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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka elevers erfarenheter av fenomenet 

relationskompetens hos matematiklärare. Studier kring relationer, relationell pedagogik eller 

relationskompetens generellt går att finna. Studier kring elevers erfarenhet kring relationskompetens 

är få och elevers erfarenhet av matematiklärares relationskompetens obefintliga. Den här studien tar 

sin utgångspunkt i det senare, att undersöka elevers erfarenhet av fenomenet relationskompetens hos 

matematiklärare, vilket bidrar till att vår studie fyller ett tomrum. Studiens metodval utgörs av en 

innehållsanalys med en fenomenografisk forskningsansats. Empirin består av enkäter som elever i år 

två på gymnasiet har besvarat. Resultaten synliggör genom elevernas erfarande hur mångfacetterat 

relationskompetens är. 
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Mathematics teachers´ relational competence or not? 

From a student perspective. 

 

Abstract 

The purpose of the present study is to investigate students' experiences of the phenomenon of 

relational competence in mathematics teachers. Studies on relationships, relational pedagogy or 

relational competence generally can be found. Studies of students' experience of relational 

competence are few and students' experience of mathematics teachers' relational competence non-

existent. This study is based on the latter, to examine students' experience of the phenomenon of 



 

relational competence in mathematics teachers, which contributes to our study filling a void. The 

methodology of the study consists of a content analysis with a phenomenographic research approach. 

The data collection consists of surveys that students in year two in high school have answered. The 

results show through the students' experience how multifaceted relationship skills are. 
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FÖRORD 

Vi vill tacka de elever som tog sig tid att svara på vår enkät. Utan deras erfarenheter och tankar 

så hade detta arbete inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka de rektorer och mentorer som 

tog emot oss på sina arbetsplatser så att vi kunde möta eleverna. Vi vill även tacka vår 

handledare Christina Svensson för allt stöd och peppande – Du är fantastisk! 

Avsikten med detta arbete har inte varit att peka ut matematiklärare som lyckade eller mindre 

lyckade vad gäller sitt relationella samspel med eleverna. Tvärtom vill vi peka på de 

framgångsfaktorer som eleverna listat för oss i enkätsvaren. Det är dessa faktorer som vi vill 

förmedla som byggstenar för det goda relationella förhållningssätt för matematiklärare runt om 

i våra skolor.  

Upplägg av studien samt planering och genomförande av enkätundersökningarna har 

underlättats av att vara två. Då tiden varit knapp har litteraturdelen delats upp. Emma har 

dessutom fokuserat på det teoretiska ramverket medan Ingemar har fokuserat på metodavsnittet. 

Genom att bolla tankar och idéer fortlöpande med varandra så har analys-, resultat- och 

diskussionsarbetet underlättats. Sist, men inte minst, vill vi därför även rikta ett stort Tack till 

varandra för det fina samarbetet. 
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1 INLEDNING 

Svenska elever presterade långt under genomsnittet bland OECD-länderna i PISA 2012 

(Skolverket, 2019). I samband med att elevers resultat i matematik generellt försämrades  

så blev det pedagogiska ledarskapet i matematikundervisningen mer uppmärksammat 

(Petersen, 2012). En anledning till det försämrade resultatet i matematik antas bero på elevers 

negativa attityd och bristande intresse för ämnet. Eleverna har en föreställning om att ämnet 

är svårt och tråkigt och ser inte heller vad de ska ha för användning för matematik i framtiden. 

Därför saknar en del elever motivation till att anstränga sig för att bli godkända (a.a.). 

Undervisningen ska individualiseras utifrån varje elevs förutsättningar och behov och ”läraren 

ska stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Skolverket, 2011, s. 

10). Som lärare förväntas man ha goda ämneskunskaper i matematik, men också förmåga att 

kunna engagera, motivera och intressera eleverna för ämnet (Petersen, 2012). 

 

Under våra år som matematiklärare har vi haft förmånen att träffa många elever. Varje elev 

med sin unika ryggsäck innehållande sina unika erfarenheter, uppfattningar och tankar kring 

matematik. Både i grundskolan och på gymnasiet har vi både sett och hört flera elever tappa 

intresse och ork, halka efter och slutligen på gymnasiet till och med hoppa av 

matematikkurser. Vid flera tillfällen har elever uttryckt sin frustration och initierat att läraren 

bidragit till det svaga intresset, det låga betyget och/eller orsaken till avhoppet.  Det har fått 

oss att fundera kring relationskompetensens betydelse för elevers matematikutveckling. 

Skulle en ökad medvetenhet om relationell pedagogik ha kunnat rädda eleverna kvar i 

utvecklingen eller beror det på andra faktorer?  

