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Abstract 
The aim of this study, which is part of a research project called LÄRK at the University of Kristianstad, is 
to further examine how a group of pre-service teachers reason about relational competence, as well as 
examining their opinions regarding the importance of relational competence in the teaching profession. 
Furthermore, the study aims to investigate whether the project has had some kind of long term impact on 
the students’ ideas with regards to their way of reasoning about their pedagogical practice in stimulated 
recall interviews and how their understanding of their own relational competence may have been 
influenced by the process. The results show that the students have the conviction that relational 
competence is of great importance to the teaching profession and that good relationships based on trust 
and confidence are fundamental to learning. The results that have emerged also indicate that the students 
developed increased knowledge of relational competence and what distinguishes a teacher with relational 
competence. It is suggested that the students find it easier to apply a more general theoretical 
understanding of relational competence rather than engaging in a self-reflective analysis of their behavior 
in the recorded film sequences from VFU. It is likely that the project’s three educational sessions did not 
generate sufficient progression for students to develop a glimpse of the competencies that underlie the 
definition of relational competence. Although such an assumption supports the idea that relational 
competence should be initiated in an early stage in teacher education, the result indicates that more 

research is needed on the competence and how it should be implemented in teacher education. 
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1. Inledning  

Betydelsen av förtroendefulla relationer mellan lärare och elever får alltmer uppmärksamhet i 

såväl skoldebatt som i pedagogisk forskning. Forskning visar att en god kvalitet på relationer 

mellan lärare och elever har betydelse för att lyckas i utbildning. Utifrån en omfattande 

systematisk genomgång av internationella och nationella effektstudier lyfter danska forskare 

(Nordenbo, Søgaard, Tiftikçi, Wendt & Østergaard, 2008) fram att relationskompetens jämte 

didaktisk- och ledarskapskompetens är av central betydelse för elevers lärande och att skickliga 

lärare besitter dessa tre huvudsakliga kompetenser: Didaktisk kompetens rör förmågan att 

främja elevers lärande, ledarkompetens betecknar förmågan att organisera 

utbildningsaktiviteter i grupper och relationskompetens står för förmågan att bygga goda 

relationer med enskilda elever. Forskningsöversikten kom att få stort inflytande på dansk 

forskning och utbildning och den ger insikt i vilka egenskaper som är centrala för läraryrket. 

Översikten visar att en mycket viktig komponent för att öka lärandet hos eleverna, är att utbilda 

lärarna i att främja goda relationer. Nordenbo et al. (2008) påvisar att lärare som lyckas ingå i 

relationer med eleverna på likvärdigt och vänligt sätt skapar mångt bättre inlärningsresultat.     

       Enligt en lärarenkät presenterad i utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109), 

upplever sig nuytexaminerade lärare vara dåligt förberedda inför kommande uppdrag och att 

lärarutbildningen ger en alltför idealiserad bild av skolan. En efterfrågan på mer kunskaper i 

konfliktlösning görs gällande, vilket tyder på att relationerna i skolan mellan lärare och elever 

eller eleverna emellan många gånger är mer problematiska och svårlösta än man kanske hade 

tänkt sig. ”Som lärare måste man handskas med många och komplexa uppgifter och ofta mötas 

av motstridiga krav och förväntningar” (SOU s. 140).  

       Under senare tid har skandinavisk forskning om relationers betydelse för elevers lärande 

inriktats på begreppet lärares relationskompetens (Fibaek Laursen, 2004; Herskind et al., 2014; 

Skibstead & Matthiesen, 2016; Klinge, 2016; Aspelin, 2018). Två aktuella studier rör mer 

specifikt lärarstudenters relationskompetens. Ett nyligen avslutat, fyraårigt danskt forsknings- 

och utvecklingsprojekt på lärarutbildningen i Århus (Skibsted & Matthiesen, 2016)1, syftade 

till att utveckla och undersöka lärarstudenters relationskompetens. Mer specifikt syftade studien 

till att utveckla och träna lärarstudenter i ”uppmärksam närvaro och empati som del av 

                                                 

1 Utvecklingsprojektet genomfördes på Lärarutbildningen i Aarhus, Danmark och innefattade två grupper lärarstuderande, 14 

undervisare samt 18 lärare i folkskolan. Till projektet knöts forskningsprojekt, vilka genomfördes av forskare från Dansk 

Pedagogisk universitet (DPU) samt VIA UC. 
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relationskompetens” med hjälp av olika slags mentala och kommunikativa övningar. Genom 

övningarna skulle studenterna utveckla en större förståelse för elever och deras individuella 

förutsättningar. Därigenom antogs de också bli mer förtrogna med sina egna relationsformer 

och reaktionsmönster (Skibsted & Matthiesen, 2016; Jensen et al., 2015; Herskind et al., 2014).  

       Det senaste forskningsprojektet om relationskompetens i lärarutbildning är en svensk 

nyligen avslutad studie på Högskolan Kristianstad, kallat LÄRK-projektet2. Den bedrevs läsåret 

2016/2017 och leddes av Jonas Aspelin och Anders Jönsson. Som mastersstudent var jag 

tillsammans med Pernilla Holmstedt knuten till LÄRK-studien, då våra uppsatser skrevs inom 

ramen för projektet. Inledningsvis utfördes projektet som en pilotstudie i syfte att få indikationer 

på lärarstudenternas utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter. Efter en sammanställning 

av var utvecklingsbehov fanns, inleddes den huvudsakliga studien i januari 2017. Med hjälp av 

explicita kriterier, inspelade filmsekvenser, en spelfilm, gruppdiskussioner samt rollspel, 

utforskades frågan hur lärarstudenters relationskompetens kan utvecklas.  

       Föreliggande masteruppsats kan närmast ställas i relation till det tidigare nämnda 

Relationskompetensprojekt som bedrevs på lärarutbildningen i Århus. Båda studierna 

undersöker lärarstudenters förmåga att utveckla en förståelse för och förmåga att resonera om 

relationskompetens under sin utbildning – såväl i den högskoleförlagda delen av utbildningen 

som i den verksamhetsförlagda. Det danska forskarteamets studie möjliggör därför kopplingar, 

såväl som jämförelser mellan föreliggande undersökningsresultat och deras resultat av 

lärarstudenternas resonemang kring och utvecklande av relationskompetens. Föreliggande 

delstudie av projektet koncentreras till de skeenden som uppkom efter LÄRK-projektets 

högskoleförlagda träffar. Mitt uppdrag i projektet blev att utföra individuella intervjuer med 

fyra projektmedverkande studenter i projektets slutskede och att därefter följa med studenterna 

ut på deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU), filma deras undervisning och utföra 

stimulated recall-intervjuer3. En viktig fråga för mig var om det sätt att resonera om 

relationskompetens som studenterna utvecklar i LÄRK-projektet även manifesterades då de 

observerade och reflekterade över sitt eget agerande i pedagogisk praktik. Studiens teoretiska 

perspektiv grundas på Thomas Scheffs teori om sociala band där begrepp som stolthet och skam 

är centrala.   

                                                 

2 LÄRK står för ”Lärarstudenters relationskompetens”. 
3 Vid stimulated recall-intervjuer intresserar sig forskaren för hur interaktionen mellan människor ser ut och hur denna skapar 

den existerande praktiken. Stimulated recall kan locka fram lärares förståelse av specifika mönster, interaktion och beteende 

och därmed göras uppmärksamma på deras verbala och icke-verbala interaktioner i klassrummet (Haglund, 2003). 
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I studien används även Jonas Aspelins (2018) modell över relationskompetens, vilken innefattar 

tre delkompetenser: kommunikativ kompetens, differentieringskompetens samt socioemotionell 

kompetens. Delkompetenserna ringar alltså tillsammans in och preciserar innebörder i 

begreppet relationskompetens. Denna modell, samt begrepp från Scheff, ligger till grund för 

min studie av lärarstudenters tankar om relationskompetens, samt deras resonemang kring 

relationskompetens i stimulated recall-intervjuer.  

1.1    LÄRK-projektets utformning 

LÄRK-projektets huvudstudie bestod av tre fysiska träffar på Högskolan Kristianstad och 

utfördes under vårterminen 2017. Vid varje LÄRK-tillfälle fick studenterna analysera en eller 

ett par filmsekvenser om relationskompetens, inspelade specifikt för studien. Vid det första 

tillfället gavs en kortfattad presentation av studien och begreppet relationskompetens. Den 

åtföljdes vid tillfälle två av en modellföreläsning där kriterier för relationskompetens, byggda 

på modellen ovan, presenterades och applicerades på en spelfilm (se vidare här nedan). Vid den 

avslutande högskoleförlagda träffen fick studenterna återigen analysera filmerna. 

Filmanalyserna föranleddes sedan av ett gruppsamtal samt ett rollspel. Efter den tredje LÄRK-

träffen utförde jag individuella intervjuer med fyra av studenterna. Därefter inleddes studiens 

avslutande moment med filmade dokumentationer i samband med studenternas praktikperiod 

(VFU). De fyra studenterna filmades i varsin undervisningssituation och i anslutning till 

videodokumentationerna utfördes avslutningsvis stimulated recall-intervjuer. 

Videodokumentationerna med efterföljande stimulated recall-intervjuer utfördes i syfte att ta 

reda på om- och i så fall hur projektet gjorde några avtryck under VFU. De kriterier som låg till 

grund för studenternas analyser av filmerna var följande:  

 

1. Kommunikation  

o Lärarens verbalspråkliga kommunikation är samstämd med elevens: läraren inriktar sig på 

att förstå och bli förstådd av eleverna.  

o Lärarens icke-verbala kommunikation är samstämd med elevens: läraren bekräftar eleven 

genom sitt sätt att kommunicera (gester, intonation, kroppsposition, ansiktsuttryck, 

ögonkontakt osv.) 

 

2. Närhet och distans i relationen 

o Läraren upprätthåller ett lämpligt avstånd mellan sig själv och eleven: läraren kommer 

varken för långt ifrån eller för nära eleven. 
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3. Känslor 

o Läraren agerar flexibelt och anpassar sitt handlande efter elevernas aktiva deltagande och 

är lyhörd för elevens beteende: läraren ”läser av” elevens känslouttryck och svarar an på ett 

lämpligt sätt samt hanterar sina egna känslor.  

o Läraren agerar så att det blir en god stämning i gruppen och relationerna stärks. 

 

4. Professionalitet 

o Läraren agerar ansvarigt utifrån vad som kan förväntas sett till  

      professionen.   

              

 

 

Figur 1. Kriterier för relationskompetens enligt LÄRK-projektet (2017). 

 

1.2.   Professionalitet i läraryrket 

Jonas Aspelin (2015) menar att begreppet relationskompetens i Skandinavien främst förknippas 

med lärarprofessionsforskning. Han konstaterar samtidigt att forskning inom området ännu är i 

sin linda. Avsnittet som följer ger en bild av aktuell forskning kring lärarstudenters 

professionsutveckling. Avsnittet utgör även en introduktion till det avsnitt i studien som 

behandlar internationell och skandinavisk forskning om lärares relationskompetens.  

1.2.1. Utvecklande av yrkesskicklighet i lärarutbildningen 

Per Lindqvist och Ulla-Karin Nordänger (2007) fann att verksamma lärare som ställdes inför 

frågor som vad ”en duktig lärare kan” och ”var en potentiell kollega i så fall kan införskaffa 

denna kunskap”, svarade att det handlar om personliga eller medfödda egenskaper som inte går 

att lära sig. De ansåg dessutom att mycket liten kunskap kan inhämtas under de 

högskoleförlagda teoretiska delarna av lärarutbildningen och att den övervägande delen av 

lärares kunskap utvecklas i den praxis där studenten senare verkar. En bra lärare blir man, enligt 

Kommunikation
Närhet och 

distans
Känslor Professionalitet
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lärarna i studien, genom att addera en liten mängd teoretiska studier till en betydligt större 

mängd praktiska erfarenheter. 

       Jens Gardesten och Henrik Hegender (2015) menar att även studenterna själva värderar 

den verksamhetsförlagda delen (VFU) av lärarutbildningen högst. Det är inom VFU som 

studenten provar sin förmåga att praktiskt utöva läraryrket (ibid.). Den mest verksamma 

ingrediensen i den formella utbildningen till lärare verkar, åtminstone om man frågar lärare på 

fältet och studenter i lärarutbildningen, vara den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

Lärarstudenter beskriver denna källa till erfarenhet som nyckeln till lärares kunskap (Lindqvist 

& Nordänger, 2007). 

       Forskning om lärarutbildning visar att integrering av teoretisk och praktisk kunskap, såväl 

som högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning, är problematisk för lärarstudenter. Ett 

av de problem som ofta diskuterats i lärarutbildning har varit hur teoretiska och praktiska inslag 

i utbildningen kan förenas på ett sådant sätt att lärarstudenterna kan förstå dem som en helhet. 

Studier har visat att lärarstudenter tycker att det är svårt att få ihop teori och praktik och menar 

att det behövs metoder för att bättre kunna reflektera över den egna praktiken (Hegender, 2010; 

Gardesten, 2016). Hegender (2010) konstaterar att reflektion av sin egen pedagogiska praktik 

är en nödvändig men svår färdighet att utveckla för lärarstudenter under lärarutbildningen 

(ibid.).  

       Jeanne M. Allen och Suzie E. Wright (2014) påvisar att trots att det föreligger ett utbrett 

erkännande av ”glappet” mellan teori och praktik i lärarutbildning, behövs mer forskning kring 

hur väl praktiken möjliggör en integration av dessa båda dimensioner inom lärarstudenters 

yrkesförberedelse. Forskarparet ville få en förståelse för hur en grupp förstaårsstudenter 

konstruerade, uppfattade och tolkade den sociala verkligheten med att integrera teori och 

praktik under sin VFU. Studenterna, upplevde att de hade lätt att koppla samman dessa delar 

av utbildningen, vilket motsäger annan forskning. Allen och Wright (2014) föreslår att det, för 

det första, är troligt att studenterna har en mer balanserad syn på teori och praktik i detta tidiga 

skede av utbildningen, vilken härrör från deras tidigare erfarenhet. För det andra menar de, och 

det ser de som den viktigaste aspekten av studien, att det förekommer olika uppfattningar och 

förståelser bland handledare på fältet kring vilka förmågor som ska bedömas och på vilket sätt 

detta ska göras. Det kan också vara en av orsakerna till att studenterna upplever teori och praktik 

oproblematiskt att integrera. Studiens resultat tyder på att lärarutbildare behöver vara 

uppmärksamma på vilken typ av inlärning och bedömning som föreskrivs på praktiken. 

Resultatet visar att det föreligger skillnader i de riktlinjer studenter ha att följa och är avhängigt 
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vilken handledare och praktikplats som avses, varför lärarutbildare noggrant bör övervaka hur 

lärande och bedömning omsätts av handledare vid bedömning av studenten i VFU. Forskarna 

menar att en etablering av starka skol- och universitetsrelationer som genererar ett tydligt 

samarbete mellan praktikplatser och lärarutbildning, skulle säkerställa integrering av teori och 

praktik (Allen & Wright, 2014). 

       Den nya lärarutbildning som initierades av utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 

2008:109) förväntades ge en tydligare yrkesinriktning och betonar att den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen betraktas som en egen enhet (Lindqvist och Nordänger, 2012). Lindqvist 

och Nordänger (2012) menar dock att lärarutbildningen varken kan ses som en enskild praktik, 

eller som uppdelad mellan teoretiska och praktiska delar. Om det teoretiska vetandet och det 

praktiska kunnandet istället betraktas som två olika kunskapsformer som har olika karaktärer 

och kräver utveckling av skilda förmågor, gynnas utveckling av studenternas yrkeskunnande. 

Studenterna kan i ett sådant fall gå ifrån perifera till mera centrala positioner inom praktikerna, 

samt röra sig emellan dessa båda praktiker. Forskarparet konstaterar att det i allmänhet visar 

sig att kunskaper och erfarenheter enbart anpassas till den mottagande praktikens 

kunskapsform, vilket medför att studenterna kastas ut i nya sammanhang med givna 

förhållanden. För att ta sig ur de givna förhållanden som till stora delar är tysta områden för 

dem och utveckla kunnandet, krävs understöd i form av interaktioner med redan 

kunniga/handledare, menar de (ibid.).      

       Gardesten (2016) gör i sin avhandling en beskrivning av vilka kompetenser studiens 

tillfrågade lärare och VFU-handledare på fältet ansåg att studenten behövde inneha för att bli 

godkänd i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. ”Den nödvändiga grunden” för att 

utveckla lärarskicklighet sammanfattas av förmågan att kunna ta plats samt att kunna ge plats 

åt andra. Vidare innefattar förmågan att vara ”närvarande” och att under interaktion med barn 

eller elever agera utifrån en ”överblick” och ”samtidighet”.    

       Hegender (2010) förklarar att de forskare som studerat lärares ”grundkompetens” ofta 

beskriver den i termer av kommunikationsförmåga eller relationskompetens. Relationella 

aspekter är dock något som ofta hamnar i förgrunden då lärarstudenter ska bedömas under 

sin VFU. Hegender (2010) påvisade i sin studie att bedömningssamtal under VFU ofta 

fokuserade på interaktionen under lektionerna medan mindre uppmärksamhet ägnades åt 

studentens förmåga att interagera med eleverna resterande tid av skoldagen (Hegender, 

2010).  



 

9 

 

Eva-Marie Harlin (2013) anser att det är av central betydelse att lärarstudenter erhåller metoder 

för att medvetandegöras om sin kommande yrkesroll. Lärarutbildningen borde innehålla 

kunskapsområden som behandlar hur lärare kan fortsätta att utveckla sitt lärarskap, då 

utvecklingen av ett professionellt lärarskap inte utvecklas klart på en lärarutbildning (ibid.). 

Lärarstudenterna behöver utveckla och förmedla en känsla av äkthet, liksom glädje, passion, 

vilja och drivkraft, samt förmåga till närvaro, hävdar Lindqvist och Nordänger (2012) och 

menar att det verkar finnas två viktiga aspekter av detta yrkeskunnande: Dels handlar det om 

ett slags ödmjukt förhållningssätt, att kunna se eleven, dels ett mera orubbligt förhållningssätt, 

att kunna visa sig själv och att bilden framstår som konsistent och tydlig. ”Den bekräftande 

blicken måste kompletteras av den disciplinerande. Läraren ska vara både snäll och sträng […] 

Det handlar om att vilja och kunna samarbeta, att vilja vara en del av sammanhanget – men 

också om att kunna kliva av från estraden ibland” (Lindqvist & Nordänger, 2012, s. 90-91). 

Sammanfattning  

Forskning visar att både verksamma lärare och lärarstudenterna själva anser att det är i den 

verksamhetsförlagda utbildningen studenterna lär sig genom att prova sin förmåga att praktiskt 

utöva läraryrket. Lärarna menar att en väldigt liten del av kunskapsinhämtningen sker i den 

högskoleförlagda utbildningen då lärares kunskap i första hand utvecklas i den pedagogiska 

praxisen. Dessutom hävdar de att personliga egenskaper som kännetecknar en ”duktig” lärare, 

är medfödda och inte är något som går att lära sig. Kommunikativa och relationella förmågor 

påvisas också som egenskaper som beskriver lärares grundkompetens. Forskning visar 

dessutom att studenter upplever det problematiskt att integrera teoretisk och praktisk kunskap. 

Att förstå dessa miljöer som en helhet kräver att studenterna har förmåga att reflektera över den 

egna praktiken. En sådan färdighet är svår för studenterna att utveckla under lärarutbildningen. 

Det konstateras även att ett professionellt lärarskap inte utvecklas klart under utbildningstiden. 

Däremot gynnas studenternas utveckling om det teoretiska vetandet och det praktiska 

kunnandet istället betraktas som två olika kunskapsformer som har olika karaktärer och kräver 

utveckling av skilda förmågor. 
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2.  Forskning om relationskompetens  

Forskningsöversikten inleds med internationell forskning kring relationers betydelse för 

lärande, men då föreliggande studie rör svensk lärarutbildning och skola koncentreras 

översikten främst till skandinavisk forskning inom fältet. 

