hur läraren borde lagt upp samta-

let. Andra didaktiska aspekter som diskuteras är bedömning och bedömningsunderlag över lag. 

Nedan redovisas studenternas analyser ytterligare utifrån de explicita kriterier som använts i 

studien. 

 

 

Kommunikation 

Samtliga studenter diskuterar den verbala kommunikationen. Majoriteten av studenterna foku-

serar på hur samtalet genomförs till exempel att läraren är den som talar, att läraren inte ställer 

några frågor eller på annat sätt bjuder in eleven i samtalet. Studenterna menar att eleven borde 

gjorts delaktig i samtalet. Endast en student kopplar den verbala kommunikationen till syftet att 

förstå eller göra sig förstådd: 

 

Läraren använder ett språk som gör det begripligt för henne själv att förstå, kanske inte för eleven 

och föräldern. (Respondent A, grupp n1) 

 

Utöver detta exempel görs inga kopplingar mellan vare sig den verbala eller den ickeverbala 

kommunikationen till syftet att förstå eller göra sig förstådd. Några studenter menar att läraren 

genom sin verbala kommunikation bjuder in eleven i samtalet men diskuterar detta som ett sätt 

för läraren att göra eleven delaktig och inte som något läraren gör i syfte att förstå och att bli 

förstådd: 

 

Läraren visar på att vilja ha med eleven i en dialog när hon frågar om eleven håller med. (Respon-

dent C, grupp n1) 

 

Läraren bjuder in eleven i samtalet genom att ställa frågor. (Respondent O, grupp n2) 

 

En student menar att läraren genom sin ickeverbala kommunikation bjuder in eleven i samtalet 

men diskuterar detta som ett sätt för läraren att skapa kontakt och inte som något läraren gör i 

syfte att förstå och att bli förstådd: 
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Läraren tittar upp emellanåt och ler ett fåtal gånger mot eleven och läraren, vilket visar att läraren 

ändå vill skapa kontakt. (Respondent K, grupp n2) 

 

Endast en student diskuterar hur läraren och eleven bekräftar/inte bekräftar varandra genom 

sin verbala eller ickeverbala kommunikation. 

 

Läraren ger beröm och detta gör att eleven känner sig bekräftad, sedd och hörd. (Respondent G, 

grupp n1) 

 

Totalt diskuterar knappt hälften av studenterna lärarens ickeverbala kommunikation, som sätt 

att tala, ansiktsuttryck och ögonkontakt, som något som har betydelse för relationen: 

  

Läraren har en positiv röst när hon går igenom omdömen. (Respondent D, grupp n1) 

 

Ett leende underlättar oftast i sådana här nervösa och spända situationer. (Respondent I, grupp n2) 

 

Några studenter diskuterar elevernas ickeverbala kommunikation och menar att eleven genom 

sin ickeverbala kommunikation tydligt visar att hon är obekväm i situationen men att läraren 

inte tar någon notis om detta: 

 

Eleven visar genom sitt kroppsspråk att hon är obekväm i situationen. (Respondent M, grupp n2) 

 

 

Närhet och distans i relationen 

Endast två studenter kopplar sin analys till detta kriterium:  

 

Eleven är inte delaktig i samtalet och läraren har en något distanserad relation till både eleven och 

föräldern. (Respondent J, grupp n2) 

 

Det känns väldigt distanserat. (Respondent F, grupp n1) 

 

 

Känslor 

Majoriteten av studenterna diskuterar elevens känslor och menar att situationen är jobbig för 

eleven. Knappt hälften av studenterna menar att läraren brister i att läsa av elevens känslor. 

Detta kopplas till den ickeverbala kommunikationen och att eleven tydligt visar sina känslor 

med sitt kroppsspråk. Ingen av studenterna diskuterar lärarens känslor, hur läraren hanterar 

dessa eller agerar för god stämning i gruppen. 
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Professionalitet 

Endast en student nämner professionalitet i sin analys: 

 

Läraren har ett professionellt sätt och agerar lärare. Hon gör troligtvis samma med alla eleverna 

och särbehandlar ingen. (Respondent E, grupp n1) 

 

Majoriteten av studenterna menar dock att läraren behöver bemöta eleven annorlunda vilket 

kan kopplas till professionalitet och att läraren uppträder som kan förväntas sett till profess-

ionen. Utöver detta nämns övervägande didaktiska perspektiv på vad läraren bör göra som ex-

empel be om ursäkt, förtydliga för eleven och ha mer dialog i samtalet. 

 

 

4.2 Jämförelse mellan gruppernas Analys 1 

Under denna rubrik presenteras skillnader mellan de två gruppernas (n1 och n2) analyser som 

gjordes före tillgång till explicita kriterier.  

 

 

 

TABELL 1. Jämförelse utifrån begreppet kommunikation före tillgång till explicita kriterier 

 

Begrepp som diskuteras under 

rubriken Analys 1 

 

Antal studenter 

som kommer från 

grupp n1  

(n=7) 

Antal studenter 

som kommer 

från grupp n2 

(n=10) 

Totalt antal  

studenter 

 

(n=17) 

 

Att förstå och göra sig förstådd  

 

 

1/7  1/17 

Hur läraren och eleven  

bekräftar/inte bekräftar 

varandra genom sin verbala 

eller ickeverbala  

kommunikation  

 

 

 

 

 

1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/17 

Lärarens ickeverbala  

kommunikation 

 

 

 

4/7 

 

4/10 

 

8/17 
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TABELL 2. Jämförelse utifrån begreppen närhet och distans före tillgång till explicita kriterier 

 

Begrepp som diskuteras under 

rubriken Analys 1 

 

Antal studenter 

som kommer från 

grupp n1  

(n=7) 

Antal studenter 

som kommer 

från grupp n2 

(n=10) 

Totalt antal  

studenter   

 

(n=17) 

 

Närhet och distans som  

betydelse för relationen 

 

 

1/7 

 

1/10 

 

2/17 

 

 

 

 

TABELL 3. Jämförelse utifrån begreppet känslor före tillgång till explicita kriterier 

 

Begrepp som diskuteras under 

rubriken Analys 1 

 

Antal studenter 

som kommer från 

grupp n1  

(n=7) 

Antal studenter 

som kommer 

från grupp n2 

(n=10) 

Totalt antal  

studenter   

 

(n=17) 

 

Känslor som betydelse för  

relationen 

 

 

3/7 

 

9/10 

 

12/17 

Lärarens lyhördhet inför  

elevens känslor 

 

 

2/7 

 

9/10 

 

11/17 

 

 

 

 

TABELL 4. Jämförelse utifrån begreppet professionalitet före tillgång till explicita kriterier 

 

Begrepp som diskuteras under 

rubriken Analys 1 

 

Antal studenter 

som kommer från 

grupp n1  

(n=7) 

Antal studenter 

som kommer 

från grupp n2 

(n=10) 

Totalt antal  

studenter   

 

(n=17) 

 

Professionalitet som betydelse 

för relationen 

 

 

1/7 

 