 

Att vara matematiklärare handlar för oss om att ha hela paketet. Det räcker inte med att bara 

vara duktig i ämnet, eller att för den delen bara kunna pedagogik. Att vara lärare i matematik 

är så mycket mer. Vår erfarenhet av möten med matematiklärare, elever och vårdnadshavare, 

samt arbetet som matematiklärare, har fått oss att inse och förstå betydelsen av att alla delar 

måste finnas med. En av de viktiga delarna är relationskompetens. Vår definition av 

relationskompetens för matematiklärare är att kunna möta en elev där den är - som människa 

och i sin matematikutveckling, lyssna in och bekräfta eleven - i med- och motgångar, i sin 

utveckling som människa och i sin matematikutveckling, och samtidigt vara den som i 

relationen har det stora ansvaret - ansvaret för att ge kunskap, fostra och ge omsorg. Dessa är 
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tätt sammanvävda och går inte att bryta. För oss innebär detta att relationskompetens är a och 

o för att få eleven att utvecklas på bästa sätt för att bli den samhällsmedborgare som det står 

skrivet om i våra styrdokument. 

 

Som speciallärare kommer vi att vara den yrkeskategori som skall göra skillnad och vår 

förmåga att sprida kunskapen kring det relationella förhållningssätt är avhängt på hur vi kan 

förmedla våra kunskaper i såväl elevers matematikutveckling som i det viktiga kollegiala 

samtalet samt i handledningen. Kunskap om relationskompetens blir därför viktig, och kanske 

viktigast för elever i matematiksvårigheter. 

 

Aspelin (2015) fördömer den prestationsdiskurs som dominerar i mätningens tidevarv och 

önskar att begreppet prestation erövras av forskare och praktiker på skolan som inser att 

mänskliga relationer, kunskap, fostran och omsorg är sammanvävda fenomen och inte kan 

separeras utan att man gör våld på dem. Utifrån det tar vår studie avstamp med förhoppning om 

att bidra till det specialpedagogiska fältet och därmed gynna elever och lärare i framtiden. 

Ur Inga prestationer utan relationer av Aspelin (2015) uttrycker han elevens relationella resa i 

klassrummet genom att eleven alltid börjar i en relation och tar hjälp av relationens resurser när 

hen presterar. Aspelin (2015) menar vidare att då en elev presterat något så hänvisar vi i själva 

verket till resultatet av en sam-handling. Relationer kan förstås som det grundläggande 

förhållande inom vilket prestationer kan främjas eller motverkas. Gergen, som Aspelin (a.a.) 

citerar, menar att det blir en viktig framtida forskningsuppgift att göra relationella omtolkningar 

av empiriska resultat avseende elevers prestationer, vilket bidrar till fler argument för vår studie 

genom att elevernas röster blir hörda. 

Just begreppet relationskompetens finns inte inskrivet i examensordningen för lärarexamina 

oavsett nivå, men det går att läsa att lärare efter avslutad examen ska ha erlagt en “fördjupad 

förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar för alla elever att lära 

och utvecklas” (SFS 1993:100). Vidare går det bland annat även att läsa att läraren ska kunna 

“visa självkännedom och empatisk förmåga” och “visa förmåga till ett professionellt 

förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare” (a.a.). Ovanstående ur 

Högskoleförordningen SFS 1993:100 skulle alltså kunna vara andra former av att beskriva 

begreppet relationskompetens. 
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Så, vad är egentligen relationskompetens - hur beskrivs och diskuteras begreppet 

relationskompetens i forskning idag? Vad har lärares relationskompetens för betydelse för 

elevers matematikutveckling? Hur beskriver elever själva begreppet relationskompetens? Vad 

anser eleverna själva om matematiklärares relationskompetens - har den någon betydelse och i 

så fall på vilket sätt? Är relationskompetens värt att kämpa för på lärarutbildningen? Studiens 

syfte skapades med hjälp av ovanstående frågor. Då elevers egna röster saknas i forskning så blir 

denna studies syfte att undersöka elevers uppfattningar och erfarenheter kring matematiklärares 

relationskompetens och vad det kan ha för betydelse för deras individuella matematikutveckling.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Litteraturgenomgången är indelad i sex rubriker som behandlar litteratur rörande det aktuella 

forskningsområdet. De sex rubrikerna är vidare indelade i underrubriker för att tydligare 

åskådliggöra specifika fenomen som är av betydelse för studien. 

2.1 Lärare-elev-relationer 

Hattie nämner begreppet “förtroendefulla relationer” och skriver att “ju starkare känslan av 

förtroende är i en skola, desto mer framgångsrik är den skolan” (Hattie, 2012, s.101). Att ett 

sådant förtroende finns över hela skolan är viktigt då det “håller samman relationerna i både 

klassrum och personalrum när man fattar policybeslut som gynnar elevernas utbildning och 

välfärd” (Hattie, 2012, s.101). När förtroendefulla relationer finns på skolan så litar lärarna på 

varandra, respekterar varandras expertis på olika områden, känner sig respekterade av varandra 

och det finns möjligheter att diskutera känsliga ämnen. Förtroendefulla relationer är nödvändiga 

för en positiv och effektiv skolstyrning med fokus på skolutveckling som gynnar eleverna. 

Klinge (2016) menar att i klassrummet är det lärarens relationskompetens som är central och 

hen är den som har ansvaret för att relationerna blir bra. Läraren ska kunna agera 

utvecklingsstöttande med särskild vikt på sin egen position som lärare. I den positionen ska 

läraren kunna organisera en inkluderande undervisning i fältet mellan individen och dess 

begåvning (a.a).    