2.1. Internationell forskning inom området 
 

Sara E. Rimm-Kaufmann, Mary D. Voorhees, Martha E. Snell och Karen M. La Paro (2003) 

betonar vikten av interaktioner präglade av lyhördhet mellan vuxna och barn för att främja 

barnens sociala, emotionella och akademiska lärande. Författarna framhåller att förmågan att 

etablera och upprätthålla inkännande och stödjande relationer är en viktig färdighet för alla 

pedagoger som arbetar med barn. När barn upplever trygghet i en stödjande relation känner de 

tillit till att uttrycka tankar, känslor och idéer och har en stabil grund till att utforska och utveckla 

sina egna relationer med andra barn.  

       Rimm-Kaufmann et al. (2003) för fram forskning som visar på att inkännande interaktioner 

mellan pedagoger och barn inte bara främjar barns sociala och känslomässiga lärande utan 

också förbättrar deras akademiska lärande. Inkännande och lyhörda pedagoger tenderar att 

upprätthålla konsekventa förväntningar på barnen och visar hänsyn i interaktion med sina 

elever. Sådana pedagoger är lyhörda för barns signaler, till exempel om och i vilket skede ett 

barn behöver omfattande, måttlig eller ingen hjälp. En känslig och lyhörd pedagog är också mer 

benägen att svara an på barn på ett barncentrerat sätt än ett vuxencentrerat, vilket visar på 

förmåga att ta barnets perspektiv. En inkännande pedagog besitter sannolikt en större 

medvetenhet om barnets typiska inlärningssätt och förmågor och kan därigenom svara an och 

engagera på sätt som hjälper barnet att återskapa uppmärksamhet, tolka sina känslor och hantera 

emotionella krav i klassrummet (ibid.). Vidare framhåller Rimm-Kaufman et al. (2003) 

forskning som visar att inkännande interaktioner mellan pedagoger och barn är till nytta för 

barns utveckling: barn som undervisas på ett stödjande och inkännande sätt, tenderar att visa 

större social kompetens i relationer med kamrater; det gagnar även barns inställning till 

uppgifter – såväl matematik som språk. Forskarna konstaterar att få skulle ifrågasätta vikten av 

inkännande och lyhörda interaktioner mellan pedagoger och barn, men att det finns få 

anvisningar kring hur man översätter dessa riktlinjer till praktiken. Dessutom, menar de, läggs 

inte samma prioritet på undervisningsmetoder byggda på inkännande och lyhördhet i 

specialundervisning för yngre barn - i stället betonas traditionella, didaktiska metoder (ibid.) 
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Patricia A. Jennings och Mark T. Greenberg (2009) hävdar att det finns bevis för att lärare som 

har ett varmt och nära förhållningssätt till eleverna, skapar ett bättre klassrumsklimat och har 

en mer genuin relation till sina elever, då social och emotionell utveckling främjas av relationer 

som kännetecknas av tillit, lyhördhet och engagemang.  

      Andrew J. Martin och Martin Dowson (2009) menar att positiva, nära interpersonella 

relationer, i synnerhet mellan lärare och elev, har en central betydelse för elevers prestationer 

och ämneskunskaper: 

Theory and research support the proposition that positive relationships with significant 

others are cornerstones of young people’s capacity to function effectively in social, 

affective, and academic domains. With a focus on the latter, we conclude that high-

quality interpersonal relationships in student’s lives contribute to their academic 

motivation, engagement, and achievement (ibid., s. 351). 

  

Theo Wubbels, Jack Levy och Mieke Brekelmans (1997), framhåller att lärares sociala 

kompetens är avgörande för att skapa ett positivt klassrumsklimat. Forskarna menar att lärare 

som intresserar sig för sina elever och engagerar sig i dem på ett förtroendefullt sätt ökar 

motivationen hos eleverna. I undersökningar som har gjorts kring relationen mellan lärarens 

interpersonella förhållningsätt och elevers motivation, har man sett en positiv effekt på elevens 

motivation, då läraren har en nära relation till eleven, hävdar forskarteamet. Forskarna menar 

att lärare som intresserar sig för sina elever och engagerar sig i dem på ett förtroendefullt sätt 

ökar motivationen hos eleverna. Forskarteamet refererar till Wubbels och Crétons (1990) studie 

av fysiklärare och deras elever vilken visade på att det fanns ett tydligt samband mellan lärarens 

relation till eleven och elevens motivation till studierna. Ju starkare känsla av närhet till läraren, 

desto större motivation hade eleverna (Wubbels & Créton, 1990; den Brok, Wubbels, Levy och 

Brekelmans, 2004). Resultaten styrker vikten av starka, direkta och positiva lärare-

elevrelationer (den Brok et al., 2004). 

       Luce C.A. Claessens, Jan van Tartwijk, Anna C. van der Want, Helene J. M. Pennings, 

Verloop, Perry J. den Brok och Theo Wubbels (2017), konstaterar att positiva lärare-

elevrelationer i klassrummet fortsätter i miljöer utanför skolan och får konfliktfyllda och 

problematiska relationer att stanna innanför klassrummets väggar. Deras forskning visar på 

vikten av lärares och elevers interaktioner i ”mellanrummet”. Forskarna menar att 

mellanmänskliga relationer, utanför läroplaners ramar, behöver uppmärksammas och ges 

utrymme i lärarutbildning och lärarfortbildning. För att bygga positiva relationer, bör lärare och 

lärarutbildare överväga att medvetet interagera med elever utanför klassrummet, som ett sätt att 

bidra till att bygga ett positivt förhållande till enskilda studenter, vilket i sin tur kan ha en 
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gynnsam påverkan på interaktioner i klassrummet. Resultatet tyder på att nyckeln till goda 

relationer mellan lärare och elever är de mellanmänskliga möten som sker utanför klassrummet, 

samtidigt som negativa relationsmönster förhindras att frodas utanför klassrummets väggar. 

Detta kräver dock en medveten strategi, varför lärarutbildning eller lärarfortbildningsprogram 

bör hjälpa nyutexaminerade lärare att utveckla sådana strategier (ibid.). 

       Joanne Brownlee och Donna Berthelsen (2008) poängterar vikten av att utveckla kunskap 

om relationell pedagogik i lärarutbildningen. Forskarna intervjuade pedagoger i förskolan om 

deras föreställningar om lärande. Resultatet visade att pedagogerna hade en stark övertygelse 

om att goda relationer var en mer eller mindre avgörande faktor för lärande. Forskning om 

lärande har under de senaste decennierna hjälpt oss att bättre förstå vilket slags lärande och 

undervisning som är effektiv i lärarutbildningen, menar forskarparet. 

         

2.2.   Skandinavisk forskning inom området 

Forskning om relationskompetens är under tillväxt, men frågor som vad lärares 

relationskompetens är, hur det främjar elevers lärande och hur det kan utvecklas i 

lärarutbildning, lärarfortbildning och pedagogisk verksamhet, är ändå till stor del outforskade 

(Aspelin, 2015).  

2.2.1. Lärares relationskompetens  

Märta Sandvik (2009) belyser vikten av pedagogisk relationskompetens. Hennes grundtankar 

är att då människans självutveckling sker genom hennes relationer till andra människor blir 

barns relationer till de vuxna inom förskola och skola av central betydelse för utvecklingen av 

deras självkänsla. En utvecklad pedagogisk relationskompetens innefattar förmåga att handskas 

med egna och andras känslor. Utan en relation mellan pedagog och barn uppstår överhuvudtaget 

ingen pedagogik (Sandvik, 2010).  

       Per Fibaek Laursen (2004) analyserar de kvaliteter som är utmärkande för 

relationskompetenta lärare och utforskar i sin studie vad som kännetecknar skickliga lärares 

attityder och praktik. En skicklig lärare, enligt forskaren, agerar trovärdigt genom att visa sig 

genuint intresserad av eleverna och sitt ämne, vilket är en avgörande faktor för att eleverna ska 

uppleva att det är ”värt” att ta till sig av kunskaperna. Fibeak Laursen hävdar också att 

personliga kvaliteter är en viktig aspekt av lärarprofessionalitet, men att de inte kan definieras 

som individuella attribut; i stället utmärks goda lärare av interpersonella kvaliteter. Fibaek 
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Laursen (2014) understryker att ett genuint intresse och professionalitet inte är något motsatspar 

– ”personlig” och ”professionell” är fenomen som inte går att separera, menar han.  

       Annika Lilja (2013) bidrar i sin avhandling till en förståelse för vad förtroendefulla 

relationer och elevernas upplevda erfarenheter kan innebära för skolarbetet. Studien antyder att 

en förtroendefull lärare-elevrelation är nödvändig för att skapa möjligheter för elevens lärande 

och tron på den egna förmågan.   Lilja refererar till Ann-Sofi Wedin, som menar att relationens 

betydelse för undervisningen tycks ha ökat i betydelse i takt med att läraryrkets status har 

minskat (Wedin, 2007; Lilja, 2013). Den självklara auktoritet och den status som lärare hade 

en gång i tiden har minskat avsevärt över tid. Det ställs idag större krav på lärares trovärdighet 

och förmåga att främja goda relationer har kommit att bli en viktig del av lärarrollen (Lilja, 

2013). Lilja påpekar att relationer företrädelsevis finns mellan lärare och elev, det vill säga den 

relation som byggs upp och bekräftas av två parter. Äkthet, omsorg, tron på eleven och tydligt 

ledarskap är exempel på kvaliteter som goda lärare-elev-relationer byggs upp av. Läraren måste 

framstå för eleven som en verklig människa, en människa som är närvarande och samtidigt äkta 

i sitt umgänge med eleven för att en förtroendefull relation ska kunna framträda, menar Lilja 

(ibid.).  

        Anneli Frelin (2012) framhåller i sin studie vikten av ”professionell omtanke om eleven”, 

där undervisning och fostran ur ett relationellt perspektiv kan ses som förenligt med varandra. 

Frelin (2012) menar att läraren ur relationell synvinkel känner ansvar för en enskild elevs 

relationer till ett ämnesinnehåll, likväl som för relationerna till de andra eleverna i gruppen.  

       Jesper Juul och Helle Jensen (2003) menar att det finns ett ökat krav på pedagoger att ta ansvar 

för att skapa goda interpersonella relationer. Begreppet relationskompetens bör enligt Juul och 

Jensen förbehållas de relationer som inbegriper en professionell part och en som inte är det, vilket 

kan förklaras av att det ställs högre krav på pedagogens rationalitet, insikt och överblick än på 

exempelvis föräldrar och mor- och farföräldrar vilkas relation till barnet är av mer emotionell 

karaktär. Juul och Jensen talar om relationskompetens som en ny tvärvetenskapligt 

kunskapsområde. De menar att det inte är ”tillräckligt att pedagoger var för sig har sina 

värdefulla specialkunskaper om barn och förmedling, utan de måste också veta något om 

relationer och om att utveckla sin kompetens för att kunna etablera, korrigera och vidmakthålla 

dem” (ibid., s. 118-119). De definierar relationskompetens som: Pedagogens förmåga att "se" 

varje barn på dess egna premisser och anpassa sitt egen beteende efter detta utan att därigenom 

frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara autentisk i kontakten [...] och som 

pedagogens förmåga och vilja att ta på sig fullt ansvar för relationens kvalitet” (ibid., s. 124-

125).  
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Anne Linder (2016) kopplar omsorgsbegreppet till relationskompetens och gör en beskrivning 

av både den professionella och den pedagogiska aspekten av relationskompetens. Linder menar 

att det professionella relationsarbetet skiljer sig från vardagslivets relationella förhållanden. Det 

krävs inte bara en god förmåga att ha relationella samspel med barnen, utan också teoretisk 

kunskap grundat på en gedigen utbildning. Hon definierar professionell relationskompetens 

som ”en individuell kommunikativ beredskap som krävs för att man ska kunna lösa sin 

yrkesmässiga, relationella uppgift på ett tillfredsställande sätt” (Linder, 2016, s. 48). Forskaren 

anser att professionell relationskompetens kan läras och utvecklas, då alla professionella 

yrkesutövare kan öka sin sensitivitet och därmed bli mer uppmärksamma och medvetna om 

sina relationer till andra människor (Linder, 2016). Linder (2016) menar att omsorgsbegreppet 

är centralt för att försöka belysa vad pedagogisk relationskompetens är. Den goda emotionella 

kontakten mellan barnet och den professionelle i en förtroendefull, varm och empatisk lärmiljö, 

skapar en nödvändig plattform och ska verka som en katalysator för barnets lärande. 

”Pedagogisk relationskompetens är att ha kunskap och kunnande – både om det relationella 

förhållandet och om effektiva lärprocesser” (ibid., s. 49). Louise Klinge (2016) är enig med 

Fibaek Laursen och framhåller i sin avhandling att alla lärare har förmåga att ingå i positiva 

interaktioner med både enskilda elever och klassen som helhet. Hon hävdar därför att 

relationskompetens inte är något som en person har eller inte har, men att man i varierande grad 

kan agera relationskompetent. Klinge (2016) definierar lärares relationskompetens som 

förmågan att etablera och upprätthålla positiva relationer med eleverna individuellt och 

kollektivt samt stödja klassens inlärningsmiljö och därigenom den mångsidiga utvecklingen av 

varje elev. Klinge (2016) påvisar att kvaliteten på lärar-elevrelationen påverkar elevernas 

professionella engagemang och progression, välbefinnande - inklusive stress och självkänsla - 

socialt beteende, internalisering av regler och normer och självreglering. Lärarens 

relationskompetens blir därför en nyckelfaktor. Klinge (2016) menar att det finns en preliminär 

definition av relationskompetens som beskriver hur kompetensen övergripande visar sig och 

vad den medför, men inte hur läraren ska realisera den i praktiken eller varför 

relationskompetens är av vikt. Relationskompetens är en allmänmänsklig kompetens, som både 

är situerad och individuellt präglad. Varje lärare (i varierande grad) agerar relationskompetent 

i interaktion med sina elever och uppvisar olika grad av relationskompetens under olika 

förhållanden. Klinge (2016) fann att lärare agerar relationskompetent genom omsorgsetiska 

handlingar och då de stöder elevernas behov av självbestämmande, kompetens och 

samhörighet.  
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Kullenberg och Eksath (2017) för en kritisk diskussion kring den samtida skolkulturen utifrån 

Gert Biestas tankar kring den demokratiska utbildningsdiskursen. Kullenberg och Eksath 

(2017) hänvisar till Biesta som hävdar att lärarnas sätt att bemöta elever har en avgörande 

betydelse för att lärande, genuint elevinflytande och delaktighet ska kunna uppstå och kritiserar 

därmed den samtida skolkulturen, som inte anses ha vidareutvecklat 1960- och 70-talets insikter 

i en demokratisk riktning. Istället dikteras våra konventionella skolsystem idag vanligen av en 

motsatt vändning, där exempelvis elevens frihet och betonandet av personella relationer i 

undervisningen tenderar att falla bort (ibid.). ”Det professionella handlandet har förvrängts så 

kraftigt att vi rentav kan tala om ett eroderat demokratiskt förhållningssätt med avseende på 

lärares professionella attityder till elevers handlingsutrymmen”, menar Biesta (Kullenberg & 

Eksath, 2017 s. 243). Kullenberg och Eksath (2017) hävdar att vi utifrån ett sådant påstående 

kan tala om om en postdemokratisk utbildningsdiskurs, vilken i grunden vilar på en 

missuppfattning om vad utbildning går ut på (ibid.). En postdemokratisk utbildningsdiskurs kan 

menas representera ”en skendemokratisk diskurs som i grunden drivs av det systematiska 

behovet att kontrollera och mäta utbildningen, med dess deltagare och den kunskapsproduktion 

som äger rum” (ibid., s. 244).  

2.2.2. Relationskompetens i lärarutbildning 

Sandvik (2009) konstaterar i sin avhandling att pedagogisk teoribildning nu verkar vara överens 

om att social interaktion är en av de främsta hörnpelarna i en lärares professionalism och att det 

består i en välutvecklad förmåga att samspela med andra människor. Lärarutbildningen ska ses 

som inte bara en intellektuell utan också en känslomässig utvecklingsprocess för blivande 

yrkesverksamma lärare, menar Sandvik. Pedagogernas förmåga att hantera egna och andras 

känslor, är avgörande för barns lärande, hävdar hon. Personlig utveckling, det som Sandvik 

(2009) också kallar ”människoblivandet” sker i relationer med andra. Känslor har en 

grundläggande betydelse i detta. Elever behöver bli sedda, bekräftade, få bli utsatta för 

motgångar i lagom takt, få ha förebilder och någon man kan identifiera sig med. Detta synsätt 

står, enligt Sandvik närmast i motsats till den mer instrumentella och individualistiska syn på 

lärarprofessionalism som många forskare har där lärande, lärprocesser och reflektion kring 

utveckling av det professionella lärandet överbetonas. Viktiga sociala, mentala och 

känslomässiga faktorer som påverkar den blivande yrkesrollen och yrkesutövandet riskerar att 

gå förlorade i ett sådant tänkande. Sandvik menar med stöd i forskning, att 

professionsutveckling inom lärarutbildningen även borde inkludera andra processer såsom 

omsorg och känslor (Sandvik, 2009). 
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Pernilla Holmstedt, Anders Jönsson & Jonas Aspelin (2018) jämför lärarstudenters analyser av 

relationskompetens före och efter tillgång till explicita kriterier vid filmanalyser. Deras studie 

visar att kriterier kan fungera som redskap för studenters möjligheter att planera, kontrollera 

och utvärdera uppgifter som de genomför. Resultaten tyder på att användningen av explicita 

kriterier hjälper lärarstudenter att öka sin förståelse för relationella processer. Studenterna 

kunde på ett mer nyanserat sätt urskilja och diskutera aspekter av lärar-elevrelationen, med 

särskilt fokus på interaktion mellan lärare och elev.      

       Mia Herskinds, Per Fibæk Laursens och Anne Maj Nielsens (2014) delstudie är en del av 

ett större danskt forskningsprojekt om relationskompetens som utfördes på lärarutbildningen på 

universitetet i Århus. Forskningsprojektet utfördes under fyra år och följde en stor grupp 

lärarstudenter under deras utbildning. Syftet var att ta reda på om studenterna under sin 

utbildningsperiod utvecklade relationskompetens. Forskarteamet ville utveckla och träna lärare 

och lärarstudenter i uppmärksam närvaro och empati som del av relationskompetens med hjälp 

av olika slags mentala och kommunikativa övningar. Herskind et al. (2014), visade att 

studenterna, under år ett, i första hand uppehöll sig vid att upprätthålla ordning i klassrummet, 

men under utbildningens gång fokuserade på allt fler aspekter av undervisningen; bland annat 

på relationerna mellan eleverna och dem själva.  

       Nielsen och Fibaek Laursen (2016) visar i sin följestudie av samma danska projekt att de 

medverkande studenterna vid slutet av sin utbildning, i jämförelse med studenter som inte 

deltog i projektet, visade en mångt större förståelse för relationers betydelse för lärande, 

utvecklade en större medvetenhet om sig själva och en mer reflekterande och närvarande 

hållning till sina egna upplevelser i kommunikationen med elever.  

       I den danska studien presenteras även kritiska granskningar av utvecklingsprojektet. 