 

 

1/17 

Lärarens bemötande gentemot 

eleven 

 

 

3/7 

 

9/10 

 

12/17 
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4.2.1 Sammanfattning av jämförelse av Analys 1 

Som tabellen ovan visar framträder inga tydliga skillnader mellan gruppernas första analyser 

med avseende på hur de diskuterar relationskompetens utifrån begreppen kommunikation och 

närhet och distans. Dock kan skillnader urskiljas som är kopplade till begreppen känslor och 

professionalitet. Av studenterna i grupp 1 diskuterar endast 3/7 av studenterna känslors bety-

delse för relationen jämfört med 9/10 studenter i grupp 2. Grupperna skiljer sig även åt när det 

gäller i vilken utsträckning de diskuterar lärarens lyhördhet inför elevens känslor där endast 2/7 

diskuterar detta i grupp 1 jämfört med 9/10 i grupp 2. En skillnad mellan grupperna kopplad till 

begreppet professionalitet gäller i vilken utsträckning studenterna nämner lärarens bemötande 

gentemot eleven där 3/7 studenter i grupp 1 nämner detta jämfört med 9/10 studenter i grupp 2. 

 

 

4.3 Analys 2. Efter tillgång till explicita kriterier 

Under denna rubrik sammanfattas studenternas analyser som gjordes efter tillgång till explicita 

kriterier. Resultatet presenteras utan någon uppdelning mellan grupperna. 

 

 

Kommunikation 

Samtliga studenter diskuterar fortfarande den verbala kommunikationen, att läraren är den som 

talar och att eleven borde gjorts delaktig. En stor skillnad i denna analys jämfört med den förra 

är att majoriteten av studenterna nu diskuterar att kommunikationen syftar till att lärare och elev 

ska förstå varandra. Några studenter nämner även att kommunikationen inte är samstämd. Ma-

joriteten av studenterna diskuterar kommunikation utifrån begreppen att förstå och att göra sig 

förstådd, såväl utifrån lärarens perspektiv som utifrån elevens perspektiv: 

 

Läraren inriktar sig på att förklara men inte på att få eleven att förstå eller att själv förstå eleven. 

(Respondent, O, grupp n2) 

 

Läraren inriktar sig till viss del på att bli förstådd men läser inte av elevens signaler. Läraren hade 

kunnat eftersträva att förstå eleven bättre. /…/ Eleven kan inte göra sig förstådd eftersom hon inte 

kommer till tals. (Respondent K, grupp n2) 

 

Utöver dessa skriver två studenter att läraren bygger på elevens tankar och en annan att läraren 

försöker följa upp elevens tankar, vilket kan kopplas till att syftet är att förstå. Som tidigare 

nämnts kopplade endast en student den verbala kommunikationen till att förstå eller göra sig 

förstådd i sin första analys. 

 

Majoriteten av studenterna diskuterar hur läraren och eleven bekräftar/inte bekräftar varandra-

genom sin verbala eller ickeverbala kommunikation. Endast en av studenterna har skrivit om 

detta i sin första analys: 

 

Läraren bekräftar elevens närvaro genom att säga hennes namn. (Respondent M, grupp n2) 
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Läraren ger eleven bekräftelse genom att titta upp ibland när hon pratar med eleven. (Respondent 

O, grupp n2) 

 

Läraren bekräftar inte elevens uppenbara kroppsspråk som visar att eleven inte trivs i situationen. 

(Respondent Q, grupp n2) 

 

I den första analysen diskuterar endast ett fåtal studenter lärarens ickeverbala kommunikation 

som gester, sätt att tala, ansiktsuttryck, kroppsposition, ögonkontakt etc. som något som har 

betydelse för relationen. I den andra analysen diskuterar majoriteten av studenterna lärarens 

ickeverbala kommunikation som något som har betydelse för relationen: 

 

Lärarens sätt att tala är något jag tänkte mer på denna gången. (Respondent O, grupp n2) 

 

Lärarens kroppsspråk är otrevligt och avståndstagande snarare än inbjudande. /…/ Hon för inte 

heller en dialog med kroppsspråket, hon bjuder inte in varken mamman eller eleven med sitt 

kroppsspråk. (Respondent L, grupp n2) 

 

 

Närhet och distans i relationen 

Till skillnad från den första analysen där endast en student diskuterar närhet och distans i sin 

analys diskuterar nu majoriteten av studenterna detta som något som är av betydelse för relat-

ionen: 

 

Läraren växlar mellan närhet och distans på ett vis som inte är särskilt lämpligt. Eleven tar också 

distans genom att vända bort blicken och sjunka ihop i kroppen. Föräldern närmar sig också dot-

tern allt mer och ger en beskyddande känsla i samma takt som hon tar avstånd från läraren. (Re-

spondent Q, grupp n2) 

 

/…/ varken läraren eller eleven försöker närma sig varandra. (Respondent P, grupp n2) 

 

Läraren visar distans genom fysisk placering vid kateder. (Respondent M, grupp n2) 

 

 

Känslor 

Även i denna analys diskuterar majoriteten av studenterna elevens känslor. Studenterna menar 

att läraren inte är lyhörd för elevens känslor. I den första analysen diskuterade ingen av studen-

terna lärarens känslor, hur läraren hanterar dessa eller agerar för god stämning i gruppen. I 

denna analys diskuterar knappt hälften av studenterna lärarens hantering av sina egna känslor: 

 

Situationen kunde ha blivit annorlunda om läraren kunnat styra sina känslor. (Respondent H, 

grupp n2) 

 

Läraren kan inte hantera sina egna känslor. (Respondent O, grupp n2) 
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Professionalitet 

Till skillnad från den första analysen då endast en student nämnde professionalitet i sin analys 

diskuterar nu samtliga studenter lärarens agerande utifrån vad man kan förvänta sig av profess-

ionen. Dock fokuserar studenterna på olika aspekter då de diskuterar professionalitet. Didak-

tiska perspektiv diskuteras fortfarande men inte i samma utsträckning som i den första analysen. 

Andra perspektiv på professionalitet överväger. Flera studenter kopplar professionalitet till an-

svar: 

Läraren agerar oansvarigt, troligen omedvetet. (Respondent D, grupp n1) 

 

Läraren försöker frånta sig ansvaret för eleven. (Respondent J, grupp n2) 

 

Ett par studenter kopplar till lärares yrkesetik, specifikt eleven i centrum: 

 

Läraren agerar inte ansvarigt eftersom hon inte ser eleven, vilket är bland det viktigaste inom 

professionen. (Respondent K, grupp n2) 

 

Flera studenter kopplar professionalitet till kriteriet kommunikation och menar att läraren bris-

ter i denna: 

 

Hennes agerande är inte direkt professionellt när hon blir ställd mot väggen av mamman. (Re-

spondent I, grupp n2) 

 

Föräldern känner sig tvingad att överta konversationen från läraren när missförstånden, distansen 

och känslorna går för långt ifrån det som kan förväntas under ett utvecklingssamtal. (Respondent 

Q, grupp n2) 

 

Studenterna kopplar även professionalitet till andra relationsteoretiska begrepp (kriterier) som 

till exempel hur läraren hanterar sina känslor: 

 

Man ska tänka utifrån professionalitet, då ska man inte bli irriterad utan försöka ignorera det. 