Även Hattie (2012) menar att positiva relationer mellan lärare och elev bland annat innebär att 

eleven känner sig förstådd, känner sig uppskattad och känner värmen från läraren. I andra änden 

av relationen menar Hattie att “ett enkelt sätt att få eleverna att tappa intresset för lärande är att 

ha en dålig relation till läraren” (Hattie, 2012, s.189)  

2.2 Klassrumsklimat 

I dagens samhälle skulle läraryrket kunna ses som ett av de mest komplexa yrkena. 

Undervisning är inte bara en kognitiv och intellektuell praxis, utan även social och emotionell 

(Kalin, Peklaj, Pecjak, Puklek Levpuscek, Valencic Zuljan, 2017). Uttrycket “man lär sig av 

sina misstag” tar Hattie (2012) fasta på när han beskriver vikten av att skapa det rätta 

klassrumsklimatet. Att skapa positiva relationer i klassrummet är viktigt, men poängen är inte 

att lärare har ett varmt mellanmänskligt samspel utan att eleverna känner att det är rättvist, 

accepterande, pålitligt och empatiskt. Jennings och Greenberg (2009) är två författare som har 
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utvecklat en modell (The prosocial classroom model) där de beskriver vikten av att lärare har 

en socio-emotionell kompetens. Lärares socio-emotionella kompetens är en viktig faktor för att 

utveckla stödjande lärar-elev-relationer. Lärare med socio-emotionell kompetens är förebilder 

för socialt och emotionellt beteende enligt författarna (a.a.). De menar att dessa lärare är duktiga 

på att använda sig av emotionella uttryck och verbalt stöd för att få elever att känna sig 

motiverade till att vilja lära sig. 

Liknande menar Kalin m.fl. (2017) att det krävs skicklighet för att skapa ett gott 

klassrumsklimat. Vidare argumenterar författarna för att en positiv och stimulerande atmosfär 

i klassrummet möjliggör och uppmuntrar till lärande. Utan en sådan atmosfär så är det 

orealistiskt att förvänta sig att eleverna engagerar sig eller presterar på någon hög nivå. Därför 

anser de att det är viktigt att lärare blir medvetna om vilken typ av klassrumsklimat som råder 

i just deras klassrum och vad det kan bidra till för elevernas lärande. Den medvetenheten kan 

komma att underlätta och stödja lärande (a.a.). 

Hattie (2012) har i sin studie bland annat tittat på skillnaderna mellan erfarna lärare och något 

han kallar för expertlärare. Med expertlärare menar han framstående lärare, vilka “har stor 

kunskap och förståelse för de ämnen de undervisar i, kan vägleda lärandet till önskvärda ytliga 

och djupgående resultat, är skickliga på att följa upp lärandet och ge återkoppling som hjälper 

eleverna att gå framåt” (Hattie, 2012, s.45). Hattie (a.a.) menar även att expertlärare har 

förmåga att utveckla elevers självförmåga och motivation att vilja lära sig ämnet, vilket tillhör 

de mer attitydrelaterade aspekterna. Expertlärare har även förmåga att ge välgrundade belägg 

för hur undervisningen påverkat elevens positiva utveckling. Hattie (a.a.) understryker att 

eleverna själva måste vara delaktiga i lärandet, vilket även Hodgen och Wiliam (2012) stödjer. 

De framhäver att den största påverkan på elevernas utveckling är lärarens förhållningssätt och 

attityd. Lärare är förändringsagenter - ansvariga för att förbättra elevernas lärande (a.a.). 

2.2.1 Lärandemiljö 

I läroplanen för gymnasieskolan står att läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stimulera, handleda och stödja eleven och ge 

särskilt stöd till elever i svårigheter (Skolverket, 2011). För att eleven ska utvecklas efter sina 

egna förutsättningar och sin egen förmåga så ska läraren organisera och även designa 

undervisningen för eleven. Eleven ska stimuleras att nå så långt som möjligt i sin utveckling 

och samtidigt få det stöd som hen behöver (a.a.). 



 

13 

 

 

När det gäller att identifiera en elevs svårigheter är lärare oerhört värdefulla, då det ofta är 

läraren som signalerar om något inte fungerar i skolan (Kutscher, 2010). Lärarens 

förhållningssätt inverkar på elevens utveckling och relationen mellan lärare och elev, men 

även mellan skola och vårdnadshavare, är viktiga för att lyckas i skolan. Den samlade 

kunskap som skolan, lärare och vårdnadshavare har om barnet/eleven i olika situationer 

hjälper till att ge förståelse och förslag på åtgärder om eller när det kommer till ett 

utredningsarbete (a.a.). 