Matthiesen och Gottlieb (2016) menar att lärarstudenterna i projektet tenderar att använda 

övningarna om relationskompetens på ett ”funktionellt” sätt – som redskap för att lösa konkreta 

problem i klassrummet – men att de inte lett till några djupare pedagogiska insikter. Vidare 

framhålls att utbildningen i ämnet huvudsakligen riktats mot ”reflektionens domän”, dvs. haft 

fokus på lärarstudenternas förståelse av sig själva snarare än på relationer till eleverna samt att 

studenternas faktiska relationskompetenser hamnat i skymundan. Matthiesen (2016) utvecklar 

kritiken och menar att begreppet relationskompetens, som det har använts i projektet, hör till 

en individualiserad rationalitet vilken uppfordrar ”till att se inåt framför ut i relationen”. Som 

alternativ talar Matthiesen för en relationell ”omdömesdiskurs” där läraren utvecklar en 

förmåga att respondera ansvarsfullt i socialt samspel och i partikulära, ofta okända situationer.  
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Fibaek Laursen (2013) menar att det finns två betydande anledningar till att det inte har gjorts 

mycket för att implementera relationskompetens inom lärarutbildningen. Dels att man, bara tills 

för några år sedan, inte förstod den centrala betydelsen av relationskompetens eller erkände den 

som viktig i förhållande till de didaktiska studierna, dels att lärarutbildningen inte har lagt 

mycket vikt vid relationskompetens. Relationskompetens har uppfattats som en privatsak, något 

som rörde lärarens personliga egenskaper. Uppfattningar fanns tidigare om att lärarnas 

personliga egenskaper spelade en stor roll i yrket, men det ansågs inte vara något som 

lärarutbildning eller skola borde eller kunde påverka. Fibaek Laursen (2004), hävdar dock att 

relationskompetens är något man kan lära sig att utveckla - oavsett personlighetsdrag. En 

introvert personlighet, exempelvis, kan ha samma möjligheter att inneha relationskompetens 

som en extrovert. Relationskompetens handlar, enligt Fibaek Laursen, om att läraren visar 

eleverna intresse, är varm och välkomnande samt är inkluderande i sin hållning gentemot dem.  

Sammanfattning 

Skandinaviska och internationella forskare har kommit fram till liknande resultat: att lärare som 

har nära relationer med sina elever, främjar elevens sociala och emotionella utveckling och 

tenderar att ha elever som utvecklar större motivation till lärande och djupare ämneskunskaper.     

Det internationella forskningsfältet påvisar stora vinster med goda relationer mellan lärare och 

elever byggda på tillit, lyhördhet och engagemang. Sådana relationer lägger en grund för att 

barn visar större social kompetens i relationer med varandra som i sin tur genererar ett positivt 

klassrumsklimat. Skandinavisk forskning talar specifikt om begreppet relationskompetens och 

visar på att lärare-elev-relationers kvalitet är avgörande för barns och ungdomars utveckling 

och lärande. Lärarens förmåga att handskas med egna och andras känslor utgör en viktig del av 

relationskompetens. Flertalet forskare hävdar att personliga egenskaper inte är avgörande för 

om en lärare har lättare eller svårare att träda in i goda relationer med eleverna, då omsorg, tillit 

och förtroende är förmågor som man kan lära sig att utveckla. Dock menar man att personliga 

egenskaper kan vara mer eller mindre gynnsamma för att utveckla relationskompetens. 

Forskare talar också om behovet av studier om relationskompetens inom lärarutbildningen. 

Lärarstudenten bör få möjlighet att utveckla sin förmåga att tolka elevernas lärande, men också 

förstå sin egen betydelse för lärprocessen. Dock riktar vissa forskare kritik mot rådande 

utbildningsdiskurs och menar att det föreligger en motstridighet mellan aktuell forskning som 

betonar vikten av relationens betydelse för lärande och skolans fokus på mätbarhet och kontroll. 
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3. Syfte och frågeställning 

Föreliggande masteruppsats skrivs inom ramen för LÄRK-projektet. Det övergripande syftet är 

att bidra med kunskap om lärarstudenters relationskompetens och hur sådan kompetens kan 

utvecklas inom lärarutbildningens högskoleförlagda del. Mer specifikt är syftet att undersöka 

om, och i så fall på vilket sätt, en grupp studenters föreställningar om lärares relationskompetens 

förändras genom en utbildningsprocess, där digital video används som huvudsaklig metod, samt 

hur denna process kan ha påverkat deras förståelse av sin egen relationskompetens. 

3.1. Frågeställningar 

Den första frågan formulerades i syfte att få bakgrundsinformation om studenternas 

uppfattningar om relationskompetens. Jag ville också belysa hur stor betydelse studenterna 

anser att relationskompetens har i läraryrket och om de hittills har fått undervisning i ämnet för 

att synliggöra vad LÄRK-studien kan ha haft för betydelse för deras resonemang om 

relationskompetens. Dessutom fanns intresse av att närmare granska huruvida LÄRK-projektet 

har fått något slags inverkan på studenternas föreställningar på sikt, beträffande deras sätt att 

resonera om sin pedagogiska praktik - därigenom formulerades min andra frågeställning. Den 

tredje och sista frågeställningen kom att bli min övergripande fråga och framställdes utifrån att 

jag slutligen ville få vetskap om huruvida LÄRK-projektet fick något slags påverkan på 

studenternas föreställningar och vad denna i så fall består i. Syftet konkretiseras i följande 

frågeställning: 

 

1. Vilka uppfattningar hade studenterna om relationskompetens och dess betydelse i 

läraryrket, före LÄRK-projektet?  

2. Förändras studenternas föreställningar om relationskompetens genom deltagande i 

LÄRK-projektet, och i så fall på vilket sätt? 

3. På vilket sätt resonerar studenterna om sin relationskompetens på VFU, efter LÄRK-

projektet? 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

4.1. De sociala banden  

Enligt socialpsykologen Thomas J. Scheff (1990) är sociala band det grundläggande motivet 

bakom allt handlade. Begreppet står för den kraft som håller ihop människor i samhället. Bandet 

är inget fast tillstånd utan en interaktionsprocess. Det kan anta vissa mönster – medlemmar i 

olika grupper utvecklar relationer av en viss karaktär, men bandet kan aldrig tas för givet. I en 

konkret situation kommer det antingen att upprätthållas, byggas, hotas, repareras eller klippas 

av. De sociala banden mellan två eller flera individer involverar en mental och emotionell 

kontakt eller samklang (eng. attunement), en form av ”emotionell samstämdhet”, vilket 

inbegriper en delad förståelse av tankar, känslor, intentioner och motiv. Begreppet samklang 

använder Scheff för att beskriva hur sociala band byggs i interpersonell kommunikation. Då 

människor i möte övertar varandras roller uppstår en viss grad av kognitiv och emotionell 

samklang. De sociala bandens kvalitet avgörs av den grad av samklang som uppstår och graden 

av samklang är avhängigt hur väl individerna förstår varandra och i vilken utsträckning de visar 

varandra tillbörlig respekt. Om individer delar varandras känslor och visar varandra tillbörlig 

respekt kan vi tala om hög grad av emotionell samklang (ibid.).  

       Sociala band byggs genom både verbal och icke-verbal kommunikation. 

Kommunikationen, och framförallt den emotionella kommunikationen mellan individer, är 

avgörande för de sociala bandens kvalitet. Kognitiv samklang sammanhänger till stor del med 

verbal kommunikation och rör vad som sägs, dvs. innehållet i kommunikationen, medan 

emotionell samklang på motsvarande vis sammanhänger med ickeverbal kommunikation; 

gester, ansiktsrörelser etc., vilket rör hur det sägs och uttrycks – därmed det sätt vi har gentemot 

varandra. Känslor spelar en viktig roll i sammanhanget, då de trygga sociala banden är de som 

är balanserade mellan individens och gruppens emotionella behov. Detta spänningsfält gör det 

möjligt att ha trygga sociala band till en person olik individen, då ingen av parternas behov 

överbetonas. Det uppstår därmed en balans mellan närhet och distans i relationen där de sociala 

banden är, så kallat, optimalt differentierade. 

       Scheff myntar även begreppet ”respektsystemet” (the deference-emotion system). 

Systemet baseras framförallt på icke-verbala gester där individer värderar varandras 

emotionella tillstånd och hur de upplever att de blir bemötta. Upplevd grad av visad hänsyn och 

respekt, grundas på rådande normer för den aktuella situationen. Systemet har följaktligen en 

normativt tvingande karaktär, där individen genom sin självbehärskning och sociala sanktioner 

drivs mot konformitet, från skam mot stolthet, vilket i förlängningen upprätthåller ordningen i 



 

20 

 

mikrovärlden. Denna process skapar en stolthetsspiral. Stolthet betraktas i Scheffs uppdelning 

som frånvaron av skam och i detta tillstånd är de sociala banden optimalt differentierade.   

      Scheff menar vidare att visad hänsyn och konformitet inför situationens rådande normer 

följs av ett ömsesidigt bekräftande av varandra och en positiv värdering av det sociala bandet 

- med påföljd att det sociala bandet stärks både intrapersonellt och interpersonellt (Aspelin, 

1999). Känslor är normalt sett aktiva moment i social interaktion och vägleder individens 

handlingar. Känslor kan emellertid förträngas. Skamkänslor som inte erkänns har en destruktiv 

inverkan i det att de ger en missvisande bild av det sociala bandets tillstånd. Skamkänslor är i 

första hand indikationer på problematiska relationer och i viss form är de dessutom aktiva 

hinder mot byggandet av band (Aspelin, 1996). 

       Scheff menar att senmoderna samhällen står inför dilemmat att de två grundläggande 

emotionerna mer eller mindre alltid provas. Därför behövs det en metod för att upptäcka 

emotionerna och på samma gång utforska de sociala bandens tillstånd (Scheff, 1990).  

4.2. Relationella grundkänslor 

Scheff (1990) menar att skam och stolthet kan förstås som människans grundkänslor eftersom 

de tillhandahåller omedelbara signaler till individen om det sociala bandets karaktär. De kan 

betraktas som samlingsbeteckningar på ett flertal känslor och i ett visst avseende också som 

varandras motpoler. Emotionen stolthet (eng. pride) är ett tecken på intakta och trygga sociala 

band. Stolthet uppstår då individen finner sig positivt värderad och innebär bland annat, mer 

konkret uttryckt, att individen kan hålla huvudet högt bland andra människor och titta dem i 

ögonen. Individen har ansiktet i behåll och de sociala banden upplevs som trygga och bekväma. 

Emotionen skam (eng. shame) uppstår på liknande sätt i en social kontext där individen ser sig 

själv negativt värderad. Skam är ett tecken på hotade eller brutna sociala band och leder till 

otrygga och obekväma relationer. Skam kan delas in i två uttrycksformer: Den första 

uttrycksformen - öppen, odifferentierad skam, upplevs som underdistanserad och ger en 

intensiv upplevelse av skam, vilket innebär att individen är medveten om känslan och krymper, 

sänker blicken eller döljer skammen med maskerande ord. Denna form av ”uppslukande” skam 

innebär att individen kommer för nära den andre och upptas alltför mycket av dennes beteende, 

såsom känslor, behov och önskemål. Detta kan i sin tur medföra att individen håller tillbaka 

vitala delar av sig själv, med ett negativt rollövertagande som följd. Den andra formen av skam, 

den förbisedda, distanserade skammen, uppkommer när individen trotsar skammen och 

försöker undvika eller komma förbi den med intensiva tankar eller handlingar, så som att stirra 
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på andra individer eller tala fortare, och på det viset försöka bemästra skammen, det vill säga 

genom självbehärskning. Om skammen upplevs av flera inför samma situation, kan den förena 

de individer som känner likadant. Denna process är kopplad till Cooleys begrepp spegeljaget 

(Scheff, 1990). Scheff ser skam och stolthet som övergripande begrepp vilka, var för sig, 

innefattar en mängd olika känslor och har en viktig uppgift att fylla i det sociala livet. Känslor 

ska inte ses som positiva eller negativa i sig själva, utan snarare som funktionella - som ett slags 

budbärare vilka förmedlar information om bandens kvalitet (Aspelin, 2018). Förnekelsen och 

undertryckandet av skam och stolthet är institutionaliserad i moderna samhällen. Därför 

försöker inte individen förmedla upplevelsen av dessa emotioner. Det är genom denna 

självbehärskning som individen försöker bevara sitt och andras ansikten och därmed även hålla 

det sociala bandet intakt. Det som är skamligt varierar också mellan samhällen. Skam är således 

en kroppslig affekt som är resultatet av ett avvikande från en socialt konstruerad norm, på 

samma vis som stolthet är konformitet till dessa normer. Därför tillhör skam och stolthet en 

social och kulturell process som beror på den givna situationen och den normativa strukturen 

för den gällande kulturen (Scheff, 1990). Scheff betraktar skam och stolthet som ”funktionella 

delar av det sociala livet, ett slags vägvisare åt oss för att vi ska få en adekvat föreställning av 

de sociala bandens kvalitet och kunna agera så att kvaliteten förbättras” (Aspelin, 2018, s. 49).  

       Scheff (1990) skiljer även mellan tre olika slags relationsformer: De sociala banden kan 

vara ”underdifferentierade”, vilket innebär att individen blir uppslukad i gruppen - de 

individuella behoven undertrycks och den sociala konformiteten överbetonas. Banden kan 

också vara ”överdifferentierade”, vilket innebär att individen blir isolerad från gruppen och 

fråntas känslan av samhörighet med andra. De ”optimalt differentierade” banden innebär 

däremot att det råder balans mellan individuella och sociala behov. Över-differentiering och 

under-differentiering är således två former av alienation, medan adekvat reglering av närhet 

och distans betraktas som ett idealtillstånd i interpersonell kommunikation […]” (Scheff 1990. 

s. 87 i övers. av Aspelin, 1999). Optimal differentiering sammanhänger med stolthet medan 

alienation i dess bägge former sammanhänger med skam (Aspelin, 1999). I givna teori framstår 

både moderna och traditionella samhällen som en blandning av alienation och icke-alienation. 

Aspelin refererar till Scheff som menar att det finns en avgörande skillnad mellan moderna och 

förmoderna samhällen. Det moderna västerländska samhället tenderar mot överdifferentiering 

där individen är allt och gruppen inget. Då individer i en sådan alienation separeras från 

varandra, blir distansen för stor och individuella behov ges för stort utrymme på socialitetens 

bekostnad. Traditionella samhällen tenderar i stället mot underdifferentiering där gruppen 
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överbetonas på individens bekostnad. I det moderna samhället handlar därmed alienation främst 

om isolering, medan traditionella samhällen främst tenderar att utveckla en alienation i fråga 

om uppslukning (Aspelin, 1996).  

4.3. Tolkningsram 

Scheffs (1990) socialpsykologiska teori utgör teoretisk utgångspunkt och stomme i den 

analysmodell som används i föreliggande studie. Resultatet kommer att analyseras med stöd i 

Scheffs (1990) teoretiska begrepp stolthet och skam samt Aspelins (2018) modell med dess 

underbegrepp kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och socioemotionell 

kompetens (Aspelin, 2018). Nedan redogörs för de tre underbegreppen. 

4.3.1. En modell med tre delkompetenser 

Aspelin (2018) menar, med stöd i Scheffs teori, att relationskompetens innefattar förmågan ”att 

kommunicera så att det uppstår samklang och differentiering i relationen samt att partnerns och 

den professionelles egna känslor kanaliseras på ett fruktbart sätt” (Aspelin, 2018, s. 51). Citatet 

kan ses som en sammanfattande definition av Aspelins modell som är skapad för att precisera 

och operationalisera begreppet. Aspelin (2018) förklarar att konceptualiseringen handlar om att 

se lärare-elev-relationen som formad i och genom kommunikationsprocesser och att se 

relationskompetens som situerad praktik, till exempel i termer av ett ansvarstagande som är 

direkt knutet till pågående skeenden (ibid.). Modellen består av tre underbegrepp eller 

delkompetenser:  

 

o Kommunikativ kompetens – lärarens verbalspråkliga och icke-verbalspråkliga 

kommunikation är samstämd med elevernas. Läraren inriktar sig på att bli förstådd och 

förstå eleverna och visar respekt genom att dennes sätt att tala, exempelvis - är inbjudande och 

hänsynsfullt.  

 

o Differentieringskompetens – läraren skapar ett ”lämpligt avstånd” mellan denne och 

eleven/eleverna. Det sociala bandets kvalitet är avhängigt graden av närhet och distans i 

relationen. Är de sociala banden optimalt balanserade blir relationen produktiv – både för 

relationen och för verksamhetens syften.  
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o Socioemotionell kompetens - läraren möter den enskilde eleven där just han/hon är och 

läraren agerar så att det uppstår en god stämning i gruppen. Läraren agerar flexibelt och 

anpassar sitt handlande efter elevernas aktiva deltagande och är lyhörd för emotionella 

signaler i elevernas beteende, det vill säga - läraren är i samklang med eleverna. Läraren 

agerar på sådant sätt att stolthetskänslor främjas medan skamkänslor erkänns och 

kanaliseras i en riktning som är positiv för eleven/eleverna.  

 

 

 

Figur 2. Delkompetenser av relationskompetens, enligt Aspelins (2018) modell. 

 

Aspelin (2018) understryker att delkompetenserna ska ses som teoretiska begrepp och är inte 

möjliga att separera i verkliga livet. Delkompetenserna är ”analytiska verktyg som kan hjälpa 

oss att upptäcka och urskilja viktiga drag i pedagogiska relationer” (ibid., s. 51). 
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5. Metod 

5.1.    Metodval 

Föreliggande studie har bearbetats och analyserats som en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys är ett angreppssätt snarare än ett verktyg och inbegriper ett sökande efter 

bakomliggande teman i det material som analyseras. Det hjälper forskaren att ge svar på 

frågeställningar och urskilja innebörder och meningsskillnader i materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den kvalitativa metoden inriktas på att förstå den sociala verkligheten på 

grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2011). Tillika 

innebär den kvalitativa forskningsmetoden att man lägger fokus på situerade aspekter av 

människors tänkande och handlande (Kvale & Brinkmann, 2014). Till skillnad från den 

kvantitativa innehållsanalysen, som kvantifierar innehållet i analyserade texter och dokument 

utifrån kategorier som har bestämts i förväg, försöker forskare som tillämpar den kvalitativa 

innehållsanalysen, att ständigt revidera de teman eller kategorier som sållas fram utifrån 

genomgången av dokumenten (Bryman, 2011).  

       I syfte att ta reda på hur lärarstudenterna resonerar om läraruppdraget, deras allmänna 

uppfattning om relationskompetens, samt om relationskompetens i sin utbildning, sågs 

individuella intervjuer som lämplig datainsamlingsmetod. Den kvalitativa forskningsintervjun 

riktar samtalet mot forskningsämnet genom öppna frågor och försöker täcka ett faktaplan såväl 

som ett meningsplan (Kvale & Brinkmann, 2014). En fördel med individuella intervjuer är att 

problem med vissa gruppeffekter, som kan förekomma vid exempelvis fokusgruppsintervjuer, 

kan undvikas i gruppkonstellationer där medlemmar är tystlåtna eller inte låter andra komma 

till tals. Vid individuella intervjuer utesluts därmed risken för att enbart gruppens accepterade 

synpunkter tillåts och att avvikande uppfattningar undertrycks (Bryman, 2011). Individuella 

intervjuer kan också ge en mer sanningsenlig bild av informanternas åsikter och upplevelser då 

risk för påverkan av andras uppfattningar i gruppen blir mindre. Dessutom råder det ofta en 

större transparens när informanterna kan tala fritt utan att behöva oroas över andras reaktioner 

(Kjaer Jensen, 1995). En nackdel med individuella intervjuer kan vara att informanten känner 

sig utelämnad i den sårbara situation som uppstår vid ett enskilt samtal mellan informanten och 

intervjuaren. En påföljd kan därvidlag bli att informanten inte till fullo känner trygghet att 

uttrycka åsikter och värderingar i samma utsträckning som vid en gruppintervju (Bryman, 

2011). 
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I syfte att undersöka hur lärarstudenterna resonerar om relationskompetens och sitt eget 

agerande i filmerna, samt om deras resonemang har förändrats genom medverkan i LÄRK-

projektets tre utbildningstillfällen, genomfördes stimulated recall-intervjuer som ytterligare 

datainsamlingsmetod. Vid stimulated recall-intervjuer intresserar sig forskaren för hur 

interaktionen mellan människor ser ut och hur denna skapar den existerande praktiken, varför 

stimulated recall sågs som lämplig metod inför föreliggande uppsats. Stimulated recall som 

metod har ingen bestämd manual som ska följas, men målsättningen är att ta reda på lärares 

tankar medan de undervisar. Stimulated recall kan locka fram lärares förståelse av specifika 

mönster, interaktion och beteende och därmed göra dem uppmärksamma på sina verbala och 

icke-verbala interaktioner i klassrummet (Jordan & Henderson, 1995; Goodwin, 2001; 

Haglund, 2003). 