(Respondent G, grupp n1) 

 

Hon kan inte hantera förälderns irritation på ett lämpligt sätt utan börjar direkt försvara sig. (Re-

spondent O, grupp n2) 

 

Sammantaget är det endast en student som inte kopplar professionalitet till lärarens bemötande 

gentemot eleven. 
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4.4 Jämförelse mellan gruppernas Analys 2 

Under denna rubrik presenteras skillnader mellan de två gruppernas (n1 och n2) analyser som 

gjordes efter tillgång till explicita kriterier. Som tidigare nämnts fick studenterna i grupperna 

kriterierna presenterade för sig på olika sätt. 

 

 

 

TABELL 5. Jämförelse utifrån begreppet kommunikation efter tillgång till explicita kriterier 

 

Begrepp som diskuteras under 

rubriken Analys 2 

 

Antal studenter 

som kommer från 

grupp n1  

(n=7) 

Antal studenter 

som kommer 

från grupp n2 

(n=10) 

Totalt antal  

studenter   

 

(n=17) 

 

Att förstå och göra sig förstådd  

 

 

4/7 9/10 13/17 

Hur läraren och eleven  

bekräftar/inte bekräftar 

varandra genom sin verbala 

eller ickeverbala  

kommunikation  

 

 

 

 

3/7 

 

 

 

 

8/10 

 

 

 

 

11/17 

 

Lärarens ickeverbala kommu-

nikation 

 

 

 

5/7 

 

 

10/10 

 

 

15/17 

 

 

 

 

TABELL 6. Jämförelse utifrån begreppen närhet och distans efter tillgång till explicita kriterier 

 

Begrepp som diskuteras under 

rubriken Analys 2 

 

Antal studenter 

som kommer från 

grupp n1  

(n=7) 

Antal studenter 

som kommer 

från grupp n2 

(n=10) 

Totalt antal  

studenter   

 

(n=17) 

 

Närhet och distans som  

betydelse för relationen 

 

 

4/7 

 

10/10 

 

14/17 
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TABELL 7. Jämförelse utifrån begreppet känslor efter tillgång till explicita kriterier 

 

Begrepp som diskuteras under 

rubriken Analys 2 

 

Antal studenter 

som kommer från 

grupp n1  

(n=7) 

Antal studenter 

som kommer 

från grupp n2 

(n=10) 

Totalt antal  

studenter   

 

(n=17) 

 

Känslor som betydelse för  

relationen 

 

 

5/7 

 

10/10 

 

15/17 

Lärarens lyhördhet inför  

elevens känslor 

 

 

2/7 

 

10/10 

 

12/17 

 

 

 

 

TABELL 8. Jämförelse utifrån begreppet professionalitet efter tillgång till explicita kriterier 

 

Begrepp som diskuteras under 

rubriken Analys 2 

 

Antal studenter 

som kommer från 

grupp n1  

(n=7) 

Antal studenter 

som kommer 

från grupp n2 

(n=10) 

Totalt antal  

studenter   

 

(n=17) 

 

Professionalitet som betydelse 

för relationen 

 

 

7/7 

 

10/10 

 

17/17 

Lärarens bemötande gentemot 

eleven 

 

 

7/7 

 

9/10 

 

16/17 

 

 

4.4.1 Sammanfattning av jämförelse av Analys 2 

Till skillnad från den första analysen finns i denna andra analys stora skillnader mellan grup-

perna med avseende på hur de diskuterar relationskompetens utifrån begreppen kommunikation 

och närhet och distans. 9/10 studenter i grupp 2 ger exempel på hur kommunikationen syftar 

till att lärare och elev ska förstå varandra. I grupp 1 diskuterar endast drygt hälften av studen-

terna (4/7) detta.  Att läraren och/eller föräldern/eleven bekräftar/inte bekräftar varandra genom 

kommunikationen är något som diskuteras av majoriteten av studenterna i grupp 2. I grupp 1 

diskuterar endast knappt hälften av studenterna detta. Sammantaget visar studenterna i grupp 2 

en större förståelse för kommunikationens betydelse för relationskompetens genom att de dis-

kuterar flera aspekter av kommunikation som tillsammans ger en rikare och fylligare bild av 

hur denna kan beskrivas. Samtliga studenter i grupp 2 ger även exempel på hur närhet och 

distans kan ha betydelse för relationen jämfört med drygt hälften av studenterna i grupp 1. 

Grupperna skiljer sig även åt med avseende på hur de diskuterar lärarens lyhördhet inför elevens 
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känslor. Endast två studenter i grupp 1 diskuterar detta jämfört med samtliga studenter i grupp 

2. Dock fanns denna skillnad redan i den första analysen. Inga tydliga skillnader mellan hur 

grupperna diskuterade professionalitet kan urskiljas.  

 

Sammantaget har studenterna i grupp 2 med flera relationsteoretiska begrepp i sina analyser 

vilket innebär att de för fram fler aspekter av denna kompetens. Denna skillnad i kvantitet på-

verkar även kvaliteten på analyserna då fler aspekter bidrar till en mer omfattande bild av hur 

relationskompetens kan förklaras och förstås. 

 

 

4.5 Fokusgruppsintervju 

Under denna rubrik redovisas resultatet från den fokusgruppsintervju som genomfördes med 

grupp 2. Den frågeställning som låg till grund för intervjun var: 

 

Hur uppfattar ni att kriterierna har påverkat er förståelse av relationskompetens? 

 

Resultatet presenteras utifrån de teman som kom fram vid analysen. Dessa teman är: identifi-

kation av relationskompetens, professionellt språk, redskap för yrkesutövning samt modelle-

ringens betydelse för förståelsen. 

 

Identifikation av relationskompetens 

Samtliga studenter diskuterar att kriterierna bidragit till att de fått en ökad förståelse kring vad 

relationskompetens egentligen är och vad en relationskompetent lärare gör. De menar att krite-

rierna hjälpt dem att identifiera olika aspekter av relationskompetens. Följande citat ger exem-

pel på att studenterna uppfattar att kriterierna bidragit till att kunna sätta ord på saker som de 

inte tidigare kunnat: 

Och att man har de här kriterierna så man, ja man kan mer sätta ord på det liksom, innan var det 

så här, ja men jag har bra relation med eleverna, punkt, men nu är det större än så liksom. (Re-

spondent L, grupp n2) 

Jag har i alla fall alltid tänkt att relationen spelar roll, så man har ändå tänkt på sitt agerande och 

hur man är men man har kanske inte kunnat sätta ord på vad det är man tänker på. (Respondent 

O, grupp n2) 