 

Lärare ansvarar för att designa och genomföra en effektiv lärandemiljö. En effektiv 

lärandemiljö utmärks av stor flexibilitet, enligt Pettersson m.fl. (2010), både vad gäller 

undervisning och bedömning. En bedömning som stödjer och stimulerar lärande medför att 

elevens visade kunskap analyseras och värderas så att eleven utvecklas i sitt lärande och 

utvecklar tilltro till sin egen förmåga. En bedömning som istället leder till en dom och ett 

fördömande kan skapa känslor av jag kan inte, vill inte, vågar inte. Att lärare skapar/designar 

tillfällen där eleverna får uttrycka sina tankar, diskutera och argumentera är särskilt viktigt i 

matematikämnet enligt författaren (a.a.). Hodgen och Wiliam (2012) uppmanar lärare till att 

skapa utmanande uppgifter för att fånga elevers intresse och på så vis öka motivation till 

lärande. Detta kan främja elever till eget tänkande och egna diskussioner. Genom att utmana 

eleverna på detta sätt så kan läraren ställa frågor och lyssna på eleverna för att uppmuntra till 

elevsamtal. Läraren kan med utmanande uppgifter även använda olika strategier för att stötta 

alla elever att delta i diskussioner (a.a). Kilpatrick , Swafford, och Findell (2001) menar också 

att designa sin undervisning ger en helt annan värdering på förberedelserna  än att som brukligt 

planera undervisningen. Han menar att när lärare designar uppgifter så gör de det på sätt så att 

eleverna ska klara av dem om de investerar rimlig arbetsinsats. Att få motiverade elever kräver, 

förutom att eleven har självförtroende att klara uppgiften, också tron på att det de för stunden 

lär sig även är värt att lära.  

Det är inte bara eleven som ska utvecklas, utan även läraren behöver utvecklas för att nå 

eleverna. Aspelin (2013) menar att lärare har särskilda krav på sig att agera relationskompetent. 

Med detta menar han att läraren måste ikläda sig en roll som eleven inte har. Även Hattie (2012) 

menar att det krävs en bra relation och en god tillit till varandras kompetenser för att nå optimalt 

lärande. Detta innebär att läraren har ett särskilt ansvar för lärandemiljön, att designa och 

genomföra den på ett effektivt sätt så att alla elever kan uppnå sin fulla potential (a.a). 
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2.2.2 PC, PCK, MTK 

I mitten av 1980-talet utvecklade Schulman begreppen PC (Pedagogical Content), PCK 

(Pedagogical Content Knowledge) och MKT (Mathematical Knowledge of Teaching) och 

menade att lärarnas innehållskunskap är avgörande för undervisning och lärande (Ball, Hoover 

Thames & Phelps, 2008). Tidigare hade fokus legat på hur mycket lärare behöver förbereda 

innehållet, snarare än på vilken typ av innehåll de behöver lära sig. Schulman och hans kollegor 

hävdade att det krävs professionell kunskap för att undervisningen ska kunna hålla hög kvalitet. 

Begreppet ”professionell kunskap” har Schulman definierat med sju kategorier/punkter och 

menade att dessa var avsedda för att visa på vikten av innehållskunskap.  

- Allmän pedagogisk kunskap, med särskild hänvisning till principer och strategier för 

klassrumshantering och organisering som överskrider ämnet 

- Kunskap om elever och deras egenskaper 

- Kunskap om utbildningssammanhang; klassrum, skola, kommun 

- Kunskap om utbildningsändamål, syften och värderingar 

- Innehållskunskap; mängden och organisationen av ämnesrelaterad kunskap 

- Läroplanskunskap inklusive kursplanskunskap, med särskild förståelse för material och 

verktyg som läraren kan behöva använda i ämnet 

- PCK, Pedagogisk innehållskunskap; den professionella kunskapen och förståelsen för 

innehåll och pedagogik tillsammans, hur ämnet ska göras förståeligt för eleverna. 

     (Fritt översatt från Ball m.fl., 2008, s.2) 

 

Schulman (1986) menar inte att pedagogisk kunskap och förståelse inte har någon betydelse, 

men det räcker inte med bara det. Det räcker heller inte med bara innehållskunskap. För att 

uppnå professionell kunskap och få hög kvalitet på undervisningen så behöver kunskap och 

förståelse inom pedagogik och innehåll slås samman. Dessutom behöver innehållskunskap få 

lika mycket utrymme och uppmärksamhet som exempelvis undervisningsprocessen (Schulman, 

1986). 
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Figur 1: The Ball MKT Framework 

 

Ovanstående bild (Figur 1) beskriver Balls m.fl. (2008) sätt att se på det kopplat till ämnet 

matematik - MKT (Mathematical Knowledge of Teaching). Även de beskriver vikten av att 

pedagogisk kunskap och innehållskunskap måste blandas, och kopplar detta till ämnet 

matematik. Det räcker inte bara med allmän kunskap och färdighet i ämnet utan det är så många 

fler delar som måste kombineras för att bemästra matematikundervisning och hjälpa eleverna 

att nå sin fulla potential (Specialized Content Knowledge). Ball m.fl. (2008) visar i de blå fälten 

(Figur 1) vikten av att även ha kunskaper om elever och hur de lär sig. Kunskap om innehåll 

och studenter (KCS) kombinerar kunskap om elever och kunskap om matematik. Lärare måste 

förutse vad elever troligtvis uppfattar och vad de kommer att finna förvirrande. Bilden visar 

alltså på hur komplex och innehållsrik matematikundervisning är. Det krävs många faktorer för 

att få ihop läraruppdraget. 