       Stimulated recall är en av flera metoder som används när man är intresserad av lärares 

kommentarer kring sitt arbete (Calderhead, 1996; Haglund, 2003). Forskaren bör dock använda 

sig av kompletterande metoder för att generera data på ett mer fruktbart sätt än vid användandet 

av stimulated recall som enskild metod. Undersökningar som genomförts med stimulated recall 

kan skilja sig åt på olika sätt, bland annat beroende på forskningsintresse och intervjutekniker 

men även sett till mer grundläggande antaganden om vad respondenterna egentligen har 

möjlighet att verbalisera (Haglund, 2003).  

5.2.    Genomförande och upplägg 

Som tidigare beskrivits syftar föreliggande studie till att undersöka hur lärarstudenterna 

resonerar om sin egen relationskompetens, hur relationskompetens påverkar dem och eleverna, 

hur det påverkar elevernas lärande, samt om och i så fall på vilket sätt, studenternas 

föreställningar om relationskompetens har förändrats genom deltagande i LÄRK-projektet.  

Studien baseras både på individuella intervjuer och stimulated recall-intervjuer med fyra av 

projektgruppens studenter. De individuella intervjuerna genomfördes parallellt med LÄRK-

projektets träffar på högskolan och den uppföljande delen av projektet utfördes genom 

videodokumentation och efterföljande stimulated recall-intervjuer under studenternas 

verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). 

       Studiens empiriska del baseras därmed på fyra individuella intervjuer och fyra stimulated 

recall-intervjuer med stöd i videoobservationer. De individuella intervjuerna utfördes med stöd 

i en intervjuguide och var uppdelad i tre ”akter”; en förberedande akt, en mellanakt och en 

huvudakt. Akterna var dessutom uppdelade i olika teman (se bilaga 1). Intervjuguidens akter 
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har som syfte att belysa studenternas uppfattningar om läraruppdraget, deras allmänna 

uppfattningar om lärare-elev-relationer, deras eget förhållningssätt i elevrelationer samt hur de 

främjar goda relationer. Utifrån intervjuguidens tre akter och olika teman, formulerade jag 

frågorna till de individuella intervjuerna. Resultatet av de individuella intervjuerna ger därmed 

dels en bild av vilka uppfattningar studenterna har om läraruppdraget och lärarutbildningen i 

stort, dels en bild om deras föreställningar om relationskompetens och vilken betydelse 

förmågan att främja goda relationer i den kommande yrkesrollen har: 

 

 Den inledande aktens tema syftar till att ge en övergripande bild av studenternas 

uppfattningar om läraruppdraget och deras syn på lärarutbildningen vid Högskolan 

Kristianstad.  

 Mellanaktens tre teman belyser studenternas allmänna uppfattningar om lärare-

elevrelationers betydelse i skolan, deras eget förhållningssätt i elevrelationer och hur de 

främjar goda relationer med elever, samt deras tankar om relationskompetens i 

lärarutbildningen. 

 Den mest betydande delen av intervjuguiden är huvudakten och dess tre temaindelningar, 

vilken beskriver studenternas tankar om LÄRK-projektet och de tre olika träffarna och dess 

moment som bestod av a) introduktionstillfälle, b) modellföreläsning, c) rollspel och 

gruppdiskussioner. Huvudakten beskriver också hur dessa moment har påverkat 

studenternas föreställningar om lärares relationskompetens.  

 

        

              Inledande akt                              Mellanakt                                 Huvudakt 

 

Figur 3. Intervjuguidens delar och innehåll. 

 

Vidare videodokumenterades studenterna i var sin undervisningssituation på VFU och de 

digitala dokumentationerna analyserades sedan i efterföljande stimulated recall-intervjuer. 

Samtliga intervjuer i denna studie spelades in med hjälp av mobiltelefon. Därmed riskerar inte 

intervjuaren att förlora viktig information eller filtrera informationen utifrån sin egen 
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förförståelse om ämnet eller situationen. Intervjuaren kan istället koncentrera sig på att lyssna 

på det som sägs, urskilja olika nyanser i samtalet och vad det kan föra med sig, samt ställa 

relevanta följdfrågor (Repstad, 2007). 

       Stimulated recall-intervjuerna under VFU ger en beskrivning av hur studenterna reflekterar 

över och resonerar kring sitt agerande i mötet med eleverna och sin egen relationskompetens. 

Stimulated recall-intervjuerna syftade, som tidigare beskrivits, till att undersöka studenternas 

sätt att resonera om och reflektera över sitt agerande och sin kommunikation i mötet med 

eleverna på VFU. Stimulated recall-intervjuer innebär att forskaren och studenten gemensamt 

tittar på filmer där studenten samspelar med elever. Till stimulated recall-intervjuerna användes 

ingen intervjumall, då intervjun var utformad som ett reflekterande samtal mellan mig och 

studenterna. Studenterna fick självmant och förutsättningslöst, när helst de ville, stoppa filmen 

och kommentera och reflektera över vad de såg och hur de upplevde sitt och elevernas agerande. 

 

 

Figur 4. Datainsamlingens olika steg. 

 

5.3.   Urval och datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes inom ramen för LÄRK-projektet under våren 2017 med 

lärarstudenter på grundlärarprogrammet, inriktning år 4-6. Vid tiden för projektet studerade 

studenterna sin sjätte av totalt åtta terminer. Fyra studenter följdes upp genom individuella 

intervjuer och stimulated recall-intervjuer på VFU, efter att hela gruppen hade fått ta del av tre 

undervisningstillfällen om relationskompetens i LÄRK-projektet på Högskolan Kristianstad. 

Vid andra LÄRK-träffen blev projektgruppen tillfrågad om deltagande i en efterföljande 

undersökning inom ramen för LÄRK-projektet kopplat till föreliggande masterarbete. Intresset 

var dock lågt, med motivering att det upplevdes obekvämt att bli videodokumenterad. Slutligen 

anmälde sig fyra studenter till individuella intervjuer inför VFU och stimulated recall-intervjuer 

1.   Inviduella 
intervjuer på 

HKR 

2.   Videodokumentationer 

på VFU

3.     Uppföljande 
stimulated recall-
intervjuer på VFU
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på sina respektive praktikplatser under VFU. Intentionen var dock initialt att följa upp fler än 

dessa studenter. I ett inledande skede förelåg även en tanke om att studien skulle baseras helt 

på resultatet av stimulated recall-intervjuerna. Under studiens gång blev det dock tydligt att 

mängden insamlad rådata inte blev tillräcklig. Genom att kombinera olika insamlingsmetoder kan 

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

(Bryman, 2011). Därför grundar sig denna studie på både individuella intervjuer och stimulated 

recall-intervjuer, från fyra av projektgruppens studenter.  

5.4. Bearbetning 

Materialet från både individuella intervjuer och stimulated recall-intervjuer transkriberades och 

bearbetades i form av en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). I ett första skede lyssnades 

allt material igenom upprepade gånger. Därefter utfördes en kategorisering av typiska och 

atypiska mönster i studenternas utsagor i intervjuerna. Utifrån de tre olika akter som ingick i 

intervjuguiden samt studenternas svar framställdes teman som var relevanta för vidare 

resultatanalys. Dessa teman delades in i områdena: Före LÄRK-projektet, LÄRK-projektet samt 

Efter LÄRK-projektet.  De två första temana baseras på individuella intervjuer och det tredje 

och sista temat baseras på stimulated recall-intervjuer. Materialet från de individuella 

intervjuerna samt stimulated recall-intervjuerna lades samman inför den slutliga 

resultatanalysen. På så sätt uppstod en tydlig struktur i framställningen på vilka studiens 

teoretiska analysbegrepp kunde appliceras. I det teoretiska analysavsnittet har dock 

intervjudelen (del 2), som inbegriper huvudakten uteslutits, då väldigt lite av materialet i denna 

del av de individuella intervjuerna beskriver studenternas tankar om relationskompetens 

kopplat till träffarna. Del två ger istället uttryck för studenternas åsikter om hur de upplevde 

LÄRK-projektets tre träffar, vilket därför inte möjliggör en teoretisk förankring. Del två 

kommer istället att utgöra en del av diskussionsavsnittet. 

5.5.    Forskningsetiska överväganden 

LÄRK-studien har inte granskats av etiska kommittén, eftersom studier, enligt svensk 

lagstiftning om humanforskning (2003:460), endast behöver godkännas av en etisk kommitté 

när personliga och känsliga uppgifter hanteras eller när det finns risk för att informanterna kan 

åsamkas skada. LÄRK-projektets huvudstudie, såväl som den föreliggande, har utförts i 

enlighet med de etiska riktlinjerna för humaniora och samhällsvetenskap som utarbetats av 
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Vetenskapsrådet. Det åligger forskaren att utgå ifrån forskningsetiska principer som syftar till 

att skydda informanterna (Vetenskapsrådet, 2010).  

       För att bekräfta studenternas samtycke till att delge skriftligt och muntligt material som 

skulle komma att användas i studien, informerades de inför varje individuell intervju om 

informations- och samtyckeskravet. Intervjuprocessens olika delar presenterades; så väl vad de 

bestod av, som hur mycket tid som behövde avsättas. Studenterna informerades även om 

frivilligheten i att delta och rätten till att avbryta sin medverkan, om så önskades.      

Studenterna i föreliggande studie delgavs information om att uppsatsen kommer att bli 

publicerad, men att alla uppgifter som insamlas, inklusive allt skriftligt och muntligt material, 

enbart ska användas som empiriskt material i studien (ibid.). Ett förtydligande gavs om att allt 

som sägs i det filmade materialet och i intervjuerna ska behandlas konfidentiellt och att 

studenternas svar inte ska kunna identifieras av några andra än möjligen övriga deltagande 

studenter i LÄRK-projektets forskningsgrupp.  

       En begränsad form av anonymitet och ”avpersonifiering” är lämplig, genom att man 

exempelvis nämner intervjupersonerna med initialer eller liknande (Repstad, 2007). Risken är 

annars att det går att känna igen åtminstone någon av personerna. I synnerhet kan detta bli ett 

problem i avgränsade miljöer, då det är svårt att utforma en processbeskrivning där alla 

informanter blir totalt anonyma (ibid.). Då de fyra utvalda studenterna ingick i en större 

projektgrupp, benämndes de med fingerade namn för att minimera risk för eventuella 

kopplingar mellan svar och specifika personer. Ingenting som sades under de individuella 

intervjuerna eller stimulated recall-intervjuerna har tolkats som känsligt material och därför har 

all data som befunnits relevant för ämnet beaktats, analyserats och sammanställts inför 

uppsatsskrivandet. 
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6. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av undersökningen. Det är uppdelat i tre delar: före Lärk-

projektet, LÄRK-projektet, samt efter LÄRK-projektet. Som framgått baseras studiens resultat 

på fyra individuella intervjuer och fyra stimulated recall-intervjuer. Både individuella intervjuer 

och stimlated recall-intervjuer utfördes med fyra studenter ur undersökningsgruppen. De 

individuella intervjuerna utfördes inför studenternas praktikperiod (VFU) och de uppföljande 

och understödjande stimulated recall-intervjuerna videodokumenterades och genomfördes 

under deras VFU, ett par veckor senare. Resultatet de individuella intervjuerna (del 1) har delats 

in fyra teman och baseras på de två första akterna (inledande akt och mellanakt) i den 

intervjuguide som ligger till grund för intervjuerna. Den sista akten – huvudakten, i de 

individuella intervjuerna (del 2) presenteras utifrån tre teman som är baserade på LÄRK-

projektets respektive träff. Resultatet av stimulated recall-intervjuerna (del 3) har delats in i tre 

teman baserat på den modell (Aspelin, 2018) som tidigare presenterats. Hur samtliga teman har 

konstruerats, presenteras vidare i metodavsnittet. 

 

DEL 1: före LÄRK-projektet 

Studenternas tankar om relationskompetens och dess påverkan på yrket, samt vad 

lärarutbildningen bidragit med eller inte bidragit med, inkluderas och presenteras nedan. De 

individuella intervjuerna presenteras i nedanstående avsnitt utifrån följande teman: 

Läraruppdraget, Relationers betydelse i skolan, Lärares relationskompetens samt 

Relationskompetens i lärarutbildningen. 

6.1.    Läraruppdraget 

I temat Läraruppdraget redogörs för vad studenterna anser att lärarens uppdrag innebär och 

vilka huvuduppgifter uppdraget inbegriper, samt vilka uppgifter som är viktigast och hur 

mycket relationskompetens spelar in i detta.  

       Lärarstudenternas åsikter om vad lärarens huvuduppdrag består i skiljer sig något: Anna 

poängterar elev-elevrelationerna som mest betydelsefulla och kopplar läroplanen och 

relationens betydelse för lärande till varandra: ”Det viktigaste med läraruppdraget enligt mig är 

inte faktakunskaperna utan att träna förmågorna utifrån Lgr11 och det viktiga med att ha bra 

relationer mellan eleverna”. Carolines resonemang handlar om lärare-elev-relationen och att 

relationers betydelse för läraruppdraget specifikt koncentreras kring mötet mellan lärare och 

elev: ”Det är väldigt viktigt för mig att eleverna känner att de kan lita på mig och känna 
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förtroende […] tilliten är grundläggande i läraruppdraget, att läraren tror på en och att det finns 

ett förtroende”. En annan åsikt gör gällande att det viktigaste med läraruppdraget, dels är 

lärarens inställning till elevers lärande, dels elevernas egen inställning till lärande. I citatet ges 

utryck för att lärarens relation till lärande och elevens egen relation till lärande är huvudfokus i 

läraruppdraget - i detta fall med innebörden av att alla kan lära och att eleverna ska omgärdas 

av ett livslångt lärande: 

 

Det viktigaste med läraruppdraget är inställningen till lärande, alltså att man tror att alla 

kan lära sig, inställningen att jag kan, bara inte just nu. Att ge elever förutsättningar att 

lära för resten av livet, att ge elever möjligheten att få en god självkänsla och en inställning 

av att jag klarar det mesta bara jag vill. Det är viktigare än att kunna 

multiplikationstabellen utantill. Den kan du lära dig ändå utifrån inställningen att ”jag kan 

lära mig vad jag vill” (Evelina) 

 

Som tidigare nämnts, har studenternas resonemang kring läraruppdraget varierande 

utgångspunkter och visar på flera olika nivåer av relationer. Studenterna poängterar vikten av 

relationen mellan lärare-elev, elev-elev, samt relationen mellan lärare-elev-elevens lärande. 

Den sistnämnda aspekten av relationer kan också ses som likvärdigt ett av LÄRK-projektets 

kriterium, professionalitet, vilket inbegriper vikten av lärarens och elevens gemensamma 

ansvarstagande för elevens lärande. Studenterna ger även uttryck för att en trygg och tillitsfull 

relation mellan lärare och elev har stor betydelse för att eleverna ska finna motivation att lära.  

6.2.    Relationers betydelse i skolan 

I mellanaktens första tema Relationers betydelse i skolan resonerar studenterna vidare om 

vilken betydelse de anser att lärare-elev-relationen har för elevers lärande och utveckling. Mer 

specifikt talar de om vikten av nära och tillitsfulla relationer i skolan.  Studenterna menar att 

relationer spelar en stor roll för att lärande och utveckling ska ske: Kommentarer som: ”Jag tror 

att lärandet hjälps av en god relation” och ”Jag tror att en god relation mellan lärare och elever 

har ganska stor betydelse för lärandet… ja ibland tror jag till och med att det kan vara viktigare 

än själva lärandet”, är tongivande. Det resoneras även kring avståndet i relationen: 

 

Lärare-elevrelationen är extremt viktig, för när jag tänker tillbaka på de lärare jag tyckte 

var bäst, alltså som jag lärde mig mest av, var ju de man hade en bra relation med. De här 

som man kunde skämta med och som samtidigt kunde säga ifrån (Anna) 

 

Resonemang som värderar och graderar ämneskunskaper och relationer framkommer under 

intervjuerna: ”Med tanke på deras lärande och utveckling är givetvis ämneskunskaperna 
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jätteviktiga, men jag tänker vad är den värd om du inte når fram till eleven genom relationen?”, 

undrar Caroline och konstaterar: […] utan goda relationer till eleverna lär de sig inte - fast man 

har jättebra didaktisk kompetens. Man når ju ändå inte ’ända dit där’, till eleverna. Annas åsikt 

förstärker föregående resonemang:  

Ämneskunskaperna är självklara tycker jag, men de spelar ändå inte lika stor roll som 

relationer, för jag tänker att det kommer av sig självt. Alltså, man kan inte vara utan det, 

för då blir det ingen undervisning. Att komma in i en klass och ha det didaktiska och 

ämneskunskaperna och sedan inte ha relationen med eleverna - då vet man ju inte hur man 

ska använda det andra heller (Anna) 

 

Studenterna tycks både anse att goda lärare-elevrelationer och lärares ämneskunskaper är är 

viktiga och en förutsättning för att det ska uppstå ett lärande. Samtidigt hävdar de att det inte 

spelar någon roll hur bra ämneskuskaper en lärare har om han/hon saknar en relation till 

eleverna.  

6.3.    Lärares relationskompetens 

I mellanaktens andra tema Lärares relationskompetens görs en beskrivning av hur studenterna 

anser att de förhåller sig till elever, om det stämmer överens med hur de skulle vilja vara och 

hur de gör för att främja goda relationer mellan sig och eleverna. 

       Att sätta ord på hur de själva anser att de är i mötet med eleverna, upplever studenterna 

som svårt. De hamnar snarare i resonemang om hur de gör, än hur de är i relationer. Men några 

kommentarer framkommer: ”Jag tycker nog att jag är intresserad och försöker visa att jag är 

intresserad av eleven”, hävdar Evelina och Anna konstaterar: ”Att bygga relationer och vara 

lite personlig med elever, ja, det är så jag börjar för då går det oftast ganska snabbt för mig att 

bygga relationer med eleverna också, tycker jag”. Emma uttrycker sig mer problematiserande 

om relationen till elever: 

 
Jag tror att jag har lätt att bygga relationer med elever, men jag tycker det är lite svårt att 

säga, men jag tror ändå det. Jag är mån om människor och tycker det är viktigt att de mår 

bra och jag är dessutom självkritisk (Emma) 

 

På frågan hur de gör, för att främja goda relationer mellan sig och eleverna, betonar Caroline 

och Emma vikten av inkänning: ”Jag försöker känna in hur jag ska närma mig eleven beroende 

på vad denne utstrålar – om denne vill att jag ska sätta mig nära eller om jag ska närmar mig 

mer försiktigt”, förklarar Caroline och Emma understryker att: ”Märker jag att någon blir 

obekväm, så backar jag - det måste man känna av”.  
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Kommentarer kring ledarskapet i förhållande till att bygga relationer med nya elever 

uppkommer. Studenterna tycks ha olika infallsvinklar i resonemanget om hur de agerar i ett 

inledande skede; Caroline talar om att utgå från elevernas intresse, medan Anna inledningsvis 

fokuserar på styrning och struktur:  

 

Det är svårt att vara lite auktoritär och styra i början. Jag försöker nog närma mig dem 

utifrån att verka intresserad av vem de är och vad de till exempel gör på fritiden (Caroline) 
 

Som jag tänker att jag är och vill vara när jag börjar med en ny klass, är att ge eleverna 

väldigt lite utrymme, för att sedan efter hand som relationen byggs upp och man får mer 

tillit, så kan det liksom byggas ut lite (Anna) 

 

Utsagor om vikten av att bry sig om eleverna poängteras och Caroline understryker: ”Det är 

viktigt att man visar att man bryr sig om dem och att man märker till exempel att någon har en 

dålig dag och att man pratar med den eleven”. Studenterna lägger också stort fokus vid 

elevernas individuella behov och hur de därvidlag agerar i mötet med eleverna: ”Viktigt att veta 

hur man bemöter olika, för man kan ju inte möta alla elever på samma sätt. Att själv kunna vara 

anpassningsbar, för det blir inte bra om man är likadan mot alla elever”, menar Emma. 

6.4.    Relationskompetens i lärarutbildningen 

I det tredje och sista temat Relationskompetens i lärarutbildningen redogör studenterna för vad 

de upplever att de har lärt sig om relationskompetens i utbildningen, om någon specifik kurs 

har utvecklat deras kompetens att möta elever där de befinner sig utvecklings- och 

kunskapsmässigt, om det är något i utbildningen som de har saknat som berör den kompetens 

som handlar om relationen mellan elev och lärare, samt om det är något moment i kurserna (och 

i så fall på vilket sätt), som har varit inriktat på utvecklandet av relationskompetens.  