Viktigt att man har fått ord liksom, annars hade man kanske pratat vitt och brett, man har inte 

riktigt kunnat sätta orden på, det är som du säger, ja, man har haft någonting och sen, det är svårt 

liksom att vara konkret i vad relationskompetens är. (Respondent J, grupp n2) 

Vad är det som hon gör som gör att hon har en bra relation med sina elever till exempel. Sen 

kanske inte det funkar, just det där sättet kanske inte funkar just för mig, men ändå, vilka grejer 

det är som man kan titta på som funkar bra. (Respondent L, grupp n2) 
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Professionellt språk 

Flera studenter beskriver hur identifikationen av vad relationskompetens är har bidragit till ett 

gemensamt, professionellt språk. De menar att kriterierna gett dem såväl begrepp som förståelse 

som de delar med varandra:  

Ja, sen att man har samma kriterier med, att utgå från, man säger samma ord och man menar 

samma sak. För dig var kanske relationskompetens en annan än vad min var innan, men nu har vi 

ändå samma. /…/ Nu har man någonting som man kan prata utifrån. (Respondent J, grupp n2) 

 

Redskap för yrkesutövning 

Samtliga studenter diskuterar hur kriterierna kan vara ett redskap för lärares yrkesutövning. 

Framförallt uttrycker de tankar kring hur kriterierna kan användas som redskap vid reflektion 

när något går fel i relationen. De menar att kriterierna har hjälpt dem att få syn på olika aspekter 

av relationskompetens vilket kan vara till hjälp vid reflektion: 

Man kan använda det i situationer där man märker att relationen inte är bra, vad är det som gör 

att relationen inte är bra, vad är jag inte lyhörd för, är det den verbala kommunikationen som det 

blir missförstånd i eller är det den ickeverbala, utstrålar jag nånting eller, är det min blick eller, 

vad gör jag för fel, eller vad blir galet i relationen, att man kan liksom använda det, använda dom 

här kriterierna och fundera tillbaka när det blir nånting fel. (Respondent Q, grupp n2) 

Om det nu går fel då kanske man kan tänka tillbaks på detta och vad kunde jag kanske gjort 

annorlunda här och kanske hur kan jag agera nu, på ett lite lättare sätt, innan famlade man lite i 

mörkret även om man hade tankarna där. (Respondent O, grupp n2) 

När man är ute på VFU eller jobbar så träffar man ju lärare som har mer eller mindre bra relationer 

med sina elever, och då kan man kanske mer se, jaha, det är där det brister, det är sånt man ska, 

eller det här ska jag kanske undvika då, eller det här ska man arbeta mer på. (Respondent L, grupp 

n2) 

 

Studenterna uttrycker även tankar kring hur kriterierna kan fungera som redskap för att skapa 

relationer: 

Vad är det då man ska undvika och vad är det då man ska göra mer för att inte komma i den 

situationen. Man vill ju vara den läraren som alla tycker är bra så klart, som alla tycker att dom 

har någon slags bra relation med. (Respondent L, grupp n2) 

Hur man pratar och hur man väljer att kanske se eleven. (Respondent J, grupp n2) 

Vilka tillvägagångssätt man använder för att skapa relationer (Respondent P, grupp n2) 

Att man inte ser det som statiskt, att man känner att man kan bli bättre på det, jag kan jobba på 

specifika saker, inte bara säga jag är, antingen så kan jag skapa relationer eller så kan jag inte det, 

och men det känner jag, det kan jag, men man kan alltid bli bättre liksom, att man känner att det 

finns nån sorts möjlighet till progression om man jobbar på det liksom. (Respondent Q, grupp n2) 
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Modelleringens betydelse för förståelsen 

Modelleringens betydelse för förståelsen av relationskompetens var också något som diskute-

rades och studenterna var eniga kring att modelleringen bidragit till en fördjupad förståelse: 

Hur man kunde se på ett annat sätt och sen hade man ju lite mer dom här kriterierna som man 

utgick från vid analysen och då kändes det som att man såg lite andra saker än som man la fokus 

på tidigare. (Respondent O, grupp n2) 

Det var också bra att vi fick förtydligat vad kriterierna innebär för hade man fått pappret med 

kriterierna där det stod som ett kriterium då, verbal kommunikation, och titta på detta och detta, 

så hade man kanske inte riktigt förstått hur man kopplar det till filmen, men när man då fick 

Precious (filmen) så ja just det, man pratar om blickar och vem säger vad och ja så att det blev 

exempel på hur man kunde överföra kriterierna till en film. (Respondent Q, grupp n2) 

Det är något som vi har pratat om i de andra kurserna också. Det här med att få tydliga exempel, 

så att man har något att hänga upp saker på, det är väldigt svårt att sitta själv och förstå kanske 

bara ett ord, sen utan att någon har gett, det här som vissa talar om lotsning, och talar om att det 

är fusk eller så men, det blir ju väldigt tydligt både för våra elever när vi ger dem exempel och för 

oss som studenter här, att få nåt exempel hur lärarna tänker här liksom, hur vi ska förmedla läran-

demålen, tydliggöra, så att exempel är super superbra tycker jag. (Respondent J, grupp n2) 

Jag tyckte att det var intressant när du gick in och förklarade den här, hennes, det här som du 

försökte härma, det här sucken, eller inte sucken men hennes min, hon gjorde nån min där i slutet 

läraren, när hon sa nånting, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var nånting där, hennes 

ansiktsuttryck  och det tyckte jag inte alls var synligt när jag såg filmen första gången, sen hade 

du lyft upp det och sen såg vi filmen igen, och då tänkte man på det, och såg att om man som elev 

sitter och ser den grejen hon faktiskt kan känna då kanske. (Respondent O, grupp n2) 

 

4.5.1 Sammanfattning av Fokusgruppsintervju 

Samtliga studenter menar att kriterierna hjälpt dem att få en djupare förståelse för vad relations-

kompetens är samt för hur denna kan observeras och analyseras i interaktion. Från att ha haft 

vaga uppfattningar om vad relationskompetens är och hur denna kan ta sig uttryck i interaktion 

menar studenterna att kriterierna hjälpt dem att urskilja och sätta ord på olika aspekter av denna 

kompetens. Flera studenter beskriver även hur förståelsen för de olika aspekterna av relations-

kompetens har bidragit till ett gemensamt, professionellt språk. Man menar att gemensamma 

begrepp och en gemensam förståelse skapar förutsättningar för att kunna analysera och disku-

tera lärares relationskompetens. Samtliga studenter diskuterar hur kriterierna kan vara ett red-

skap för lärares yrkesutövning där kriterierna kan vara till hjälp vid reflektion över egna eller 

andras relationer. De menar att kriterierna kan hjälpa dem att urskilja vad det är som brister i 

relationen och att det då är lättare att arbeta på att förbättra relationen. Kriterierna kan även vara 

ett redskap för lärares yrkesutövning när det kommer till att skapa och underhålla relationer. 

Studenterna menar att kriterierna har hjälpt till att urskilja vad den relationskompetenta läraren 

gör vilket man kan ta med sig i kommande relationsbyggen. Studenterna var eniga kring att 

modelleringen bidragit till en djupare förståelse av såväl kriterierna som av relationskompetens. 