2.2.3 Kommunikation 

Begreppet kommunikation beskrivs av Nilsson och Waldemarsson (2017) som något som ska 

bli gemensamt och delat. Detta innebär att människor både meddelar och delar med sig av 

exempelvis tankar, upplevelser, känslor, handlingar och värderingar. Människor 

kommunicerar för att tillfredsställa sina behov inom fysiologi, psykologi, samhälle och 

relationer, och Nilsson och Waldemarsson (2017) menar att det inte går att låta bli att 

kommunicera. Människans förmåga att kommunicera påverkar både det privata och det 
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offentliga livet.  

 

Petterson (2010) beskriver vikten av kommunikation. Hur lärare kommunicerar, vad lärare 

kommunicerar om och hur deras elever upplever kommunikationen kan skapa positiva 

attityder till ämnet och stärka elevernas självbild. Att tydliggöra intentionerna med 

matematikundervisningen och bedömningskriterierna, använda olika metoder för att illustrera 

vad eleven visar för kunskap samt att ge feedback, är något lärare är ansvariga för. Författarna 

(a.a.) menar att lärare kan inhämta ovärderlig information om elevens färdigheter, 

matematiska resonemang och attityder, samt ge användbar feedback, genom att observera, 

fråga och prata med eleven medan hen är engagerad i olika aktiviteter. Kommunikation spelar 

alltså en central roll i ett pedagogiskt ledarskap, vilket även går att koppla till Balls m.fl. 

(2008) diskussion kring matematikundervisningens KCS och KCT (Figur 1).  

Men, inte bara Petterson (2010) utan även Plantin Ewe & Kragh (2018), Kutscher (2010) och 

Aspelin (2015) beskriver vikten av kommunikation och goda relationer för att utbildningen 

ska bli framgångsrik. Aspelin (2015) refererar till utbildningsforskaren Hattie, som menar att 

undervisningen måste vara synlig för eleverna och lärandet måste vara synligt för läraren. För 

att utbildningen ska kunna bli framgångsrik måste läraren vara aktiv, engagerad och 

strukturerad till eleverna. Både lärare och elever måste arbeta målmedvetet utifrån tydliga 

lärandemål och kriterier, samt ge varandra positiv och negativ feedback. Relationer är en 

viktig del av kommunikationen och för elevers ämnesmässiga utveckling. Särskilt viktig 

kanske relationerna är på gymnasieskolan där eleverna har en mängd olika lärare och ämnen. 

Thernlund (2013) beskriver hur föräldrar får svårare i att hjälpa sina barn i skolarbetet då 

kraven på att fungera mer självständigt ökar. Det finns inte längre en lärare som känner eleven 

väl, utan eleven har flera lärare som hen ska bilda relationer med (Thernlund, 2013). 

2.2.4 Aktiv lyssnare 

Att som lärare våga möta den andre i ett samtal kräver erfarenhet och kunskaper inom 

kommunikation, samspel och lyssnande (Bladini & Naeser, 2012). Det innebär även att du 

måste vara nyfiken, öppen, ha ett öppet lyssnande, reflektera, ta ansvar för vad den andre 

verbalt och icke-verbalt säger, ställa frågor samt ha förmåga att klä det upplevda i ord. Den 

bästa bekräftelsen en berättare kan få är att mottagaren verkligen lyssnar. Att som mottagare 

visa att man verkligen lyssnar kan förmedlas både verbalt och icke-verbalt (a.a.). Som 



 

17 

 

mottagare kan du, enligt Plantin Ewe & Kragh (2018), lyssna på tre olika nivåer: internal 

listening, focused listening och global listening. Med internal listening menar de att du som 

mottagare har mer fokus på dig själv än berättaren och att du relaterar allt som sägs till dina 

egna erfarenheter. Focused listening innebär att du aktivt lyssnar på berättaren och visar 

intresse utan att värdera. Med global listening menar Plantin Ewe & Kragh (2018) att du 

använder alla dina sinnen som mottagare för att förstå vad berättaren säger verbalt och icke-

verbalt. 

 

Ett arbetssätt att genom intervjuer komma åt och tydliggöra kunskapsutveckling är 

“Appreciative Inquiry” (Ginsburg, Jacobs & Lopez, 1998) där författarna menar att 

samtalsledaren i elevintervjuer bygger på det som fungerar. Detta ger lust och hopp för 

framtiden och stärker individens tro på sig själv och hans/hennes förmågor tydliggörs både för 

individen och läraren. 