       Det råder en allmän uppfattning bland studenterna om att det helt saknas undervisning om 

relationskompetens i deras lärarutbildning: ”Fokus har legat på didaktik och ämneskunskaper”, 

förklarar Evelina. Det är först i samband med LÄRK-projektet som de har blivit presenterade 

för ämnet. Emma inleder intervjun med att konstatera: ”Relationskompetens är väldigt viktigt 

och inget vi har haft förrän nu, men vi borde däremot fått det här mycket tidigare i 

utbildningen”. Studenterna menar också att inget speciellt moment eller någon kurs har 

förekommit, där relationskompetens har varit en del av innehållet. Däremot nämner Anna att 

de har närmat sig ämnet relationer ur en kommunikationsaspekt: ”Ingenting har handlat om 

relationer till elever eller kolleger. Det är bara i kommunikationskursen vi har haft något som 

tangerar relationer och hur dessa hanteras, förutom på VFU”. Caroline kommenterar också att 
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de i kommunikationskursen har pratat en del om konflikthantering: ”men inte om relationer på 

det viset som vi har tittat på det nu, med kriterierna”. 

       Även om lärarstudenterna inte anser att de explicit har erbjudits undervisning om 

relationskompetens i utbildningen understryker de även att: ”På många sätt har 

relationskompetens varit självklart, men man har inte fått syn på det på samma sätt innan 

LÄRK-projektet, så nu får man svart på vitt att ’det här kan du titta på’” (Caroline). Evelina 

konstaterar också att: ”Det blev väldigt tydligt hur viktigt LÄRK-projektet är i fråga om att 

förstå relationer och den verbala och icke verbala kommunikationen”. Samtliga menar att de 

kriterier som användes i projektet blev ett sätt att få upp ögonen för hur relationskompetens kan 

synliggöras:  

Jag har inte riktigt kunnat sätta ord på det innan. Man förstår det genom kriterierna att 

’aha, ja just det’ och då får man syn på det liksom. Det är ju bra att kunna sätta ord på det, 

för då är det lättare att hantera det (Anna) 

 

Studenterna poängterar dock, och syftar på kriterierna för relationskompetens, att det är svårt 

att applicera detta på VFU, eftersom det är vanskligt att komma eleverna tillräckligt nära på den 

korta tid praktiken utgör. 

6.5.    Tolkning av resultatet del 1 

Vilka uppfattningar har studenterna om relationskompetens och dess betydelse i 

läraryrket, före LÄRK-projektet? 

Det finns en övertygelse hos studenterna om att relationers kvalitet spelar en stor roll för 

lärandet. Lärarstudenterna menar att tillit och förtroende är av största vikt för att främja goda 

relationer och de anser att ett lärande inte kan ske om inte en god relation existerar. 

Lärarstudenternas resonemang om vad lärarens huvuduppdrag egentligen består i skiljer sig 

något och de resonerar kring kopplingen mellan relationer, motivation och lärande ur flera 

relationsaspekter och på flera nivåer: relationen mellan elever, relationen mellan lärare och 

elev samt relationen mellan lärare och elev och elevens lärande.  

       Att tro på eleven och stärka elevens självkänsla poängteras. Här avses en relation mellan 

lärare och elev byggd på tillit och förtroende, vilket generar en motivation hos eleven till 

lärande. Studenterna resonerar på samma sätt gällande ämneskunskaper: Det är viktigt med 

goda ämneskunskaper och att det förekommer en undervisningsskicklighet hos läraren, men de 

menar samtidigt att det inte spelar någon roll hur bra ämneskunskaper en lärare har eller vilka 
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undervisningsmetoder denne använder; om läraren saknar en god relation till eleverna då 

uppstår ingen motivation och inget lärande sker. 

        

Studenterna uttrycker att det är lättare att diskutera och reflektera över hur de arbetar med 

relationskompetens än att göra en egenreflektion kring sitt sätt att vara i mötet med eleverna, 

vilket gör att de hamnar i diskussioner som rör görandet, snarare än varandet i relationer. Vid 

frågan om hur de är och vill vara som lärare, framkommer åsikter som att visa sig intresserad, 

bry sig om och att vara inkännande, icke-dömande och personlig med eleverna; detta som 

centrala förhållningssätt för möjligheten att främja goda relationer med eleverna. Vikten av att 

som lärare vara anpassningsbar och att möta alla elever utifrån sina individuella behov betonas. 

Studenterna kommenterar sitt ledarskap och ”styrning” i förhållande till att bygga en relation 

till en helt ny elevgrupp och hur de agerar i en sådan situation: Någon anser att det är svårt att 

vara styrande i början och att hon därför bygger relationer genom att närma sig eleverna utifrån 

deras intresse, medan en annan vill ge eleverna väldigt lite utrymme, för att sedan släppa på 

kontrollen efter hand som relationen byggs upp. Det råder också en uppfattning hos studenterna 

om att relationskompetens inte kopplas på automatiskt bara för de har erhållit teoretiska 

kunskaper om ämnet och hur man explicit agerar ”relationskompetent”. Det är först i arbetet 

med en egen klass studenterna anser sig kunna utveckla relationskompetens och en djupare 

relation till eleverna. 

       Studenterna ger uttryck för att relationskompetens inte är något som explicit har 

synliggjorts i utbildningen och att det inte har förekommit något speciellt moment eller någon 

kurs i utbildningen där relationskompetens har varit en del av innehållet. Däremot nämns en av 

kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som innehållsmässigt tangerar studiet av 

relationer baserat kommunikation och konflikthantering. Studenterna menar att undervisning 

om relationskompetens är viktigt och därför är något som har saknats. Flera av dem 

understryker att kursen om relationskompetens bör ligga tidigt i utbildningen, men först när de 

har varit ute ett par gånger på VFU. Studenterna anser också att LÄRK-projektets kriterier har 

varit till stor hjälp för att synliggöra vad relationskompetens innebär och att de kan ta hjälp av 

dessa i sitt pedagogiska arbete. De menar dock att det inte är helt enkelt att applicera kriterierna 

på VFU, eftersom det finns en svårighet i att komma eleverna tillräckligt nära på några få 

veckor. 
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Del 2: LÄRK-projektet 

I resultatet av den andra delen av de individuella intervjuerna, baserat på intervjuguidens 

huvudakt, beskriver studenterna sina tankar om LÄRK-projektets olika steg. Detta avsnitt 

skildrar också hur dessa steg har påverkat studenternas föreställningar om lärares 

relationskompetens. Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman: Introduktionstillfälle, 

Modellföreläsning och filmanalys samt Rollspel och diskussion. 

6.6.   Introduktionstillfälle 

Vid den första träffen i LÄRK-projektet gavs en introduktion till ämnet och en beskrivning av 

syftet med projektet. Studenterna fick därtill se en kort filmsekvens om relationer, där de efteråt 

analyserade scenen förutsättningslöst. Studenterna var till synes positiva till både studie och 

ämne och det framkom kommentarer som: ”Första träffen kändes intressant och spännande” 

och ”Känslan var att ’varför har vi inte haft detta tidigare?’ Speciellt när vi fick veta att det är 

dessa kriterier som visar på viktiga egenskaper hos en lärare, att relationell kompetens är så 

viktig”. Det konstateras emellertid att: ”Jag tyckte det var intressant när vi träffades första 

gången och det verkade spännande, men det var lite svårt att få ett grepp om vad det skulle leda 

till”. 

       Studenterna fick även analysera en av LÄRK-projektets inspelade filmer och 

förutsättningslöst analysera denna. Följande reaktioner uppstod: ”Första gången kändes det som 

att ’vad ska jag göra med detta, typ’, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra” (Caroline). 

Evelina relaterar till tidigare kurser: 

 

Jag tänkte att jag inte alls hade någon som helst aning om hur jag skulle agera i eller 

hantera situationen. Jag hade inga som helst verktyg för det. Jag kunde dock relatera till 

och diskutera situationen som inbegrep bedömningen, för det hade vi ju haft tidigare 

(Evelina) 

 

En förvirring uppstod hos studenterna när direktiv saknades kring hur de skulle analysera filmen 

och riktlinjer för specifika detaljer som de förväntades fokusera på. Då eftersökta verktyg inte 

fanns tillgängliga tolkades filmen utifrån studenternas egna erfarenheter och deras förförståelse 

kring det utspelade filmscenariot. 
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6.7.   Modellföreläsning och filmanalys 

Vid det andra tillfället fick studenterna ta del av en modellföreläsning som presenterades av en 

av projektets vetenskapliga ledare. I samband med föreläsningen fick de även specifika kriterier 

kring relationskompetens, som underlag vid filmanalys. 

       Denna gång presenterades sekvenser ur spelfilmen Precious. Studenterna uttryckte en 

allmän åsikt om att det var en stor skillnad mellan att analysera filmen förutsättningslöst och 

att använda kriterierna vid analys: ”Den här balansen mellan närhet och distans och detta hade 

jag ju inte kommit på utan kriterierna. Då hade jag bara tänkt ’oj, varför gjorde hon så här’” 

(Caroline syftar på agerandet i filmen). Evelina understryker också att enbart kriterierna inte 

var tillräckligt för att kunna analysera filmscenerna:  

 
Andra träffen blev ju så mycket tydligare, men att bara få kriterierna på papper blev 

alldeles för abstrakt. Jag ser vad det står, men vad är det jag ska titta på? När vi sedan fick 

den här lilla genomgången (…) och exemplen från Precious och på kriterierna och hur 

man kan använda dessa, så kände man: ’Jaha, det är så man kan tänka’. Då blev det helt 

plötsligt mycket tydligare (Evelina) 

 

Här anser studenterna därmed att det är först när de vet vad de ska titta på, som de kan använda 

kriterierna: ”När vi fick kriterierna och modellföreläsningen inför denna omgång blev det 

mycket lättare. Det blev lite lättare att förstå filmen med exempel på hur vi kan titta på filmen 

och analysera vad som sägs och det outtalade”, förklarar Anna.  

6.8.   Rollspel och diskussioner 

Vid den tredje träffen fick studenterna åter se filmen från introduktionstillfället samt ytterligare 

en film som inte presenterats tidigare. Därefter fick de agera på olika sätt genom rollspel, vilket 

introducerades av projektets andre vetenskaplige ledare. 

       Ett par studenter erbjöd sig att spela lärare och gestalta flertalet situationer. Rollspelet 

efterföljdes av gruppdiskussioner, vilket enligt studenternas utsagor upplevdes givande: ”Trots 

att syftet var att vi skulle fram och skådespela, vilket jag tycker är jobbigt, var det väldigt 

fruktbara diskussioner. Där jag såg något, såg en annan något annat, eller kanske inte såg, och 

så kunde jag spinna vidare på det”, konstaterar Emma och Caroline uttrycker att: ”Det blev mer 

tydligt att man fokuserade diskussionen på relationer och inte bara på ’vad är det som händer 

allmänt’, utan vad som händer i själva relationen”. Det resonemanget följs upp av Anna: 

 
 



 

38 

 

Det hjälpte verkligen att man pratade om filmen tillsammans, […] Det var så bra att vi 

diskuterade det högt så att man kunde se det ur olika perspektiv, […] så man fick verkligen 

syn på det och ur olika synvinklar. När vi gjorde det här rollspelet, då hade man verkligen 

fått syn på det, kändes det som (Anna) 

 

Studenterna understryker att kriterierna är en nödvändighet för att kunna förstå och analysera 

vad som sker i filmerna: ”Det blev mycket lättare […] just eftersom man redan innan hade 

prövat att använda kriterierna samtidigt som man analyserade filmen - dessutom lägger man via 

kriterierna märke till vissa saker” (Emma). Anna jämför med sin första filmanalys i LÄRK-

projektet: 

Jag tror att jag hade analyserat filmen annorlunda om jag hade sett den nu än första 

gången. Då hade man haft de här kriterierna i bakhuvudet - det hade man ju inte då liksom. 

[…] Här hade man också ganska bra koll på kriterierna och hade lättare att analysera vad 

som hände i filmerna (Anna) 

 

Studenterna anser därmed att kriterierna är en förutsättning för att synliggöra en icke-verbal 

kommunikation och de relationella processerna mellan individer i filmerna. Däremot 

framkommer åsikter om att det inte är helt självklart att kunna bemästra analyserandet av sitt 

eget agerande i situationer enkom för att de genom LÄRK-projektet har fått en kunskap om 

kriterierna för relationskompetens.  Caroline konstaterar: ”Man kan ha det i bakhuvudet, men 

det är först när jag har en egen klass som jag kan utveckla min relationskompetens och relation 

till eleverna – ja, den här ’balansen’”.  

6.9.   Tolkning av resultatet del 2 

Förändras studenternas föreställningar om relationskompetens genom deltagande i 

LÄRK-projektet, och i så fall på vilket sätt?  

Introduktionsträffen upplevde studenterna som intressant och spännande men de ställde sig 

initialt undrande över vad projektet skulle leda till. Studenterna uppmanades att 

förutsättningslöst tolka en av LÄRK-projektets filmer om relationskompetens, vilket de 

upplevde som förvirrande och svårt, då de inte fick några direktiv över vad de skulle titta efter 

eller analysera kring. Några av dem valde att analysera den del av filmsekvensen som inbegrep 

bedömningsmoment, vilket de tidigare har behandlat i kursen Betyg och bedömning. 

Vid det andra tillfället upplevde studenterna att de fick helt andra möjligheter att på ett konkret 

sätt tolka vad de såg på filmen, eftersom de delgavs specifika kriterier för relationskompetens 

som en mall för att kunna lokalisera och tolka relationella skeenden i filmerna. Kriterierna 
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föranleddes av en modellföreläsning, som bestod i en beskrivning av relationell pedagogik och 

hur relationell kompetens synliggörs.  

       Det tredje och avslutande tillfället ansågs mest givande. De fick ännu en gång analysera 

film nummer två, med skillnaden att studenterna tillsammans fick analysera och diskutera 

filmen muntligt. Några av dem utförde även rollspel kopplat till filmerna. Studenterna 

understryker att kriterierna är en nödvändighet för att kunna förstå vad som sker i filmerna och 

att gruppdiskussionerna gav möjlighet till fler perspektiv kring filmens skeenden. Däremot 

anser de att det inte är möjligt att överföra den nyvunna kunskapen om den verbala och icke-

verbala kommunikationens beskaffenhet innan de har fått öva sig med en egen klass som 

yrkesverksamma lärare. 

 

Del 3: Efter LÄRK-projektet 

Nedan presenteras resultatet baserat på de stimulated recall-intervjuer som utfördes under VFU. 

Studenternas sätt att resonera om sin egen relationskompetens har sammanställts och 

presenterats utifrån begreppen kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och socio-

emotionell kompetens. Då kompetenserna inte har några klara avgränsningar, utan 

sammanhänger med varandra, skulle vissa av nedan presenterade exempel kunna passa in och 

diskuteras under flera rubriker i avsnittet. 

6.10.    Kommunikativ kompetens 

Med utgångspunkt i begreppet kommunikativ kompetens reflekterar lärarstudenterna i första 

hand kring verbal och icke-verbal kommunikation och hur de uppfattar sitt eget och elevernas 

agerande på filmerna utifrån ämnet. 

På en film sitter Anna i ett mindre grupprum och hjälper en enskild elev med matematiken.  

Anna och eleven är placerade vid varsin sida av ett hörn på det fyrkantiga bordet. När Anna och 

jag samtalar anser hon sig inte se något specifikt till en början, men börjar sedan fundera: ”Det 

beror nog på vem det är att man sitter nära. Vi sitter likadant - öppnar hon sitt kroppsspråk mot 

mig kanske?” Anna ser efter en stund att eleven dra till sig armen när hon lutar sig fram mot 

eleven och utbrister: ”Ja, jag lutar lite mot henne där - och titta, hon drar till sig armen! Det 

märkte jag inte ens”. Efter ett tag ser Anna mer saker i filmen och konstaterar: ”När jag märker 

att hon börjar bli säkrare, slappnar jag av mer. Det är så tydligt i mitt kroppsspråk på filmen”. 

       Även Emma tycker det är svårt att se något speciellt: ”Jag vet inte riktigt vad jag ska titta 

på”, konstaterar hon. Filmen visar Emmas introduktion i halvklass med några elever, där hon 
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ska förbereda dem för experiment som eleverna ska utföra parvis: Hon tittar ganska länge på 

filmen, innan hon kommenterar en scen med en pojke, som på filmen sitter närmast henne i 

klassrummet. Pojken har kasat ner på stolen och sitter med utsträckta armar och ben. Pojkens 

överkropp är lätt vriden ifrån Emma och han har en trumpen uppsyn. På filmen kan man se att 

Emma går fram och pratar med honom, vilket resulterar i att pojken drar sig undan ännu mer 

genom att lägga armarna i kors och luta sig ännu längre ifrån henne. Emma noterar att pojken 

”backar” när hon närmar sig och konstaterar: - ”Ja, oj vad tydligt han markerar. Man ser att han 

vill att jag ska gå”. Emma resonerar vidare kring scenen: 

 

Jag tycker det är jättesvårt att hjälpa någon när jag inte får någon respons och har svårt att 

förhålla mig när jag inte får något gensvar, som man kan se på filmen. Därför försökte jag 

nog lite för mycket (Emma). 

 

Filmen fortsätter att gå ett bra tag innan Emma utbrister: ”Men herregud vad jag tjatar på dem 

- och styr!”. Reaktionen uppkommer vid en sekvens där Emma står bredvid två elever som är 

ensamma kvar i klassrummet. De andra eleverna är redan klara med mätningar som skulle 

utföras inför ett utomhusexperiment och Emma ställer sig bredvid dem för att kontrollera att de 

börjar bli klara för att göra de andra sällskap. Emma uppehåller sig en stund kring sitt ledarskap 

och reflekterar över vilka strategier som istället borde ha tagits i anspråk i den aktuella 

filmsekvensen. Emma anser att hon ser mer saker som händer på filmen när vi har tittat på det 

inspelade materialet tillsammans: ”Men sedan finns det såklart mycket att jobba på. Jag tyckte 

det var svårt att se det icke-verbala”, konstaterar hon. 

 6.11.   Differentieringskompetens 

I det andra temat differentieringskompetens beskrivs scener kopplade till hur lärarstudenterna 

reflekterar kring hur de upplever och hanterar graden av närhet och distans mellan sig och 

eleverna. Närhet och distans är också ett av de kriterier som tilldelades studenterna som ett 

verktyg för att analysera de filmsekvenser som presenterades i projektet.  

       Caroline befinner sig i bildsalen med en grupp elever i halvklass. Eleverna sitter och arbetar 

med övningsfrågor i SO. Carolines roll är att gå runt och hjälpa och vägleda där det behövs. 

Eleverna sitter i en lång enkelrad av bänkar, parvis utplacerade och Caroline stannar till ett kort 

ögonblick vid varje bänkpar för att förvissa sig om att allting fungerar bra för eleverna. Caroline 

stoppar självmant filmen när man ser henne närma sig mitten av bänkraden. Hon reflekterar 

över två elever som förefaller reagera extra mycket på hennes närvaro och Caroline funderar 

över om det möjligen fanns en risk att pojken upplevde att hon kom för nära: 
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Jag tänkte lite på till exempel, att han reagerade när jag bara tittade lite över axeln. Han 

reagerade med att sätta ut armbågen, medan här reagerade hon inte alls […] det kan vara 

att hon är mer trygg med mig. Det är mer för att ”kolla av”, mer för att observera. Och så 

ibland sätter jag mig ner, mer för att ”här vill jag höra era tankar”. Den här pojken kanske 

kände det som att jag kom för att ”kontrollera” vad han gjorde (Caroline) 

 

Emma stoppar filmen vid en scen, liknande Carolines, som visar på olika förhållningssätt hos 

två elever. Hon går fram till två flickor som sitter tillsammans och arbetar i klassrummet under 

den del av lektionen som är tillägnat volymuppskattning av olika vätskor:”Oj, där gick jag nära 

henne! Man ser att hon inte vill att jag ska böja mig över henne.” Scenen visar att flickan stänger 

in sig med hjälp av armarna, vrider sig bort från Emma när Emma lutar sig fram mellan henne 

och klasskamraten, samt döljer pappret och det hon skriver, med handen. Emma funderar en 

stund och säger sedan: ”Det här att veta hur mycket man kan närma sig dem är jättesvårt, men 

man måste nästan utmana distansen lite när man enbart har tre veckor på sig”. Filmen visar hur 

Emma står kvar nära flickan, varpå den andra flickan, som sitter bredvid, vänder sig mot Emma 

och drar bort sin arm som ligger som en spärr mellan henne och Emma. Hon tittar upp på Emma 

och söker ögonkontakt med henne. Emma konstaterar: ”Den andra flickan ser mer trygg ut, 

tycker jag”.  