Man menade att modelleringen gav nya insikter i hur kriterierna kan användas för att analysera 

interaktion.  
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5. DISKUSSION 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur studenters förståelse av relat-

ionskompetens kan stödjas. Ett mer explicit syfte var att undersöka hur explicita kriterier kan 

påverka studenters förståelse av relationskompetens förutsatt ett sociokulturellt perspektiv på 

kriterier. Detta innebär att de explicita kriterierna används som uttryck för de (mycket bredare) 

latenta kriterierna samt att kriterierna är kopplade till den specifika kontexten. Detta eftersom 

tillgång till explicita kriterier inom flera andra områden har visat sig kunna öka studenters för-

ståelse för ett ämnesinnehåll. Förståelsen av relationskompetens har i studien synliggjorts ge-

nom hur och i vilken mån studenterna använder relationsteoretiska begrepp i sina analyser.  

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuteras resultatet utifrån studiens forskningsfrågor: 

 

1. Hur påverkar explicita kriterier studenternas användande av relationsteoretiska 

begrepp?  

2. Vilka uppfattningar finns bland studenterna kring hur kriterierna påverkat deras 

förståelse av relationskompetens?  

 

 

5.1.1 Före tillgång till explicita kriterier 

Resultatet av den första analysen visar att studenterna inte klarar av att analysera hur lärarens 

agerande främjar alternativt motverkar en god relation till eleven. Trots att de uppmanas att 

diskutera lärarens relation till eleven fokuserar samtliga studenter på didaktiska aspekter, ett 

område inom vilket de uppenbarligen har ett språk som fungerar. Ett exempel på detta är hur 

studenterna diskuterar kommunikation, vilket samtliga studenter gör i sin första analys. Även 

om kommunikation urskiljs som något som har betydelse för relationen diskuteras detta endast 

i allmänna ordalag utan att man sätter ord på hur relationskompetensen kommer till uttryck i 

kommunikationen. Fokus läggs istället på vem som talar mest och på vad som sägs. För att 

studenterna ska kunna göra den analys som efterfrågas krävs att de 1) kan urskilja signifikanta 

aspekter av relationskompetens för att 2) kunna beskriva dessa och därefter 3) kunna analysera 

det som sker utifrån de aspekter som urskiljts. Eftersom studenterna brister i det första steget 

och inte klarar av att urskilja signifikanta aspekter av relationskompens kan de heller inte klara 

av påföljande steg, att beskriva eller analysera relationskompetens.   

 

5.1.2 Efter tillgång till explicita kriterier 

Efter att studenterna fått tillgång till explicita kriterier fokuserar samtliga studenter, oavsett hur 

de fått kriterierna presenterade för sig, aspekter av relationskompetens i sina analyser. Även om 
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studenterna till viss del diskuterar utifrån samma begrepp som i tidigare analyser fokuseras nu 

aspekter av relationskompetens framför didaktiska aspekter. Exempelvis diskuterar studenterna 

nu hur kommunikationen kan syfta till att främja relationen mellan lärare och elev, genom att 

läraren försöker förstå eleven och hur läraren bekräftar eleven med sitt kroppsspråk, vilket är 

exempel på att studenterna visar förståelse för hur relationskompetensen kommer till uttryck i 

kommunikationen. Varje enskild student diskuterar också fler aspekter av relationskompetens 

genom att ge exempel på och diskutera hur läraren agerar på olika sätt i syfte att främja en god 

relation till eleven. Exempel på detta är hur läraren genom sitt kroppsspråk och genom sitt sätt 

att uttrycka sig håller ett lämpligt avstånd till eleven samt hur läraren hanterar sina känslor 

gentemot eleven. Ingen av studenterna diskuterar dessa aspekter av relationskompetens i sin 

första analys. Detta tyder på att kriterierna gett studenterna nya tolkningsredskap vilka bidragit 

till att studenternas användande av relationsteoretiska begrepp ökat. Tidigare studier har visat 

att när studenter får tillgång till explicita kriterier kan detta underlätta för dem att visa den ef-

terfrågade kunskapen eftersom kriterierna hjälper till att rikta uppmärksamheten mot signifi-

kanta aspekter (Jonsson, 2010; O’Donovan m.fl. 2004; Orsmond m.fl. 2002). 

 

Samtliga studenter uttrycker att kriterierna bidragit till en djupare förståelse för vad relations-

kompetens är samt för hur denna kan observeras och analyseras i interaktion. Studenterna ut-

trycker också att kriterierna gett dem begrepp för att diskutera relationskompetens. ”Man säger 

samma ord och man menar samma sak”. De menar att de tidigare diskuterat relationskompetens 

övergripande utan att kunna sätta ord på hur den kan komma till uttryck. Även om de tidigare 

kunnat avgöra om en lärare är relationskompetent har de inte kunnat beskriva vad som skiljer 

en relationskompetent lärare från en icke-relationskompetent lärare. Kriterierna har gett dem 

begrepp som kan användas för att sätta ord på vad en relationskompetent lärare gör.  Även 

tidigare forskning visar att studenter upplever att tillgång till explicita kriterier ökat deras lä-

rande (Lucander m.fl. 2012; Reddy och Andrade, 2010). Sammantaget visar resultatet att krite-

rierna har hjälpt studenterna att få syn på nya saker som tidigare var osynliga för dem. Med 

kriteriernas hjälp har studenterna kunnat fokusera på ”rätt” saker vilket har möjliggjort för dem 

att beskriva och analysera hur relationskompetens kan komma till uttryck i interaktion.  

 

5.1.3 Betydelsen av hur kriterierna presenterats 

Kriterierna presenterades på olika sätt för de båda grupperna i syfte att undersöka hur studen-

ternas användande av relationsteoretiska begrepp påverkades beroende på hur kriterierna pre-

senterats. Resultatet visar att studenterna i grupp 2, som fick kriterierna modellerade för sig, 

använder fler relationsteoretiska begrepp i sina analyser. Skillnaden mellan grupperna visar sig 

även i kvaliteten på analyserna. Studenterna i grupp 2 diskuterar fler aspekter av relationskom-

petens som tillsammans ger en mer nyanserad bild av hur denna kompetens kan beskrivas. Olika 

aspekter kopplas ihop genom att de beskriver lärarens agerande och synliga konsekvenser av 

detta. Det är därför troligt att modelleringen har bidragit till en såväl bredare som djupare för-

ståelse av hur relationskompetens kan identifieras och diskuteras. Modelleringen kan tänkas ha 

fungerat som en bro mellan teori och praktik som exemplifierat hur kriterierna kan synas i prak-

tiken, vilket kan ha möjliggjort för studenterna att de själva kunnat använda kriterierna i en 
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liknade situation. Studenterna som fått kriterierna modellerade för sig var eniga kring att mo-

delleringen bidragit till en djupare förståelse. De menade att modelleringen hjälpte dem att få 

syn på väsentliga detaljer som de tidigare inte lagt märke till.  