 

Insikt och lyssna är två nyckelbegrepp för samtal, menar Bladini & Naeser (2012). Även 

förhållningssättet hos läraren som leder samtalet är viktigt då det ska genomsyra insikt-

lyssna-interaktion bestående av tillit och ömsesidighet (a.a.). Detta förhållningssätt är en del i 

pedagogiken, vilket Ball m.fl. (2008) visar med sin definition av PCK (Pedagogical Content 

Knowledge). Det krävs kunskaper om elever och undervisning för att komma till just insikt 

och för att kunna lyssna (a.a). Att lyssna är en aktiv process och kräver att du som mottagare 

visar att du är intresserad, koncentrerad, nyfiken, har tålamod och tid (Plantin Ewe & Kragh, 

2018, Bladini & Naeser, 2012). Nilsson & Waldemarsson (2017) beskriver ett riktigt 

lyssnande som att du som mottagare både ska höra, uppmärksamma, förstå, reagera och visa 

att det som berättaren säger är viktigt. Den som är mottagare och lyssnar är alltid delaktig i att 

skapa berättelsen, eftersom mottagaren hjälper till genom att ge uppbackning, formuleringar 

och ifrågasätta (Bladini & Naeser, 2012). 

2.3 Begreppet Relationskompetens 

Aspelin (2015) definierar begreppet relationskompetens som en generell förmåga att knyta an 

till andra människor. När han sedan pratar om professionell relationskompetens kommer 

särskilda förväntningar att riktas mot den ena parten i relationen som får särskilda krav och 

förväntningar riktade mot den egna parten och som förväntas ikläda sig en roll och ett ansvar 

som den andre inte har. Aspelin (a.a) menar att dessa kvaliteter främjas om professionella agerar 
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relationskompetent. I samma artikel konstaterar han att forskning kring begreppet 

relationskompetens ännu är i sin linda och frågor kring hur relationskompetens kan främja 

elevers lärande och hur det kan utvecklas i lärarutbildning, lärarfortbildning och i pedagogisk 

verksamhet till stor del är outforskat. 

Ljungbladh (2016) beskriver begreppet relationskompetens som ett paraplybegrepp 

innehållandes de relationsprocesser som finns och sker mellan lärare och elever. Under en dag 

kan en lärare vara involverad i 1000 interpersonella kontakter, vilket innebär att läraren 

dagligen möter en mängd olika händelser. Med detta menar Ljungbladh (a.a.) att lärares 

relationskompetens kan ses som nödvändig för didaktisk kompetens.  

Frelin (2015) använder sig av begreppet “lärares relationella profession”. Med detta begrepp 

menar hon en sådan profession som lärare använder för att bygga och upprätthålla pedagogiska 

relationer med elever för att hjälpa de att lära sig och växa. 

 

När Hattie (2012) sammanfattar 800 skolstudier i sin metaanalys synligt lärande kommer lärar 

- elevrelation på tredje plats om viktiga effekter för undervisning och arbetsförhållanden, strax 

efter faktorer som undervisningskvalitet och ömsesidig undervisning. Författaren menar även 

att om läraren ser lärandet genom elevens ögon och eleven ser sig själv som sin egen lärare så 

kan samspelet optimeras. Detta förutsätter dock en bra relation och en god tillit till varandras 

kompetenser.  

 

Frelin (2015) beskriver relationsarbetet i sin forskning om att läraren har som uppdrag att 

bygga, underhålla och/eller främja positiva relationer som kan bidra till elevens utbildning. 

Frelin (2015) menar att den relationskompetente läraren är verksam i en annan dimension än 

den kunskapsinriktade läraren, men att aktiviteter i de båda dimensionerna främjar varandra 

(a.a.) 

Aspelin (2015) fortsätter att utveckla definitioner om relationer genom att ta hjälp av Buber, 

som definierar “det sociala” och “det mellanmänskliga”. Innebörden är mycket förenklad, att 

det sociala är allting som sker mellan människor som kommer samman. Individer i en grupp 

har något att göra med varandra och kan inte undgå att beröra varandra. Människan agerar en 

roll inom det sociala och fyller en roll i ett socialt system. Det mellanmänskliga är det som 

händer då människor träder in i en personlig relation med varandra, då blir relationen 

omedelbart närvarande inför sin motpart. Detta ger enligt Aspelin (a.a.) läraren möjlighet att 
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röra sig inom två skilda sfärer, den sociala och den mellanmänskliga. I den sociala sfärens 

relationskompetens ligger fokus mot de explicit planerade utbildningsmålen och tonvikten på 

relationen blir på distans. Det förutsätter ett målmedvetet, självreflexit förhållningssätt och 

agerande från lärarens sida.  I den mellanmänskliga sfären handlar det mer om att samexistera 

eller, som Buber uttrycker det, omfatta eleven. En relationskompetent lärare får eleven 

bekräftad i sin nuvarande belägenhet men samtidigt ges incitament till förändring. Här använder 

inte läraren några metoder eller tekniker utan förhåller sig till den relation som är vardande. 

Tonvikten i lärarens förhållningssätt ligger på närhet, men visst avstånd i relationen förutsätts. 

Bota likaväl som uppfostra kan bara den som lever i mötet göra, men dock med distans. Aspelin 

(a.a.) menar att dessa bägge sfärer kompletterar varandra och bör samexistera och ska vi förstå 

vad lärares relationskompetens är och betyder bör vi applicera en tvådimensionell 

tolkningsram. 