       Anna reflekterar över en liknande situation, där hon är i ett mindre grupprum och hjälper 

en enskild elev med matematiken. Hon reflekterar över graden av distans i sin relation med den 

specifika eleven och orsaker till elevens distanserade kroppsspråk: 

 

Jag tror att det lilla avståndstagandet och den osäkerhet som eleven visar på, handlar om 

att vi inte har byggt upp en tillräckligt stark och tillitsfull relation ännu. Hon hade kanske 

inte suttit med en arm uppe som skydd med de andra lärarna. Hon är inte lika van vid mig 

(Anna) 

 

 

Ovanstående tre scener gav exempel på kroppsspråk som studenterna uppfattade som 

distanserat hos eleverna. I följande scen reflekterar studenten över sitt gensvar gentemot elever 

som istället pockar på uppmärksamhet. Emma kommenterar agerandet hos en flicka som vid 

upprepade tillfällen (vid Emmas inledande presentation av lektionen), försöker få hennes 

uppmärksamhet genom att först räcka upp handen, sedan vifta med handen och till sist sträcka 

sig fram över bänken. Denna procedur upprepar eleven ett par gånger och Emma resonerar om 

sitt agerande i förhållande till begreppet närhet och distans. Hon upplever att filmsekvensen ger 

en bild av att hon distanserar sig väldigt mycket från eleven och förklarar: 
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Hon hade ju uppe sin hand väldigt länge, men ett tag blev jag osäker på om hon verkligen 

hade uppe sin hand eller inte, så jag vet inte om det var därför jag fortsatte där, men ibland 

måste man få fortsätta säga klart det man påbörjar. Men å andra sidan kanske hon hade 

något att säga där redan innan som kanske hade varit jätteviktigt som kanske hade hjälpt 

henne, hjälpt de andra, eller kanske hjälpt mig. Det vet man ju inte. I och med att detta 

var inledningen av lektionen låg mycket fokus på eleverna skulle förstå vad det var de 

skulle göra (Emma) 

 

Evelina resonerar om sitt eget agerande snarare än elevens gensvar, vid en matematiklektion i 

helklass. Filmen visar hur hon under lektionen varvar kortare genomgångar vid tavlan med 

självständigt arbete i matteboken. Evelina går runt och ger extra stöttning och vägledning till 

de elever som vill ha hjälp. Evelina stannar filmen och kommenterar en scen där hon går runt i 

klassrummet medan eleverna arbetar med geometriuppgifter: ”Detta var det, att gå så nära 

tänker jag nu när jag ser det. Jag har nog inte tänkt på att jag har gjort så förrän nu när jag ser 

att jag verkligen går jättenära jämfört vad jag gör med alla de andra”. Evelina kommenterar 

också att hon anser att det ”nog är välbehövligt” att komma nära den specifika eleven. Hon 

byter därefter samtalsämne, utan vidare förklaring till varför eleven kräver mer närkontakt och 

resonerar istället kring hur hon vill förändra arbetssättet med eleverna på filmen, för att öka 

deras lärande.  

Studenterna visar under stimulated recall-intervjuerna att de har lätt för att upptäcka scener i 

filmerna som visar på den ickeverbala kommunikationen och hur de fysiskt positionerar sig i 

klassrummet i förhållande till eleverna när de talar om LÄRK-projektets kriterium närhet och 

distans i relationen (differentiering).  

6.12.    Socioemotionell kompetens 

I det tredje temat Socioemotionell kompetens, reflekterar lärarstudenterna kring scener som 

innefattar betydelsen av att läraren är inkännande och är lyhörd för de emotionella signalerna i 

kommunikationen. 

       Anna kommenterar en scen, där hon byter handledningsstrategi flera gånger i snabb takt 

när eleven inte förstår en matematisk uträkning. Eleven ger ett osäkert intryck inför de 

instruktioner som Anna ger henne (eleven tystnar och skruvar på sig). Anna reflekterar över 

hur hon snabbt läste av elevens osäkerhet inför den specifika uträkningen och hon berättar att 

det är vissa ”undervisningsmetoder”, som högskolan har lärt dem, som påverkar hennes 

agerande i den här situationen. Anna konstaterar också att hennes agerande i den specifika 

situationen och förhållningssättet till eleven kan vara påverkat av hennes egen erfarenhet av 

matematikundervisning och de känslor av stress och skam hon upplevde när hon inte förstod:  
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Jag kände mig lite stressad när jag märkte att hon blev osäker och jag kände att jag snabbt 

måste komma på ett annat sätt för att få henne att förstå […] Det har vi fått lära oss på 

HKR, att det inte hjälper att tala långsammare utan istället måste man komma på ett annat 

sätt. Jag vet själv om jag är elev att jag blir väldigt stressad och känner mig dum om jag 

inte förstår och läraren inte ger mig andra sätt och det blir tyst. Sedan vet jag ju inte om 

hon tycker så. Det är lite som att jag snabbare kunde läsa av henne då jag har haft henne 

på fritids och därför har lite relation till henne sedan tidigare. Jag hade inte gjort så med 

någon annan kanske (Anna)                                                                                                   

 

Även Caroline upplever en händelse på filmen som stressande och scenen, som utspelar sig 

under Carolines SO-lektion, involverar flera elever: Caroline är inbegripen i en diskussion med 

två elever när en flicka kommer rusande mot henne för att visa sitt arbete. Flickan vill ha 

bekräftelse av Caroline på det hon har åstadkommit. Caroline reflekterar över att hon här inte 

alls upplevde sig ha kontroll, eftersom hon snabbt kunde läsa av att hon riskerade att förbise 

antingen de två elever hon riktade sin uppmärksamhet mot, eller den framrusande flickan. 

Filmen visar hur Caroline vänder sig från pojkarna och för en kort stund istället riktar 

uppmärksamheten mot flickan och vänder sig sedan tillbaka till pojkarna. Flickan vänder sig 

om och går och sätter sig vid sin bänk och börjar prata med flickorna i bänkraden framför. 

Caroline konstaterar att någon eller några av parterna kan ha upplevt sig negligerade i 

situationen: 

 

Någonting jag tänkte på, som nu när hon sprang emot mig där jag stod, då blir det litegrann 

vid sådana tillfällen, att jag släppte uppmärksamhet på de här andra två eleverna som jag 

var vid och jag reagerade lite som ”jaha, vad vill du mig” mot henne. Jag kände att det 

gör ju något med vår relation där jag står och hjälper killarna och pratar med dem. Då 

känner de kanske lite att: - jaha, nu blir vi förbisedda här (Caroline)                                                                                                                            

 

Caroline funderar över konsekvensen av sitt agerande och upplever situationen som ett 

dilemma, då både flickan som kom fram till henne och pojkarna som hon pratade med, kan ha 

känt sig förbisedda: ”Risken blir ju att ingen av eleverna känner förtroende för en istället. Det 

är en svår avvägning där”, menar hon.  

       Två scener av annorlunda och mer positiv karaktär, är de möten som sker mellan Caroline 

och en elev, samt Emma och en elev: Emma bjuder in eleven att vara delaktig i samtalet, varpå 

eleven svarar an på hennes invit och ger en positiv respons på den uppmärksamhet Emma ger 

henne. Scenen utspelar sig under Emmas lektionsgenomgång och visar hur hon berättar om en 

rolig händelse från dagen innan, där den specifika eleven var involverad. Emma bekräftar henne 

genom att titta på henne och fråga: ”Vad var det egentligen som hände?” Flickan ser förtjust ut 

och fyller ivrigt i Emmas meningar när Emma hjälper henne på traven och de ler mot varandra. 

När Emma ser situationen på filmen skrattar hon till och konstaterar: ”Ja, här ser man ju 
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verkligen hur ivrig och glad hon blir när jag ser på henne och får med henne i samtalet. Det 

verkar som om hon känner sig bekräftad”.  

       I Carolines fall är det en pojke som söker hennes uppmärksamhet. Efter en stund, när 

eleven inte får gensvar av Caroline, lägger han sig med överkroppen över bänken och suckar. 

Caroline uppfattar pojkens frustration och är snabbt vid hans sida, lutar sig fram mot pojken 

och ser honom i ögonen: ”Jag märkte att han inte var ’i form’ och frågade honom om han var 

trött. Han svarade att han bara hade en dålig dag”, berättar hon, men konstaterar samtidigt att 

hon uppfattade att han såg mer tillfreds ut efteråt. 

       De utsagor som framkom i avsnittet ger en bild av att studenternas upplevelser i mötet med 

eleverna inbegriper både positiva och negativ känslor. De två första citaten visar på händelser 

som studenterna upplevde negativt, sett till deras försök att upprätthålla goda relationer med 

eleverna. En av studenterna syns, explicit på filmen, svara an på elevens behov av 

uppmärksamhet och bekräftelse. Studenten ser till närhet och distans utifrån en emotionell 

aspekt, där hon ”läser av” elevens icke-verbala kommunikation och känslor.  Den sistnämnda 

studenten upplevde känslan av att dela något väldigt speciellt med eleven där en form av 

ömsesidig förståelse uppstod.  

6.13.   Tolkning av resultatet del 3 

På vilket sätt resonerar studenterna om sin relationskompetens på VFU, efter LÄRK-
projektet? 
 
Studenterna konstaterar att de upplever en svårighet i att utläsa och tolka kroppsspråket - både 

hos sig själva och hos eleverna. I första hand gäller det svårigheter att upptäcka den icke-verbala 

och väldigt subtila kommunikation som innefattar hur eleverna och de själva svarar an på 

varandra, exempelvis genom blickar, gester, eller öppet/slutet kroppsspråk. Vid flera tillfällen 

under intervjuerna hamnar studenterna också i resonemang kring olika undervisningsmetoder 

och funderingar kring vad de gör när de agerar på filmen, snarare än reflektioner över hur de 

är i relationen och interaktionen mellan eleverna och dem själva. Begreppsparet närhet och 

distans (differentiering) var ett av de specifika kriterier för relationskompetens som 

lärarstudenterna fick ta del av vid andra träffen i LÄRK-projektet. Att resonera kring 

differentiering och det fysiska avståndet (i synnerhet) mellan sig själva och eleverna i olika 

situationer på de inspelade filmerna, upplevde studenterna som relativt enkelt, då de ansåg sig 

ha lätt för att upptäcka den fysiska närheten eller avståndstagandet mellan sig själva och 

specifika individer i elevgruppen. De konstaterar emellertid att det är svårt att både vara lyhörd 
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för eleverna och samtidigt ha förmåga att reglera graden av närhet och distans och därigenom, 

som någon uttrycker det: ”att skapa en ’balans’”. När studenterna reflekterar över avståndet i 

relationen till specifika elever på filmerna, är det endast en student som gör en egenreflektion 

och analyserar sin egen reaktion och agerande i förhållande till differentieringen mellan sig 

själv och eleven i scenen. De andra studenterna resonerar företrädesvis kring elevens reaktion 

och hur eleven svarar an på studentens fysiska position gentemot eleven. Studenterna syns även 

ha svårt att lokalisera och resonera kring scener på filmerna som kan kopplas till inkännande 

av elevens känslor och graden av samklang. Sådana scener innefattar hur väl lärare och elev 

förstår varandra i det möte som bygger på den relation som uppstår i ”mellanrummet” - som 

existerar eller inte existerar dem emellan. 
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7. Teoretisk analys 

Det resultat som framträdde ur de individuella intervjuerna understöds av stimulated recall-

intervjuerna. Resultatet analyseras och kategoriseras utifrån två av resultatdelens tre delar. I det 

teoretiska analysavsnittet har den del av intervjun som inbegriper huvudakten uteslutits. 

Samtliga delar av intervjuguiden behandlas däremot i diskussionsavsnittet. Analysavsnittet är 

uppdelat på följande sätt: före LÄRK-projektet (baserat på intervjuguidens inledande akt och 

mellanakt), samt efter LÄRK-projektet (baserat på stimulated recall-intervjuer). Delarna utgör 

även rubriker i föreliggande analys och studiens teoretiska perspektiv, samt den modell som 

tidigare har presenterats och beskrivits som utgångspunkt för studien, kommer att kopplas till 

resultatet.  

7.1.    Före LÄRK-projektet: individuella intervjuer 

Studenterna hade vid de individuella intervjuerna tagit del av LÄRK-projektets tre träffar. 

Därmed var de vid intervjutillfället relativt väl förtrogna med projektets explicita kriterier, 

vilket återspeglas i deras sätt att resonera. Exempel på resonemang som kan kopplas till Scheffs 

(1990) teori om sociala band kan skönjas i de individuella intervjuerna. Främst handlar det om 

utsagor som studenterna själva härleder till kommunikativ kompetens, samt begreppsparet 

närhet och distans (differentieringskompetens).      

       Studenterna beskriver i de individuella intervjuerna att de närmar sig elever utifrån att 

”känna av läget” genom att exempelvis sätta sig nära, eller vara mer avvaktande och närma sig 

försiktigt, beroende på vad eleven utstrålar.  Det understryks att inkänning i relationen är viktig 

och flera av studenterna upplever sig ha lätt att känna in elevernas ”dagsform”. Att vara i 

kognitiv och social samklang med eleven/eleverna hänger ihop med att kommunikationen är 

god, vilket i sin tur betyder att de sociala banden optimeras – individerna förstår varandra och 

visar varandra tillbörlig respekt (Scheff, 1990; Aspelin, 2018).  

        Det framkommer också kommentarer om att lärar-elev-relationen ska präglas av en 

öppenhet där eleven vågar be om hjälp och fråga om något inte är begripligt. Läraren får inte 

bli dömande i relationen med eleverna. Aspelin (2015) förklarar att en relationskompetent 

lärares agerande sker utan förutfattade meningar om vem eleven och läraren är eller vad som 

ska hända dem emellan och använder sig inte slentrianmässigt av några metoder eller tekniker. 

”Lärarens agerande riktas istället mot den relation som är i vardande; mot vad som sker och kan 

ske, här och nu mellan just dessa personer” (Aspelin, 2015, s. 9). 
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Studenterna har en önskan om att känna samhörighet och vara i samklang med eleverna, vilket 

de exempelvis ger uttryck för, när de beskriver att de visar sig intresserade av elevens ”person”, 

samt själva är personliga och visar sitt egna ”jag” i relationer med eleverna.  

       Vid frågan om läraruppdraget tar studenterna olika utgångspunkter i sina resonemang sett 

till aspekter av och nivåer för relationer. Någon poängterar vikten av att verka för den goda 

relationen elever emellan. En annan påvisar betydelsen av den goda lärare-elevrelationen, 

vilken studenten anser baseras på tillit och förtroende. Relationen mellan lärare och elev kopplat 

till lärandet, anses också viktig. Här avses lärarens och elevens gemensamma engagemang och 

ansvar för elevens lärande.  

       Även om studenterna har olika utgångspunkter i sina reflektioner, finns det en gemensam 

nämnare; samtliga utsagor visar på relationella resonemang kring relationer, inte bara mellan 

lärare och elev, utan på fler nivåer än så. Det tycks dessutom finnas en enhällig övertygelse hos 

studenterna om att relationer och ämneskunskaper är intimt sammanfogade - goda lärare-

elevrelationer är grundläggande för att ett lärande ska uppstå. Det spelar ingen roll hur bra 

ämneskunskaper en lärare innehar, då inget lärande sker om läraren saknar en god relation till 

eleverna. Även detta resonemang är förenligt med och kan kopplas till begreppet samklang. En 

god kommunikation, att vara inkännande och försöka förstå den elev och dess behov, genererar 

en djupare förståelse mellan parterna och på så sätt kan ett ökat lärande ske (Aspelin, 2018).  

       I intervjuerna diskuteras också ledarskapet: vikten av att skapa och upprätthålla ordning i 

klassrummet för att kunna bygga en relation till en, för studenterna, helt ny elevgrupp. Här 

skiljer sig studenternas resonemang åt, då någon vill ge eleverna väldigt lite utrymme, genom 

att upprätta fasta strukturer och ramar i det inledande mötet med eleverna, för att sedan släppa 

på kontrollen efter hand som relationen byggs upp. En annan student anser att det känns svårt 

att vara styrande i början och bygger därför initialt relationer genom att närma sig eleverna 

utifrån deras intressen, snarare än att skapa fasta strukturer och kontroll. Någon trycker också 

på vikten av balans mellan att vara ”lite auktoritär och samtidigt komma nära”. Aspelin (2018) 

hänvisar till Scheff (1990) och hävdar att avståndet mellan lärare och elev blir fruktbart först 

när graden av närhet och distans i relationen är optimalt differentierad, det vill säga när det 

uppstår balans mellan närhet och distans i relationen. För att avståndet varken ska bli för stort 

eller för litet, måste plats att urskilja sig som individer beredas för såväl lärare som elev utan 

att de sociala banden äventyras (Aspelin, 2018).  

       Några studenter menar att balansen är svår att upprätthålla vid kortare VFU-perioder och 

därför kan uppstå först efter utbildningen med en egen elevgrupp. Det kan tolkas som att 
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studenterna menar att det inte finns möjlighet att vara relationskompetent ”fullt ut” under sin 

utbildningstid och att kompetensen därmed utvecklas först senare, då det krävs både tid och 

yrkeserfarenhet att uppnå relationskompetens. Studenterna understryker att relationskompetens 

inte kopplas på automatiskt enkom för att LÄRK-projektet har gett dem kunskap om ett 

relationskompetent agerande. De anser att först i arbetet med en ”egen klass”, erhålls både tids- 

och känslomässigt utrymme för att utveckla relationskompetens och en djupare relation till 

eleverna. 

       Studenterna konstaterar vidare att relationskompetens som begrepp, över huvud taget inte 

har nämnts i lärarutbildningen. De menar att de hittills inte har erbjudits undervisning som 

specifikt har riktats mot ämnet. Studenterna konstaterar att det istället har lagts fokus på 

strategier för konflikthantering och olika kommunikationsverktyg. Vid ett sådant synsätt blir 

relationer något som ”hanteras” och manövreras från utsidan snarare än att byggas på skeenden 

där möten blir till i mellanrummet (Aspelin, 2015). 

7.2.     Efter LÄRK-projektet: stimulated recall-intervjuer 

Som tidigare har konstaterats, förefaller lärarstudenterna uppleva att det är svårt att tolka deras 

egen och elevernas icke-verbala kommunikation. De ger intryck av att främst analysera sitt 

agerande genom att fokusera på hur de står, vad de säger och vad de gör, men också på 

resonemang där kommunikations- och ledarskapsstrategier hamnar i fokus; exempelvis när 

Emma upplever att hon tjatar på eleverna istället för att vägleda dem i experimentet, eller när 

Anna beskriver sin upplevda stress när inte eleven förstod hennes anvisningar och alternativa 

metoder som istället kunde ha tillämpats.  

       Aspelin (2018) förklarar att ett utmärkande kommunikationsmönster hos den 

relationskompetente pedagogen karakteriseras av ett inbjudande och hänsynsfullt sätt att tala. 

Det finns en strävan efter att göra sig förstådd och visa att man förstår den andra parten, genom 

ett språk som är begripligt och relevant i en viss situation. Det antas vara ett sätt att 

kommunicera som bidrar till att relationer fördjupas på sikt (ibid.). 