 

Flera av de studier som tidigare hänvisats till slår fast att kriterier behöver diskuteras eller på 

annat sätt tydliggöras eller exemplifieras för att de ska vara till hjälp (O’Donovan m.fl. 2004; 

Panadero & Jonsson, 2013; Rust m.fl. 2003; Sadler, 2009). Även Jonsson (2014) menar att 

många studenter har svårt att förstå och använda kriterier som de bara fått förklarade för sig. 

Modelleringen ger inte bara en förklaring utan visar konkret hur kriterierna kan användas som 

verktyg för att göra analysen steg för steg. En sociokulturell tolkning av kriterier innebär att 

kriterier är kontextberoende, socialt situerade och att de måste tolkas och anpassas till den ak-

tuella kontexten vilket kan göras genom modellering. 

 

Sammantaget visar resultatet att tillgång till explicita kriterier, oberoende av hur de presenterats 

för studenterna, påverkade studenternas användande av relationsteoretiska begrepp såväl kvan-

titativt som kvalitativt. När studenterna fick tillgång till kriterier använde de fler relationsteo-

retiska begrepp vilket ledde till mer omfattande analyser jämfört med analyserna som gjordes 

före tillgång till kriterier. Analyserna har därför såväl breddats som fördjupats och nyanserats. 

Fokus har även förflyttats från didaktiska perspektiv till perspektiv på interaktion och hur lära-

rens relationskompetens kommer till uttryck i denna. 

 

5.1.4 Kritik mot användandet av explicita kriterier 

Som tidigare nämnts har kritik riktats mot att användandet av explicita kriterier kan hindra en 

förståelse för sammanhang eftersom fokus på kriterier kan medföra att delar fokuseras framför 

helhet (Sadler, 2009). I denna studie är kriterierna tätt sammanbundna med varandra och går 

många gånger in i varandra vilket innebär att delarna inte helt kan skiljas från varandra. Att 

studenterna har fått en förståelse för detta synliggörs i deras analyser där de ofta använder olika 

kriterier tillsammans med varandra. Detta skulle kunna tyda på att kriterierna istället för att 

hindra en förståelse för sammanhang faktiskt kan ha bidragit till en förståelse för sammanhang. 

Modelleringen visade sig ytterligare hjälpa studenterna att koppla ihop helhet och delar och 

förstå hur dessa förhåller sig till varandra. Genom att forskaren modellerar hur kriterierna kan 

användas för att analysera lärarens relation till eleverna presenteras kriterierna i den specifika 

kontext där de hör hemma. Forskaren stannade filmen, ”tänkte högt” och kopplade till kriteri-

erna. Detta medför att delarna, kriterierna, hela tiden kopplas till den specifika uppgiften, hel-

heten. Resultatet visar också att modelleringen bidragit till en förståelse för hur delarna, krite-

rierna, är kopplade till varandra eftersom studenterna ofta kopplade kriterierna till varandra och 

diskuterade dem i förhållande till varandra. 

 

Kritik har även riktats mot att kriterierna skulle kunna hämma kreativitet och uppmuntra instru-

mentellt lärande. Det är fullt möjligt att tolka resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen 

som att kriterierna uppmuntrat till instrumentellt lärande, att studenterna inte utvecklat en dju-

pare förståelse utan endast använt kriterierna på ett sätt som visar på ytlig förståelse. Dock visar 
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den tematiska analysen av fokusgruppsintervjun att studenternas förståelse av relationsteore-

tiska begrepp ökat liksom deras förmåga att analysera relationskompetens i interaktion. Detta 

eftersom studenterna 1) uttrycker sig mer nyanserat då de diskuterar relationskompetens utifrån 

kriterierna och 2) genom att de kopplar enskilda kriterier till relationskompetens i sin helhet 

och 3) genom att de diskuterar kriterierna i relation till varandra. Att studenterna inte diskuterar 

kriterierna var för sig tyder på att de fått en djupare förståelse av relationskompetens.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 

Studien som genomförts var en interventionsstudie. Data som användes för att besvara forsk-

ningsfrågorna var 1) studenternas skriftliga analyser av klassrumsinteraktion före och efter till-

gång till explicita kriterier och 2) den transkriberade fokusgruppsintervjun som fokuserade på 

studenternas uppfattningar av hur kriterierna påverkat deras förståelse av relationskompetens. 

Syftet med att kombinera olika insamlingsmetoder var att kunna jämföra och väga samman 

resultaten för att få en så tydlig bild som möjligt (Bryman, 2011).  

 

Fokusgruppsintervjun gav studenterna möjlighet att tillsammans diskutera de specifika fråge-

ställningarna. Det går dock aldrig att komma ifrån att alla medverkande inte talar lika mycket. 

Som respondent i en fokusgrupp är det möjligt att ta en underordnad roll där det egna medver-

kandet bygger på att hålla med föregående talare. Detta kan givetvis ha påverkat resultatet. Det 

går heller aldrig att komma ifrån den påverkan som intervjuaren har på deltagarna. I Bryman 

(2011) diskuteras vikten av att intervjuaren får till stånd en bra relation med respondenterna i 

syfte att skapa förutsättningar för att dessa ska vilja öppna sig och svara på frågorna. Dock kan 

en alltför bra relation eller en alltför god stämning innebära att respondenterna svarar på ett 

visst sätt för att göra intervjuaren till lags eller för att denne ska få en positiv bild av dem (a.a.). 

Respondenterna väljer vad de vill förmedla. 

 

Insamlad data har analyserats på olika sätt. En kvantitativ innehållsanalys har gjorts av studen-

ternas analyser med fokus på i vilken mån studenterna använder relationsteoretiska begrepp och 

en kvalitativ tematisk analys har gjorts utifrån den transkriberade fokusgruppsintervjun. Syftet 

med olika analysmetoder har varit att få en bredare bild av resultatet. Det sammantagna resul-

tatet av de båda analyserna visar en samstämmig bild av hur kriterierna påverkat studenternas 

förståelse av relationskompetens. Studenterna beskriver i ord den förståelse som i skrift synlig-

görs i analyserna. Detta talar för att de båda metoderna kompletterat varandra väl.  

 

Studien har flera viktiga begränsningar att ha i åtanke vid tolkning av resultatet. En första be-

gränsning är det låga deltagarantalet. Eftersom så få studenter ingick i studien kan resultatet 

inte generaliseras till att gälla för andra lärarstudenter. Det låga deltagarantalet medför också 

att skillnaden mellan gruppernas resultat inte kan jämföras statistiskt. För detta krävs ett större 

underlag. 
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En andra begränsning är att studenterna endast analyserat en film. Det kan inte tas för givet att 

studenterna kan tillämpa sina kunskaper kring relationskompetens i andra situationer. 