Aspelin (2015) citerar sedan Jordan som reder ut vad ordet kompetens kommer ifrån. “com” 

betyder tillsammans och “petere” står för att ta sikte på eller uppnå. Ordet delar rötter med ordet 

“compete” som nu betyder tävla men som tidigare i historien stått för att sträva efter någonting 

tillsammans. 

I Lindqvists (2015) studie tar författaren hjälp av Janik som menar att det kan finnas en viss typ 

av relationell kunskap som inte kan artikuleras. I likhet med Buber, att “omfatta” eleven, skriver 

Lindqvist (2015) om att “se in” i eller “inse” eleven. Titeln Orubblig ödmjukhet är tvetydig och 

Lindqvist (2015) menar att det går att vända på titeln för att få en annan betydelse, men tanken 

är att lärarrollen bygger på ödmjukhet men med en bestämd orubblighet i övertygelsen. 

Författaren har också ett uttryck som han ventilerar mycket: Jag ser dig, kontra Jag ser dig. 

Samma ord men med stor skillnad på betydelse och innehåll. Lindqvist (2015) talar också i 

likhet med Aspelin (2015) om att relationerna måste hålla, han skriver att för duktiga lärare 

flyter snäll och sträng ihop, att omsorg och fostran, relation och auktoritet samt det orubbliga 

och ödmjuka är egenskaper i kombination med varandra som kan vara förutsättningar för att 

lyckas med att bygga den relationella tilliten (Lindqvist, 2015). 

Lilja (2013) har skrivit en avhandling om goda relationer i klassrummet men där perspektivet 

som så ofta skett i vår teoriscreening, utgått från lärarens perspektiv. Lilja refererar Skolverket 

(2006) ”Lusten och möjligheten” där de urskiljer två faktorer som framförallt väcker elevers 

positiva gensvar, lärares engagemang och självtillit. Hon menar också att forskning kring 

elevers motivation och classroom management är betydligt vanligare än forskning kring 
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mellanmänskliga relationer. Lilja (2013) hänvisar till Aspelin och Persson (2011) där hon 

knyter an till deras uttryck sam-varo och sam-verkan. Dessa är enligt författaren top of the line 

för att förstå grunderna till relationell pedagogik. Lilja (2013) skriver mycket om de svagaste 

eleverna och i hennes avhandling menar hon att en god relationell pedagogik framförallt gynnar 

elever med svagare förutsättningar (a.a). 

Klinge (2016) förklarar begreppet relationskompetens mellan elev-lärare som mönstret av det 

som läraren och eleven säger, gör, förstår, uppfattar och förväntar. Hon menar att det är 

kvaliteten på hur dessa mönster framstår som avgör hur bra relationen är. Kvaliteten avspeglas 

i tonfall, kroppshållning, avstånd, tajming och graden av involvering. Fler parametrar som 

spelar in är vad som sägs och görs, hur tidigare samspel och interaktioner har varit mellan 

parterna och i vilken utsträckning det finns förförståelse. Författaren menar också att alla 

relationer har förändringspotential då de hela tiden styrs av interaktioner som påverkar (a.a.)   

När Aspelin (2015) beskriver elevens relationella resa i klassrummet menar han att eleven inte 

kan göra det ensam. Att växa i relationen är ett resultat av en samhandling. Relationer förstås 

som det grundläggande förhållande inom vilket prestationer kan främjas - eller motverkas. Det 

blir en viktig framtida forskningsuppgift att göra relationella omtolkningar av empiriska resultat 

avseende elevers prestationer (a.a.).  

2.3.1 Relationskompetens i styrdokumenten 

Vid sökning på begreppet relation på Skolverkets hemsida finner man flera texter som anger 

att det finns tydligt forskningsstöd för att relationen mellan lärare och elev är av stor vikt för 

god utbildning, men i styrdokumenten nämns inte orden relation eller relationskompetens alls. 

Det är för övrigt Aspelins texter som dyker upp på Skolverkets hemsida och det är han som är 

den svenske pionjären inom relationell skolforskning.  

I svenska utbildningsbetänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) förekommer inte 

ordet relationskompetens, men vikten av den goda relationen poängteras. Betänkandet menar 

att flera studier visar på den avgörande roll som den goda relationen spelar för elevens fortsatta 

utveckling. Alla lärarstudenter ska enligt betänkandet genomgå och utveckla kunskaper om 

sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Denna utbildningsvetenskapliga kärna som 

är en obligatorisk del för alla lärarstudenter, oavsett inriktning i utbildningen, framhåller att 

undervisning i grunden är en fråga om möten mellan människor. Skolverket pekar också på att 

när OECD sammanfattar sin analys av PISA-studien med vad som kännetecknar 
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länder/skolsystem som lyckas bra i internationella studier finns goda relationer mellan lärare 

och elever med som en faktor av flera som bidrar till framgångsrika skolsystem (SOU 2004:97). 