       Att flera av studenterna förefaller hamna i resonemang grundat på undervisningsstrategier 

och metoder kan bero på att en stor del av kursinnehållet i lärarutbildningen grundas på 

didaktiska studier och undervisning kring olika former av verktyg för ledarskap och 

kommunikation, vilka därmed är välkända och greppbara fenomen för studenterna. Ett exempel 

är när Anna förklarar vikten av att snabbt lokalisera olika sätt att få sin elev att förstå hur hon 

ska göra en matematisk uträkning. Däremot ser Anna tydligt hur hon själv slappnar av när 
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eleven börjar få grepp om matteuppgiften. Scheff (1990) understryker att innebörder i social 

interaktion aldrig är given. Missförstånd är ibland lika vanligt förekommande som samförstånd, 

då människor som möts ”läser av” varandras känslor och tankar mer eller mindre väl 

(Scheff,1990; Aspelin, 2018). 

       Studenterna resonerar kring sitt agerande, kopplat till differentieringskompetens, mellan 

sig själva och eleverna. Deras beskrivningar av filmsekvenserna utgår företrädesvis ifrån en 

fysisk aspekt av närhet och distans, det vill säga, hur nära de står eller sitter bredvid eleverna 

vid handledning. Studenterna konstaterar att relationen mellan lärare och elev och lärarens 

agerande gentemot eleven, är båda avhängigt den icke-verbala responsen och att det är svårt att 

både vara lyhörd för differentieringen och samtidigt ha förmåga att reglera graden av den - och 

därigenom skapa en balans (optimal differentiering). Däremot antyder deras resonemang om 

och reflektioner kring närhet och distans i lärare-elevrelationen, att de inte gärna intar ett 

självreflekterande förhållningssätt, då fokus för analys läggs på hur eleven agerar och svarar an 

på lärarstudenten. Ett motsatt förhållande skulle innebära att studenten istället vände blicken 

mot sig själv och därmed fick möjligheten att analysera situationen utifrån sitt eget agerande.    

Frågan att ställa sig är om studenterna utifrån ett sådant scenario hade kunnat upptäcka nya 

saker och kanske till och med omtolkat händelseförloppet i det inspelade materialet?  

       Aspelin (2018) liknar differentieringskompetens vid en gyllene medelväg med två yttre 

filer: den ena representerar den lärare som tar för mycket av sig själv och sitt läraruppdrag i 

anspråk och därmed tappar direktkontakt med eleven. Den andra ytterfilen innebär att läraren 

har en förmåga att uppslukas av elevens beteende (såsom tankar, känslor, behov intressen, 

önskemål osv.) och därigenom tappar kontakten med sig själv och sitt uppdrag (Aspelin, 2018). 

Aspelin definierar de icke-balanserade formerna av differentiering på följande sätt: 

 
Över- och underdifferentiering är således två former av främlingskap medan optimal 

differentiering står för en relation där avståndet mellan människa och människa regleras 

på sådant sätt att den enskilde urskiljer sig som individ och samtidigt upplever gemenskap 

(Aspelin, 2018, s. 48). 

 

Caroline ger exempel på en scen där hon tolkade skeendet som att eleven upplevde 

skamkänslor, då Caroline var inbegripen i ett samtal med två andra elever. Socio-emotionell 

kompetens får dock inte likställas med empati i betydelsen ”inlevelse”, då empati i den 

bemärkelsen endast kan bli en del av det professionella agerandet om den ena parten förväntas 

ansvara för den andra partens välbefinnande i relationen, menar Aspelin (2018). I detta fall kan 

därför Carolines agerande snarare antas vara ett exempel på empati och inlevelse i elevens 
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situation, än socioemotionell kompetens. Detta till skillnad från den scen där Emma upptäckte 

att hon bjöd in en elev i ett samtal som genererade ett fruktbart samtal med uppkomna 

stolthetskänslor som följd. Scenen med Emma kan förstås utifrån Aspelin (2018) som förklarar 

att den relationskompetente läraren agerar på ett sådant sätt att stolthetskänslor främjas medan 

skamkänslor erkänns och kanaliseras i en riktning som är positiv för den aktuella relationen och 

därmed produktiv sett till utbildningens syften. 

       Det går att se en koppling mellan studenternas upplevda svårigheter att analysera LÄRK-

projektets filmer och sina egna filmer vid stimulated recall-intervjuerna. I ett uttalande som 

görs vid en av de individuella intervjuerna framträder åsikter om att LÄRK-projektet film 

utvecklingssamtalet, upplevs speciellt svår att tolka: ”Jag vet inte riktigt hur hon skulle ha agerat 

annorlunda här… det som hände i filmen kunde lika gärna ha hänt mig”, konstaterar en av 

studenterna. En orsak skulle kunna vara att situationen som utspelar sig i filmen ligger så nära 

studentens egen erfarenhet, att det blir övermäktigt att tolka scenen och personernas agerande 

utan att behöva ha insikt i sitt eget beteende och hur det påverkar eleven i en sådan situation. 

Ett sådant resonemang kan också vara orsak till att studenterna upplevde en komplexitet i att 

uppfatta olika skeenden i sina filmer vid stimulated recall-intervjuerna utan att ha fått några 

riktlinjer för hur de skulle titta på filmen – det kan tänkas att skeendet kommer för nära dem 

själva. I de scener där studenterna kände sig säkra i sitt agerande, tycktes de däremot ha lättare 

att upptäcka både bra och mindre bra scener kopplat till relationella aspekter av mötet med 

eleverna.  
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8. Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att närmare granska hur lärarstudenter resonerar 

kring relationskompetens och hur stor betydelse studenterna anser att relationskompetens har 

haft i läraryrket. Syftet var också att undersöka huruvida LÄRK-projektet har fått något slags 

inverkan på studenternas föreställningar på sikt, beträffande deras sätt att resonera om sin 

pedagogiska praktik, samt hur denna process kan ha förändrat deras föreställningar om sin egen 

relationskompetens. 

       En del av resultatet visar att studenterna har en övertygelse om att goda relationer, byggda 

på tillit och förtroende, är grundläggande för lärande och att relationers kvalitet och elevers 

lärande därför är intimt sammanlänkade med varandra. Samtidigt framträder en enhällig åsikt 

om att det inte spelar någon roll hur bra ämneskunskaper en lärare har – om läraren saknar en 

god relation till eleverna, sker inget lärande. Studenterna anser också att ett kursinnehåll som 

behandlar relationskompetens saknas i lärarutbildningen och att relationskompetens inte har 

nämnts över huvud taget. Resultatet ger också en antydan om att studenterna har förmåga att 

resonera om relationskompetens och att, med hjälp av projektets specifika kriterier, analysera 

de filmer som presenterades vid LÄRK-träffarna, men finner det mer problematiskt att 

lokalisera och reflektera över sin egen relationskompetens i stimulated recall-intervjuerna. Det 

ger belägg för att studenterna har lättare att föra ett allmänt teoretiskt resonemang kring 

relationskompetens och dess kriterier, än att analysera sitt eget agerande i förhållande till dem.   

       Vid stimulated recall-intervjuerna betonade studenterna i första hand hur elevens 

kroppsspråk svarade an på studentens. Analyser utifrån begreppsparet närhet och distans 

saknades helt i relation till den terminologi som studenterna använde i LÄRK-projektet. Snarare 

gjordes en värdering av den fysiska aspekten av hur nära eller långt ifrån studenterna och 

eleverna positionerar sig i förhållande till varandra. Det kan hållas för sannolikt att studenterna 

därför upplever det tämligen enkelt att diskutera den rent fysiska närheten eller 

avståndstagandet i interaktionen med elever, då de enbart riktar blicken mot elevens agerande 

i situationen och inte mot sig själv och sin egen reaktion. Resultatet visar att studenterna inte 

gärna analyserar sitt eget agerande i filmerna och hur det uppfattas och förvaltas av eleverna.  

       Undersökningen utgick från tre frågeställningar, en övergripande och två underställda. Det 

empiriska materialet har analyserats och tolkats med stöd i teori för att besvara och belysa dessa 

frågor. Diskussionen inleds med att behandla de underställda frågorna, och sätta dem i relation 

till tidigare forskning i ämnet. Därefter behandlas den övergripande frågan på likartat sätt.  
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Före LÄRK-projektet 

Den första underfrågan i studien löd: Vilka uppfattningar har studenterna om 

relationskompetens och dess betydelse i läraryrket, före LÄRK-projektet? 

 

Studenterna uttrycker att relationskompetens har stor betydelse för läraryrket. En 

relationskompetent lärare uppbringar motivation hos eleven att vilja lära, konstaterar de. 

Studenterna understryker att motivation uppstår genom tillit och förtroende i en relation som 

baseras på samspel och god kommunikation mellan lärare och elev. De menar att en god relation 

uppstår genom att läraren visar intresse för och engagerar sig i sina elever. Studenterna påtalar 

också vikten av att läraren bär ansvar för att en god relation uppstår mellan lärare och elev. 

Deras resonemang går i linje med resultatet av det omfattande danska forskningsprojekt om 

relationskompetens i lärarutbildningen, som utfördes vid universitetet i Århus (Herskind et al., 

2014). Följeforskning (Nielsen & Fibaek Laursen, 2016) som knöts till det danska 

forskningsprojektet, visade att lärarstudenterna i slutet av projektet hade utvecklat en förståelse 

för- och underströk vikten av att läraren har ansvaret för relationerna. Nielsen och Fibaek 

Laursen (2016) menar att det inte är eleverna utan den professionelle som bär ansvaret för att 

en god relation byggs upp och kan främja elevernas lärande och utveckling. Utgångspunkten är 

att läraren ser barnet som en människa med en vilja att lära och som kan hamna i situationer där 

känslor som exempelvis ilska och osäkerhet kan leda till olämpligt agerande i klassrummet. 

Grundläggande i det relationella ledarskapet är att läraren bär ansvaret för att skapa, upprätthålla 

och eventuellt förändra relationer till en eller flera elever (ibid.).  

       LÄRK-projektets studenter, som vid studiens utförande studerade sitt tredje år, uttrycker 

vidare att en god relation bygger på kommunikation där läraren är lyhörd för elevens känslo- 

och utvecklingsmässiga behov där båda parter har en önskan om att förstå varandra. De anser 

att i en sådan relation finns en god balans mellan närhet och distans, vilket i detta fall skulle 

kunna tolkas som att studenterna anser att en god lärare-elevrelation grundar sig i själva mötet 

- i den mellanmänskliga sfären. Det mellanmänskliga mötet genererar motivation till att lära 

och därmed stärks även självkänslan, menar de.  

       Den danska studiens (Herskind et al., 2014) observationer av lärarstudenternas 

undervisningspraxis under projektets andra år, visade på förändringar i studenternas 

lärprocesser. Lärarstudenterna ansåg att de mer konkret använde sig av kunskaper och 

färdigheter från projektet i sina möten med varandra och eleverna. De upplevde även hur 

relationskompetenser uppträdde som en del av en personligen förvärvad repertoar som de kunde 

använda mer flexibelt i sina möten med eleverna.  
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LÄRK-projektets studenters resonemang om- och förståelse för relationskompetens kan tolkas 

likna de danska lärarstudenternas och vissa paralleller kan dras till både år två och år fyra i det 

danska projektet. 

          Det tycks dock råda en diskrepans mellan det danska Relationskompetensprojektets och 

LÄRK-projektets studenters resonemang i ett avseende: LÄRK-projektets studenter resonerar 

kring verktyg och metoder, till viss del, likt de danska förstaårsstudenterna gällande 

ledarskapet, vilket kan tänkas sammanhänga med att de svenska studenterna inte tidigare har 

fått stifta bekantskap med relationella begrepp i utbildningen. En orsak till att de danska 

studenterna hade kunskap om och förståelse för relationella begrepp på ett tidigare stadium i 

utbildningen än LÄRK-projektets studenter, kan tolkas vara att deras delaktighet i 

Relationskompetensprojektet gynnade en progression redan från utbildningsstart. LÄRK-

projektets studenter uppehåller sig i relativt stor utsträckning under intervjuerna kring 

ledarskapet och vikten av att skapa och upprätthålla ordning i klassrummet för att kunna bygga 

en relation till elevgruppen. Det talades, bland annat, om vikten av att upprätta fasta strukturer 

och ramar i inledande möten med, för studenten, nya elevgrupper.  

       Nielsens och Fibaek Laursens (2016) följeforskning visade på liknande uppfattningar hos 

lärarstudenterna år 1, då deras uppfattningar om och förståelse av relationer och främjandet av 

dessa, i första hand, sammanhängde med ledarskapet. Studenternas resonemang fokuserade 

främst på övningar, tekniker och verktyg som kan användas i pedagogiskt arbete, t.ex. för att 

skapa lugn och koncentration i klassrummet. Det handlade också om att lära sig att tackla 

speciellt stökiga och ”svåra” elever (ibid.). 

Efter LÄRK-projektet 

Den andra underfrågan löd: Hur resonerar studenterna om sin relationskompetens på VFU, 

efter LÄRK-projektet?  

 

Vid introduktionstillfället i den högskoleförlagda delen av projektet, gav studenterna uttryck 

för att de upplevde det närmast omöjligt att förutsättningslöst tolka en av LÄRK-projektets 

filmer om relationskompetens. Studenterna menade att de vid tolkningar utgick från egna 

erfarenheten och kunskaper som de hittills erhållit i utbildningen. Exempelvis valde några att 

analysera den del av filmsekvensen som inbegrep bedömningsmoment, vilket tidigare har 

presenterats för dem i kursen Betyg och bedömning. Vid det andra tillfället fick studenterna 

med hjälp av explicita kriterier och handledning med konkreta exempel analysera filmerna på 

nytt, vilket gav en annan möjlighet för dem att analysera scenerna. Studenternas resonemang 
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vid de individuella intervjuerna som utfördes vid det tredje och avslutande högskoleförlagda 

LÄRK-tillfället, visar att studenterna menar att de erhållit insikter i hur relationskompetens 

uppstår mellan individer och hur en relationskompetent lärare agerar. Dessutom reflekterar de 

och för ett allmänt resonemang om relationskompetens samt kopplar sina analyser till de 

specifika kriterier som har presenterats i LÄRK-projektet. Denna slutsats stöds av andra studier 

i LÄRK-projektet: ”Studenternas beskrivningar och analyser förändrades alltså markant genom 

LÄRK-projektets intervention […] Sett till LÄRK-projektets syfte utgör denna förändring ett 

tydligt framsteg” (Aspelin, 2018, s. 126). 

       Vid den avslutande delen av projektet, som bestod av stimualted recall-intervjuer på 

studenternas praktikplats, framträdde andra reflektioner och resonemang hos studenterna än de 

som synliggjordes vid den avslutande högskoleförlagda LÄRK-träffen. Vid stimulated recall-

intervjuerna ges återigen en antydan om att studenterna finner det problematiskt att kommentera 

relationella skeenden i filmerna. De tycks falla tillbaka i ett resonemang kring ledarskap och 

kommunikation där en ”hantering” av elever sker. Studenterna fokuserar i första hand på vad 

de gör för att främja goda relationer utifrån tekniker och metoder, snarare än att reflektera över 

hur de är i mötet med eleverna i de mellanmänskliga skeenden som uppstår. Det kan förhålla 

sig så att studenterna ännu finner det svårt att tolka den sociala interaktion som inbegriper 

subtila och icke-verbala skeenden och därför behöver handledningshjälp för att upptäcka och 

urskilja vad som är specifikt för relationskompetens. Det kan även antas att studenterna, till viss 

del, har lätt att falla in i ett, för dem, invant mönster under sin praktik, som innebär att de vid 

analyserandet av filmerna fokuserar på ledarskapet och kommunikationen utifrån planerade 

aktiviteter, samt olika förhållanden som inbegriper tekniker och metoder. Ett sådant 

förhållningssätt fokuserar i första hand på vad som görs på filmerna och vilka verbala 

kommunikationsstrategier som används, snarare än på de icke-verbala signaler som hör 

samman med exempelvis blickar, minspel och gester.  

       Nielsen och Fibaek Laursen (2016) hävdar att ledarskapet och strukturellt organiserande 

har visat sig vara i fokus för studenter i början av lärarutbildningen och att det mer personligt 

krävande arbetet med att bygga relationer, får större betydelse mot slutet av utbildningen. 

Herskind et al. (2014) förklarar attityden med att lärarstudentens uppmärksamhet lätt fastnar i 

uppgifter, som rör den organisatoriska ordningen i klassen, som exempelvis kontroll över 

elevernas aktivitet och uppmärksamhet och vilket innehåll de ska presentera, eller vilka 

aktiviteter som är relevanta. Saknar man rutin och är osäker blir dessa faktorer dominerande 

och tar mer eller mindre allt fokus (ibid.).  
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Det förefaller därmed, som jag tidigare har påvisat, lättare för studenterna att resonera om 

relationskompetens med hjälp av de tillhandahållna kriterierna i den teoretiska delen av 

projektet, än att resonera om det egna agerandet i filmerna i stimulated recall-intervjuerna. En 

bidragande orsak kan vara att det är svårt att se och tolka sitt eget agerande, då det kommer ”för 

nära” en själv. Det avspeglas i studenternas tendens att falla tillbaka i ett resonemang byggt på 

tekniker och metoder vid analys av det egna agerandet i det fysiska mötet med eleverna. 

Herskind et al. (2014) stödjer ett sådant antagande, då de menar att det råder en svårighet för 

lärarstudenten att uppmärksamma sitt eget agerande i relation till eleverna. Studenterna 

misslyckas till stor del med att ta itu med hur de reagerar i relationer och de upplever det både 

svårt och tidskrävande att utveckla en självmedvetenhet. Mängden elever, den ofta intensiva 

aktiviteten i klassrummet och det obekanta i uppgiften att vägleda och instruera på egen hand 

stjäl all uppmärksamhet. För att kunna självreflektera, behövs förmåga att värdera sitt eget 

agerande, vilket i sin tur tar tid och behöver utvecklas under utbildningen, menar forskarteamet. 

       Hegender (2010) och Gardesten (2016) hävdar i sin forskning om lärarutbildning att 

studenter behöver metoder för att bättre kunna reflektera över den egna praktiken. Liknande 

antaganden gör Richardson (1996) som konstaterar i en forskningsöversikt att lärarutbildningen 

inte i nämnvärd utsträckning utvecklar studenters förmåga att reflektera över undervisning 

eftersom de saknar analytiska redskap för detta.  

       En viktig del i det danska forskningsprojektet var att träna förmågan att vara i kontakt med 

sitt eget jag för att få kontakt med eleverna. Studenterna arbetade med sina upplevelser av sig 

själva och i relationer till andra i, för dem, annorlunda situationer genom uppmärksam närvaro. 

De lärde sig därigenom att få kontakt med sig själva och acceptera känslor som något 

förbigående. Relationskompetens omfattar alltså annat än enbart ledarskap och hantering av en 

klass. Relationskompetens förutsätter att läraren har både självinsikt och förståelse för elever 

och att läraren kan förhålla sig reflekterande till sina personliga upplevelse- och 

handlingsmönster (Nielsen & Fibaek Laursen, 2016).  

Utfall av LÄRK-projektet 

Uppsatsens övergripande fråga löd: Förändras studenternas föreställningar om 

relationskompetens genom deltagande i LÄRK-projektet, och i så fall på vilket sätt?  

 

Ett slags progression tycks succesivt ha tagit form, då studenterna, dels utvecklade mer kunskap 

om relationskompetens och vad som utmärker en relationskompetent lärare, dels, genom 

explicita kriterier och föreläsningar satte ord på något som de tidigare upplevde att de bara hade 
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en grov uppfattning om. Denna progression kan tänkas bestå i att studenterna succesivt ökade 

sin medvetenhet om relationskompetens och hur denna kan lokaliseras. Explicita kriterier har 

visat sig kunna fungera som kraftfulla redskap för studenters möjligheter att planera, kontrollera 

och utvärdera uppgifter som de genomför (Holmstedt, Jönsson & Aspelin, 2018). Holmstedt et 

al. (2018) hänvisar emellertid till tidigare forskning som visar på att studenter först måste ha en 

förståelse för kriteriers innebörd, för att kriterier ska fungera som ett sådant stöd, vilket visat 

sig problematiskt i flera studier, trots försök att tydliggöra innebörder. 