 

En tredje begränsning rör kopplingen mellan teori och praktik. Förståelsen av relationskompe-

tens har synliggjorts genom hur och i vilken mån studenterna använder relationsteoretiska be-

grepp i sina analyser. Denna studie har gjorts utifrån antagandet att relationskompetens i prak-

tisk handling torde kunna utvecklas genom teoretisk förståelse av densamma. Eventuella sam-

band mellan teoretisk förståelse av relationskompetens och den egna praktiska relationskompe-

tensen, exempelvis i samspel med elever, svarar studien dock inte på.  

 

 

5.3 Avslutande ord och slutsatser 

Sammantaget visar resultatet att tillgång till explicita kriterier påverkade såväl studenternas för-

måga att urskilja signifikanta aspekter av lärarens relationskompetens som deras förståelse av 

hur förtroendefulla relationer mellan lärare och elever kan skapas och upprätthållas. 

 

En slutsats som kan dras från studien är att studenterna genom tillgång till kriterier fått nya 

tolkningsredskap att använda för att kommunicera kring relationer och lärares relationskompe-

tens. Kriterierna har möjliggjort för studenterna att kunna beskriva och analysera konkreta si-

tuationer kopplade till interaktion mellan lärare och elever, vilket kan skapa förutsättningar för 

att på sikt utveckla det egna praktiska handlandet i en liknande situation. Förutsättningar kan 

även skapas för den framtida yrkesutövningen där kriterierna kan vara till hjälp vid reflektion 

över egna eller andras relationer.   

 

 

5.3.1 Implikationer för lärarutbildningen  

Relationskompetens är en central del av lärarens kompetens och bör därför ha en central roll i 

lärarutbildning (Nordenbo m.fl., 2008). Forskning visar att många lärare och lärarstudenter upp-

lever relationer och interaktion med elever som den svåraste aspekten av undervisning och att 

lärarutbildningen inte förbereder dem nog för detta (Jensen m.fl. 2015).  

 

För att få en ökad samsyn kring hur förtroendefulla relationer kan skapas och upprätthållas 

behövs ett gemensamt professionellt språk. Resultatet visar att kriterierna bidragit till ett sådant 

språk. Ett språk som möjliggör för studenter och lärare att analysera och diskutera relations-

kompetens såväl i lärarutbildning som i yrkesutövning. Då kriterierna kopplas till autentiska 

situationer på film kan dessa fungera som underlag för analys och diskussion. Kriterierna kan 

hjälpa till att sätta ord på tyst kunskap kring relationskompetens så att denna kan synliggöras 

och analyseras. 

 

Kriterierna kan även fungera som ett verktyg för att analysera icke fruktbara relationer. Med 

kriteriernas hjälp kan ord sättas på vad specifikt det är som inte fungerar och vad lärare kan 
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göra för att komma till rätta med det som inte fungerar. Studenterna menar att kriterierna möj-

liggör för dem att både analysera andras och egna relationer vilket i sin tur kan möjliggöra att 

de kan ge sig själv och andra återkoppling på sitt agerande i syfte att skapa och upprätthålla 

förtroendefulla relationer. Relationer som är grunden för ett omsorgsfullt och tryggt klassrums-

klimat, vilket i sin tur är en förutsättning för elevers motivation och lärande (Federici & Skaal-

vik, 2014; Hattie, 2009). Detta är ännu ett exempel på hur kriterierna kan fungera som redskap 

i lärarutbildning och i yrkesutövning. Kriterierna kan bidra till ett professionellt språk kring 

relationskompetens och hur denna kan skapas och upprätthållas.  

 

5.3.2 Implikationer för framtida forskning  

Lärarstudenters förståelse av, och träning i, relationskompetens är ett outforskat område. Det 

finns därför ett stort behov av forskning kring detta, särskilt vad gäller hur utvecklingen av 

denna kompetens kan stödjas inom ramen för lärarutbildningen.  

 

Det låga deltagarantalet i denna studie gör att resultatet inte kan generaliseras till att gälla för 

andra lärarstudenter. En rekommendation för framtida forskning kan därför vara att genomföra 

en liknande studie med fler studenter. Ett större underlag krävs även för att statistiskt kunna 

jämföra hur förståelsen påverkas beroende på hur kriterierna presenteras. Den metod som an-

vänts borde med fördel även kunna användas i en studie med ett större antal studenter. 

 

Den genomförda studien svarar inte på om studenterna kan tillämpa sina kunskaper kring relat-

ionskompetens i andra situationer eftersom studenterna endast analyserade en film. För att få 

svar på detta krävs en studie där studenter får använda explicita kriterier som verktyg för att 

analysera interaktion i flera filmer.  

 

Eftersom studien inte svarar på om teoretisk förståelse av relationskompetens har något sam-

band med den egna praktiska relationskompetensen vore det önskvärt med forskning kring 

eventuella samband. En rekommendation för framtida forskning kan därför vara att filma lärar-

studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning efter att de arbetat med analys av inter-

aktion med explicita kriterier som verktyg. 

 

Slutligen vore det även intressant att undersöka hur förståelsen påverkas av att kriterierna kom-

bineras med andra metoder som till exempel självbedömning och kamratbedömning eftersom 

det finns omfattande stöd i forskning kring hur dessa kan fungera lärfrämjande. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Transkription från filmen som studenterna analyserat. 

Förälder: Hej. 

 

 
Lärare: Hej. Hej Johanna. 

 
 

Elev: Hej. 

 
 

Lärare: Då ska vi se. Jag har fått in omdömen från dina andra lärare, i andra ämnen, nu ska vi se 

här… eeh… Först har vi bild, det är ju Marianne, och hon skriver att du är väldigt duktig i 

bild, noggrann och tar uppgifterna på allvar. Men hon skriver också att du inte säger så 

mycket i klassrummet när ni har genomgångar och så, att det är nånting du kunde bli bättre 

på. Känns det igen? 

 
Elev: Mmm. 

 
 

Lärare: Mm. Sen har vi idrott, det är Birgitta. Idrott går också bra ser det ut som. Det står att du har 

D i betyg men C och B i flera moment. Det verkar väl bra, mm? Det står också att du kunde 

ha högre betyg om du gjorde din röst hörd ibland, om du tog lite mer initiativ, var lite mer 

drivande…mmm… Och sen har vi slöjd. Du har haft träslöjd den här terminen ser jag. Det 

är ju Annika. Också goda omdömen på det du har gjort, men under utvecklingsbehov så 

står det att du är väldigt tyst på genomgångarna och så här… 

 
Förälder: Men nu får du väl fan ge dig! 

 
 

Lärare: Va? 

 
 

Förälder: Ja, men du sitter här och snackar om samma jävla sak hela tiden…att hon är tyst, vad har 

det med skolarbetet och göra? 

 
Lärare: Ja, men vi måste ju… 

 
 

Förälder: Ja, men varför sitter ni då och tjatar samma sak igen, om att hon är tyst? Det är den hon är, 

när ska ni acceptera det? Hon är duktig på det hon gör, eller hur? Eller vad fan är ni ute 

efter egentligen, att alla ska vara likadana? 
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Bilaga 2. Explicita kriterier utifrån Scheffs teori 

 

De kriterier som presenterats för studenterna är följande: 

 

1. Kommunikation 

 Lärarens verbalspråkliga kommunikation är samstämd med elevens: läraren inriktar sig 

på att bli förstådd av – och förstå eleven. 

 Lärarens icke-verbala kommunikation är samstämd med elevens: läraren bekräftar ele-

ven genom sitt sätt att kommunicera (gester, sätt att tala, kroppsposition, ansiktsuttryck, 

ögonkontakt osv.) 

 

2. Närhet och distans i relationen 

 Läraren upprätthåller ett lämpligt avstånd mellan sig själv och eleven: läraren kommer 

varken för långt ifrån – eller för nära eleven. 

 

3. Känslor 

 Läraren är lyhörd för elevens känslor: läraren ”läser av” elevens känslouttryck och sva-

rar på ett lämpligt sätt samt hanterar sina egna känslor. 

 Läraren agerar så att det blir en god stämning i gruppen. 

 

4. Professionalitet 

 Läraren agerar ansvarigt: han/hon uppträder som man kan förvänta sig sett till profess-

ionen. 
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Bilaga 3. Extended abstract 

 

Introduction 

 

Research has shown that supportive relationships between teachers and students have beneficial 

effects on students’ motivation and learning (Federici & Skaalvik, 2014; Hattie, 2009). Though, 

many teachers and pre-service teachers experience relationships and interaction with students 

as the most difficult aspect of teaching and that the teacher education does not prepare them 

enough for this (Jensen, Skibsted & Vedsgaard Christensen, 2015). This study investigates how 

the access to explicit criteria affects pre-service teachers’ discernment of significant dimensions 

of quality in teachers’ relational work. Access to explicit criteria can promote student learning 

by making expectations explicit and by supporting students in identifying significant dimen-

sions of quality in task performance (Jonsson, 2010; O'Donovan, Price & Rust, 2004).  

 

Theory  

This study combines research from two different areas: (1) Teachers’ relational competence 

and (2) Sociocultural interpretations of criteria. 

 

Teachers’ relational competence. In this study, Scheff’s (1990) theory about social bonds is 

used in order to formulate explicit criteria for teachers’ relational work. Based on the work by 

Aspelin (2017), criteria relating to four main dimensions of teachers’ relational work have 

been used: (a) communication, (b) differentiation, (c) emotions, and (d) professionalism.  

 

Sociocultural interpretations of criteria. Explicit criteria can be described as quality aspects 

depicting what is requested in task performance (Sadler, 1985). The interpretation of criteria 

used in this study draws on the work by Sadler (1985; 1987) and, more recently, Wyatt-Smith 

and Klenowski (2013). Characteristic for this view is that criteria belong to a social practice, 

where appreciations of quality are made (Sadler, 2009). In order for the criteria to be helpful, it 

is required that they are explained, discussed and / or clarified by way of example (Panadero & 

Jonsson, 2013; Rust, Price & O’Donovan, 2003). In this study, explicit criteria are used in order 

to help pre-service teachers to identify the distinguishing properties of teachers’ relational work. 

 

Research questions  

The aim of the study was to investigate how explicit criteria can support students’ understand-

ing of relational competence. The specific questions are: (1) How are pre-service teachers’ 

use of significant concepts of relational competence affected by the access to explicit criteria? 

and (2) How do pre-service teachers perceive that their understanding of relational compe-

tence are affected by the access to explicit criteria?  
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Method 

 

Participants 

The study was performed with two groups of pre-service teachers (n1 = 7 and n2 = 10) attend-

ing a teacher-education program for teaching in grade 4-6. The study was performed during 

the sixth semester of the program (the entire program is eight semesters).  

 

Research design and data collection 

The study is an intervention study where the pre-service teachers analyzed interaction in sim-

ulated situations focusing on the relationship between teacher and students. The movies were 

recorded by professional film-makers, in order to make them feel authentic and encourage the 

pre-service teachers to engage with the situations.  

 

At the first occasion, the pre-service teachers were asked to analyze the teacher’s relational 

work in one movie sequence without any aids. During the second occasion, the pre-service 

teachers were provided with explicit criteria covering the four dimensions mentioned above. 

For the second group (n2), an expert on teachers’ relational competency modelled how to use 

the criteria by analyzing a short sequence of the commercial movie. The pre-service teachers 

in both groups were asked to analyze a second movie sequence, using the criteria.  

 

A focus group interview was conducted with the second group (n2) in order to examine the pre-

service teachers’ perceptions of how the access to criteria affected their understanding of rela-

tional competence. 

 

    

Data and analysis 

Sources of data used were 1) pre-service teachers’ written analyzes before and after the access 

to explicit criteria, and 2) transcripts from focus-group interviews. The analyses by the pre-

service teachers were analyzed with content analysis. Focus-group interviews were analyzed 

with qualitative thematic analysis.  

 

 

 

Results 

 

Common for pre-service teachers in both groups was that they, before they had access to the 

explicit criteria, focused their attention to the teacher’s didactical work, rather than relational 

work, even though they had been informed that they were expected to focus on the latter. As an 

example, in relation to the communication aspect, the majority of pre-service teachers wrote 

about who is talking the most and whether the teacher in the movie asks any questions to the 

class.  
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After access to explicit criteria 13 of 17 pre-service teachers discussed communication in terms 

of mutual understanding. Several pre-service teachers also discussed the non-verbal communi-

cation, including the teachers’ body language. The pre-service teachers in the second group 

(n2), who got the criteria modelled for them, identified more aspects in relation to all dimensions 

and also discussed them at greater depth. This difference in quantity also affected the quality of 

the analyzes, as more aspects contribute to a more comprehensive picture of how relational 

competence can be explained and understood.  

 

All pre-service teachers perceived that the access to explicit criteria had helped them to gain a 

deeper understanding of relational competence and how relational competence can be observed 

and analyzed in interaction.  

 

 

Discussion 

 

The comparison of pre-service teachers’ analyzes before and after the access to explicit crite-

ria clearly shows that the pre-service teachers are able to use the criteria to identify significant 

dimensions of quality in teachers’ relational work. Findings show that when the pre-service 

teachers had access to explicit criteria, more of the pre-service teachers were able to identify 

significant dimensions of quality and each individual pre-service teacher was also able to 

identify more significant dimensions of quality. The students who got the criteria modelled 

for them discussed even more aspects of relational competence, which together provide a 

more nuanced image of how this competence can be described. 

 

All pre-service teachers perceived that the access to explicit criteria had helped them to gain a 

deeper understanding of relational competence and how relational competence can be observed 

and analyzed in interaction. The findings from this study therefore suggest that the pre-service 

teachers, through access to criteria, developed new interpretative tools to communicate about 

relationships and teachers’ relational competence. 

 

It should be noted that this is a small scale study with a limited number of participants, which 

means that the findings do not necessarily generalize to any larger population of pre-service 

teachers. Further research is therefore needed in order to corroborate the findings.  

 

 

 

 

 

 