       Det uttrycktes explicit i de individuella intervjuerna att LÄRK-projektets interventioner 

uppfylldes i så måtto att studenterna utvecklade insikt om vilken betydelse relationskompetens 

kan ha. Det kan med andra ord antas att studenterna genom LÄRK-projektets tre tillfällen, har 

fått större förståelse för hur goda relationer främjas; både en förmåga att sätta ord på innebörden 

av relationskompetens och en teoretisk kunskap om hur kompetensen synliggörs med hjälp av 

kriterierna. Den danska studien (Nielsen & Fibaek Laursen, 2016) visar att de lärarstudenter 

som deltog i forskningsprojektet om relationskompetens, tillägnade sig en mer reflekterande 

och öppet närvarande hållning till sina egna upplevelser och reaktioner i kommunikationen med 

eleverna, än de lärarstudenter som inte deltog i studien.  

       LÄRK-projektets lärarstudenter understryker dock att de först i rollspelet och i 

efterföljande diskussioner, vid det tredje tillfället, erhöll en förståelse för vad de specifikt skulle 

granska i filmerna för att tolka filmernas scener på egen hand, utifrån projektets kriterier. 

Framförallt betonas gruppdiskussionerna som synnerligen fruktbara för att få en förståelse för 

relationella skeendens beskaffenhet. Motiveringen är att de fick ta del av varandras perspektiv 

och tolkningar av filmerna, vilket gav nya infallsvinklar och blev en ”ögonöppnare” för att få 

en förståelse för de relationella aspekterna i scenerna på fler än ett sätt. Denna motivering ger 

stöd för att studenterna har blivit mer medvetna om att verbal och (i synnerhet) icke-verbal 

kommunikation kan tolkas på många olika sätt och i hög grad baseras på individers erfarenheter 

och föreställningar om omvärlden. Det kan hållas för sannolikt att dessa utsagor innebär att 

studenterna, i detta initiala skede av de nyvunna kunskaperna, inte känner sig säkra på den egna 

tolkningen och behöver bredda och utveckla sitt perspektiv för att öka förståelsen för vad som 

sker i filmerna genom att höra andras tolkningar och reflektioner, kopplat till kriterierna. 

Möjligen behöver studenter i denna utbildningssituation ofta vägledning och efterföljande 

diskussioner för att på ett utförligt och nyanserat sätt urskilja relationella skeenden, t.ex. på 

filmer. Orsaken till att studenterna i det aktuella fallet upplever det svårt att tolka kan vara att 

8de inte har någon tidigare erfarenhet av och kunskap om relationskompetens utifrån 
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lärarutbildningens kursutbud. Studenterna blir därför tvungna göra en fri tolkning och på egen 

hand bilda sig en uppfattning.  

       Studenterna poängterar också att det är svårt att applicera LÄRK-projektets kriterier på 

VFU, eftersom det finns en komplexitet i att komma eleverna tillräckligt nära på några få 

veckor. De ser hinder i att VFU:n och mötet med eleverna är för kort för att utveckla djupare 

relationer. Studenternas utsagor går på den punkten i linje med vad Herskind, Fibæk Laursen 

och Nielsen (2014) fann, nämligen att en första utmaning för att utveckla relationskompetens 

är studenternas inställning till praktiken i lärarutbildningen. Praktikperioderna inbegriper 

relativt få veckor och lärarstudenten är i skolan på ”försök” eller som en form av gäst. Även om 

arbetet med relationer mellan lärarstudenter och elever pågår ”i verkligheten” och med ”riktiga” 

elever, har relationen en väsentligt annorlunda karaktär än den relation som finns mellan lärare 

och elever. Förhållandet mellan lärarstudent och elever är relativt ytligt och mindre 

betydelsefullt än det som eleverna har med sin lärare (ibid.).  

       Forskning om lärarutbildning visar att lärarstudenter upplever integrering av teoretisk och 

praktisk kunskap, som problematiskt (Hegender, 2010; Gardesten, 2016). Allen och Wright 

(2014) anser att det behövs mer forskning kring hur väl praktiken möjliggör en integration av 

teori och praktik inom lärarstudenters yrkesförberedelse (ibid.).  

       Ett av de problem som ofta diskuterats i lärarutbildning har varit hur teoretiska och 

praktiska inslag i utbildningen kan förenas på ett sådant sätt att lärarstudenterna kan förstå dem 

som en helhet (Lindqvist & Nordänger, 2012). Forskarparet menar att en utveckling av 

studenternas yrkeskunnande gynnas om det teoretiska kunnandet och det praktiska handlandet 

betraktas som två olika kunskapsformer som har olika karaktärer och kräver utveckling av 

skilda förmågor (ibid.). Allen och Wright (2014) understryker att ett tydligt samarbete mellan 

praktikplatser och lärarutbildning, skulle säkerställa integrering av teori och praktik i 

lärarutbildningen.  

       Finland har en längre tid varit i ropet som ett föredöme för skolkvalitet och presenterar 

även en tydligare linje vid integrering av teori och praktik inom lärarutbildningen än dess 

svenska motsvarighet. De använder sig av, så kallade fältskolor, där studenterna garanteras en 

relevant verksamhetsförlagd utbildning. Allmänt sett är den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen, och därigenom anknytningen till skolan, betydligt mer strukturerad och reglerad 

än i Sverige. Praktikhandledarna vid de fältskolor som används för praktikplatser har skriftliga 

avtal med universiteten och ges återkommande kompetensutveckling för ändamålet (SOU 

2008:109).  
TP 
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8.1. Implikationer för kriterier och modellkonceptualisering  

De tillhandahållna kriterier och modellerandet av specifika egenskaper för relationskompetens 

som presenterades i LÄRK-projektet, skulle i viss mening kunna uppfattas som ett 

instrumentellt förhållningssätt till pedagogisk kommunikation. Genom att blicka tillbaka till 

min magisteruppsats (Persson, 2015) där jag refererar till Aspelin (2013), poängteras ett 

ontologiskt perspektiv på relationer. Aspelin betonar att det är minst lika viktigt att 

uppmärksamma fenomen som inte skapas genom målmedvetna handlingar – de handlingar som 

inte går att kontrollera – som att utveckla diskurser om relationsarbete i skolan och den 

betydelse som lärares relationella kompetens kan ha. ”Mellanmänskliga relationer är levande, 

ömtåliga fenomen som lätt kan ta skada av pedagogiska interventioner” (Aspelin 2013, s. 23-

24). Pedagogiska interventioner inbegriper här olika slags modeller och metoder som används 

för att skapa lärande- och interaktionsprocesser i utbildningen. Det är viktigt att vi verkar för 

att de människor som ingår i sådana processer ”inte blir objekt för våra egna eller andras 

handlingar” (ibid.). Den existentiella dimensionen av pedagogiska möten begreppsliggörs 

däremot i termer av ontologiska dialoger och relationer, det vill säga, där läraren är omedelbart 

närvarande inför- och delaktig i relationen till eleven utan att använda sig av några medel. 

Sådana möten sker i stunden och är oförutsägbara och är därmed inget som läraren skapar 

genom målmedveten handling. I det pedagogiska mötet är pedagogen och eleven delaktiga i en 

process där ömsesidig bekräftelse och samvaro uppstår. Det pedagogiska mötet blir med andra 

ord en ontologisk relationsorientering i kontrast till den instrumentella (Kullenberg & Eksath, 

2017).  

8.2. Avslutande ord och slutsatser 

Studenternas utvärdering av sin personliga och professionella utveckling i det danska 

Relationskompetensprojektet vid Århus universitet (Skibsted & Mathiessen, 2016), vittnar om 

att de anser att de har lärt sig mycket om sig själva. De menar att de också förvärvat och 

utvecklat egna värderingar av relationer som grundläggande för elevers trivsel, deltagande och 

lärande, samt intentioner om att leva upp till lärarens professionella ansvar att förnya sig och 

att arbeta på att utveckla lärare-elev-relationer. Studenterna har utvecklat uppmärksamhet kring 

relationer och förmågan att reagera snabbt på oväntade situationer som kräver lösningar på 

akuta problem. De har även utvecklat en förmåga att bevara lugnet i svåra situationer, där de 

blir utmanade eller provocerade och de förhåller sig reflexivt analyserande och 
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experimenterande till lärarrollen (Nielsen & Fibaek Laursen, 2016). Resultatet av det danska 

Relationskompetensprojektet ger således en antydan om att ämnet bör genomsyra utbildningen.  

LÄRK-projektet däremot, blickar inte mot den individualiserade rationalitet som Gottlieb och 

Matthiesen (2016) kritiserar i det danska utvecklingsprojektet. Designen har istället en 

relationell utgångspunkt, vilket bland annat innebär att blicken riktas ”utåt” - mot interpersonell 

kommunikation mellan lärare och elev, snarare än ”inåt” - mot lärarens/lärarstudentens 

självreflektion. I denna utgångspunkt impliceras att lärare och elever ofta möts i utmanande och 

oförutsägbara situationer samt att lärarutbildning har till uppgift att förbereda studenterna på 

dessa. 

       LÄRK-projektet utfördes under en markant kortare period, på grundlärarutbildningen på 

Högskolan Kristianstad. Projektets tre träffar gav studenterna möjlighet att sätta ord på sina 

tankar om relationskompetens och med tillhandahållna kriterier erhöll de hjälpmedel för att 

lokalisera relationskompetens i olika filmsekvenser. Det avslutande momentet i LÄRK-

projektet utgjordes av stimulated recall-intervjuer som på ett vis hade en summerande funktion, 

så till vida, att det gav indikationer om studenternas eventuella progression - detta genom att 

urskilja studenternas sätt att resonera om sin egen relationskompetens. Det kan hållas för 

sannolikt att LÄRK-projektets tre högskoleförlagda utbildningstillfällen inte genererar en 

tillräcklig progression hos studenterna för att utveckla en blick för de delkompetenser som i 

studien ligger till grund för definitionen av relationskompetens och därigenom ett välutvecklat 

resonemang om relationella aspekter av undervisningen i en praktisk-pedagogisk kontext. Det 

slags relationskompetens som studenterna utvecklade inom LÄRK-projektets ram kom inte att 

sätta särskilt djupa spår i deras sätt att resonera om relationskompetens på VFU:n. Kanske kan 

man uttrycka det som att studenternas kunskaper, till följd av den korta tid som LÄRK-projektet 

varade, inte befästes ordentligt. Även om ett ett sådant antagande stödjer idén om att 

relationskompetens bör initieras tidigt i lärarutbildningen, ger resultatet en indikation om behov 

av ytterligare forskning kring kompetensen och hur den bör implementeras i lärarutbildningen, 

då studenterna i LÄRK-projektet antas sakna tillräcklig progression för att utveckla en blick för 

delkompetenserna. Om relationskompetens kan befästas hos studenterna under 

lärarutbildningen och på vilket sätt den tar sig uttryck när de väl befinner sig på fältet, kan 

endast vara mål för spekulationer. Forskning inom området är ännu i sin linda och det kan hållas 

för sannolikt att det inte är oproblematiskt för nyblivna lärare att förverkliga kompetensen i 

praktiken oavsett nyttjande av kritierier och modeller. 
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8.3.   Metoddiskussion 

Skildringen av lärarstudenternas resonemang om relationskompetens utfördes genom intervjuer 

utformade efter en intervjuguide, samt genom stimulated recall-intervjuer med stöd i 

videoobservationer. I de individuella intervjuerna användes semistrukturerade intervjuer och 

informanterna har kunnat reflektera relativt fritt trots ett par styrda frågeteman. Mina egna 

åsikter och förkunskaper hamnade på så vis i bakgrunden. Något mindre problematiskt blev det 

vid stimulated recall-intervjuerna, då studenterna på egen hand fick kommentera och reflektera 

över sitt agerande i filmerna. Svårigheten där blev istället att enbart svara an på studenternas 

kommentarer utan att lägga några värderingar i vad de resonerade om och på vilket sätt. Syftet 

med dessa intervjuer var att inte använda frågor eller kommentera deras agerande på sätt som 

kunde uppfattas som ledande i en viss riktning. Resultatets karaktär är enligt Haglund (2003) 

avhängigt hur väl den ursprungliga klassrumssituationen stämmer överens med hur den ter sig 

för studenten vid inspelningen. Frågan att ställa sig är om det finns det en möjlighet att de 

stimuli som studenten erhåller via videoinspelningen kan få denne att minnas sitt interaktiva 

tänkande eller om det är något annat studenten minns? Keith (1988)  menar att de verbala data 

man får genom en stimulated recall-undersökning i själva verket inte är hågkomster som läraren 

gör vid tiden för inspelningen. Keith (1988) antar att data istället beskriver lärares professionella 

kunskaper mer allmänt. Alexandersson (1994) diskuterar i sin avhandling själva 

videoverktygets för- och nackdelar och menar att ett av problemen med att göra 

videoinspelningar är att videokamerans öga endast kan fånga in de företeelser eller situationer 

som det riktas mot. En viss reservation kring antalet informanter som erbjöd sitt deltagande i 

studien bör också uppmärksammas. Endast fyra lärarstudenter medverkade i delstudien, vilket 

skulle kunna betraktas som en lägre grad av tillförlitlighet. I ett inledande skede var, som sagt, 

även avsikten att enbart utföra stimulated recall-intervjuer men studien utökades senare med 

individuella intervjuer med intervjuguide som grund. Haglund (2003) understryker 

olämpligheten i att enbart använda sig av stimulated recall som forskningsmetod och att 

kompletterande datainsamlingsmetoder alltid utförs vid stimulated recall som huvudsaklig 

metod för att säkerställa tillförlitligheten. 

8.4.    Vidare forskning om lärarstudenters relationskompetens 

LÄRK-projektet har som mål att visa på behovet av ett kursinnehåll inom lärarutbildningen 

som innefattar studiet av relationella skeenden i undervisningen för studenternas möjlighet att 

öka förståelsen för relationskompetens och hur den utvecklas. Relationskompetens blir allt mer 
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uppmärksammat inom skolvärlden som ytterligare perspektiv på hur man kan bemöta de ökade 

krav som ställs på skolan och det ökade antalet elever med olika slags behov. LÄRK-projektets 

interaktionistiska forskning ger en indikation på hur lärarutbildningen i framtiden kan utforma 

kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Genom att erbjuda undervisning som 

innefattar studier om relationskompetens och tillika integreras med både den teoretiska och 

verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, ges lärarstudenterna möjligheter att rustas för 

och få goda förutsättningar för att bemästra de utmaningar som de ställs inför, som framtida 

lärare. Vidare forskning på området är lämpligen att utföra en mer omfattande undersökning 

om hur lärarstudenters relationskompetens kan främjas och utvecklas i lärarutbildningens 

samtliga åldersinriktningar och bör enligt min mening utföras i syfte att öka kunskapen om och 

fördjupa förståelsen för den funktion som relationskompetens fyller för lärarens yrkesutövande 

och för elevers lärande och utveckling. 
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BILAGOR 

 
INTERVJUGUIDE LÄRK-projektet 

 
 
Inledande akt 
 
Tema 1: Studenternas syn på läraruppdraget och lärarutbildningen på HKR 

o Hur har utbildningen förberett/hur förbereder den dig för VFU? 
o Hur ser du på lärarens uppdrag och huvuduppgifter?  

 

 
Mellanakt 
 

Tema 2: Studenternas tankar om relationers betydelse i skolan 
o Vad betyder lärare-elev-relationen för elevers lärande och utveckling?   
o Kan du beskriva hur en ”god” relation mellan lärare och elev ser ut enligt dig?  

 
Tema 3: Studenternas tankar om lärares relationskompetens. 

o Hur tänkte du om lärares relationskompetens innan LÄRK-projektet? 
o Hur anser du att du är ”i mötet” med elever?  
o Stämmer det överens om hur du skulle vilja vara?  
o Hur gör du för att främja goda relationer mellan dig och eleverna? 

 
Tema 4: Studenternas tankar om relationskompetens i lärarutbildningen på HKR 

o Vad har ni lärt er om relationskompetens på utbildningen, dvs. innan LÄRK-projektet? 
o Anser du att kursens innehåll och olika arbetsmoment har utvecklat din kompetens i att 

öka din kompetens i att främja goda relationer med elever och kan du i så fall beskriva 
vad det innehållet handlade om?  

o Anser du att kursens innehåll och olika arbetsmoment har utvecklat din kompetens i att 
öka din kompetens i att möta eleverna där de befinner sig utvecklings- och 
kunskapsmässigt?  

o Anser du att kursens olika arbetsmoment har utvecklat er kompetens i att agera i och 
hantera uppstådda situationer på ett bättre sätt än tidigare?  

o Finns det något ni hittills har saknat i utbildningen som berör den kompetens som 
handlar om relationen mellan elev och lärare?  

o Är det något moment i kursen som ni anser har varit inriktad på utvecklande av 
relationer med elever och kan du i så fall beskriva hur det momentet var?  

o På vilket sätt var just det momentet inriktat på utvecklande av relationskompetens? 
 
 

Huvudakt 
 
Tema 1: Studenternas tankar LÄRK-projektets introduktionstillfälle 

o Projektets introduktion, förutsättningslösa skrivande om film 1, presentation av 
teoretisk bakgrund. 

Tema 2: Studenternas tankar om LÄRK-projektets andra tillfälle 
o Modellföreläsning, kriterierna, samt analys av scener ur filmen Precious. 

Tema 3: Studenternas tankar om LÄRK-projektets tredje tillfälle 
o Rollspel och gruppdiskussioner. 
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                                                                                                               Kristianstad 2017-04-04 

Sida 1 (2) 

 

 

Medgivande om filmning – lärare/elev/målsman 
 

Till dig som är lärare/elev/målsman i ________ 

Elevens namn:_______________________________________________________________ 

 

Mitt namn är Lisa Finné Persson och jag är verksam som adjunkt i utbildningsvetenskap på 

lärarutbildningen och masterstudent på Högskolan Kristianstad. I min masteruppsats följer jag 

fyra studenter inom lärarutbildningen i ett forskningsprojekt om lärarstudenters 

relationskompetens. Som en del av undersökningen kommer jag att besöka lärarstudenterna 

under den verksamhetsförlagda utbildningen för att får en tydligare bild av hur de resonerar 

kring begreppet relationskompetens. Studenternas resonemang ämnar jag dokumentera och 

analysera genom att filma dem i undervisningen, där fokus ligger på lärarstudentens agerande. 

Det är därmed studenten och inte eleven som är i fokus vid den digitala dokumentationen. 

Studien bedrivs i enlighet med de forskningsetiska principer som föreskrivs av Vetenskapsrådet 

och det insamlade datamaterialet kommer endast att användas i forskningssammanhang. 

Deltagandet i studien är förstås frivilligt och du/ditt barn kan närsomhelst avbryta sitt 

deltagande. Videoinspelningen kommer att förvaras på ett säkert sätt och behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att materialet rapporteras anonymt.  

 

Med vänlig hälsning, 

Lisa Finné Persson 

Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap/svenska 

lisa.finne_persson@hkr.se 

 

Högskolan Kristianstad är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Enligt 

personuppgiftslagen, General Data Protection Regulationa, GDPR, 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis en gång per 

år får ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 

rättade. Från och med den 25 maj 2018 har du även rätt att begära radering, begränsning 

eller att invända mot behandling av personuppgifter. Det kommer även finnas en möjlighet 

att inge klagomål till Datainspektionen. 

mailto:lisa.finne_persson@hkr.se
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Sida 2 (2) 

 

 

 

 

Medgivande 

Jag har tagit del av ovanstående brev och även fått möjlighet att ställa frågor till forskaren vilket 

sammantaget gör att jag anser att jag förstår studiens syfte och vad som förväntas av mig som 

informant. Jag har fått information om att en lektion kommer att videofilmas och har reflekterat 

över vilken eventuell påverkan detta kan ha. Jag är också införstådd med att forskaren har rätt 

att använda det insamlade datamaterialet för. Jag ger mitt medgivande till att delta/mitt barn 

deltar i ovanstående projekt. 

 

 

___________________________   

Ort och datum     

  

 

 

___________________________   

Underskrift  

  

 

 

___________________________     

Namnförtydligande     

 

Det ifyllda intyget lämnas/mailas till:  

  