2.3.2 Relationskompetens i lärarutbildningen 

Just begreppet relationskompetens finns inte inskrivet i examensordningen för lärarexamina 

oavsett nivå, men det går att läsa att lärare efter avslutad examen ska ha erlagt flera förmågor 

som berör definitionen relationskompetens. Som lärare ska du ha ett professionellt 

förhållningssätt och kunna bemöta varje elevs individuella behov (SFS 1993:100).   

En sådan kompetens som relationskompetens ingår inte generellt i lärarutbildningen i Sverige 

idag. I Danmark har diskussionen om relationskompetens varit livligare än i Sverige vilket givit 

ett större genomslag i såväl lärarutbildning som i skolan (Skolverket, 2019) och i Århus i 

Danmark pågår ett projekt kring lärarstudenters förmåga att skapa och bevara relationer med 

elever. Detta projekt syftar till att finna förståelse för hur lärarstudenter utvecklar 

relationskompetens och sedan införliva detta som en grundkompetens i lärarutbildningen. 

Studien har dock urskilt vissa dilemman. Eleverna som lärarstudenterna träffar är medvetna om 

att detta inte är deras riktiga lärare och lärarstudenterna har svårt att se sig själva i olika 

situationer i relationen till eleverna. Lärarstudenter är dessutom mer inriktade på det didaktiska 

och organisatoriska (Ljungbladh, 2016). 

Aspelin (2015) fortsätter utveckla sitt resonemang om relationens betydelse men konstaterar att 

både i svenska och danska dokument för lärarutbildning antas lärarstudenterna kunna och 

behöva utveckla relationskompetens, som ett dynamiskt fenomen, för ingenstans i dokumenten 

sägs det att det förutsätter särskilda personlighetsdrag. För att utveckla och förändra något krävs 

tid och resurser men också studier och erfarenhetsutbyte. Genom att bredda och fördjupa 

lärarutbildningen i matematik så kan även denna utvecklas och förändras. Då dagens samhälle 

är under ständig förändring krävs inte bara matematiklärare med ämneskunskap. 

Matematiklärare måste även vara aktiva och intresserade för att kunna leda och stimulera 

elevers lärande i matematik (SOU 2004:97). 

 

2.4 Matematik i svensk skola  

Svenska elever presterade långt under genomsnittet bland OECD-länderna i PISA 2012 

(Skolverket, 2019). Det pedagogiska ledarskapet i matematikundervisning kom därför att 
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uppmärksammas (Petersen, 2012). Den första kursen, matematik 1, är obligatorisk för alla 

elever som läser ett nationellt program på gymnasiet. Men många elever når inte upp till 

godkänt betyg i första matematikkursen på gymnasiet efter sitt första gymnasieår (Engström, 

2015, Petersen, 2012). En anledning till det försämrade resultatet i matematik i PISA 2012 antas 

bero på elevers negativa attityd och bristande intresse för ämnet. Eleverna har en föreställning 

om att ämnet är svårt och tråkigt och ser inte heller vad de ska ha för användning för matematik 

i framtiden. Därför känner de sig inte motiverade till att anstränga sig för att bli godkända 

(Petersen, 2012). Läraren kommer att möta och vara involverad i mängder av interpersonella 

kontakter varje dag och elevernas negativa attityd och bristande intresse för ämnet matematik 

är några av dessa kontakter. Att läraren innehar relationskompetens kan därför ses som en 

nödvändighet för didaktisk kompetens (Ljungbladh, 2016). 

Hattie (2012) har även han en tanke för hur samspelet mellan elev lärare kan optimeras.  Han 

har tagit fram en modell som innebär att om läraren ser lärandet genom elevens ögon och eleven 

ser sig själv som sin egen lärare så ökar chanserna till optimalt lärande. Men detta förutsätter 

en bra relation och en god tillit till varandras kompetenser (a.a.).    

Petersen (2012) refererar till flera författare som med sin forskning visat att elever som lyckas 

i sina matematikstudier har en hög självuppfattning, tycker matematik är roligt och känner sig 

motiverade. Motivation för lärande går att dela upp i en instrumentell- och en social grund, 

där den instrumentella grunden liknas vid yttre motivation (bekräftelse) och den sociala en 

inre motivation (känslor och tillfredsställelse). Dessa bör sammanfalla och överlappa så 

mycket som möjligt för att matematiken ska få en personlig mening för eleven och för att 

eleven ska känna att kursmålens innehåll stämmer överens med vad eleven själv upplever som 

meningsfullt. Lärarens uppgift handlar om att vägleda eleverna in i nya tankebanor, där de 

känner igen sig även känslomässigt (Skolverket, 2011). Lärare måste kommunicera ut till 

eleverna varför de ska lära sig ämnesinnehållet, vad de har för nytta av det och se till att de får 

uppleva en positiv inlärningssituation. Som matematiklärare förväntas goda ämneskunskaper i 

matematik, men också förmåga att kunna engagera, motivera och intressera eleverna för 

ämnet (Petersen, 2012).  

 

Hodgen & Wiliam (2012) nämner fem principer för lärande i matematik. Dessa fem principer 

för lärande är, enligt Pettersson m.fl. (2010), starkt relaterade till elevmedverkan i 

undervisningen, inte minst i bedömningen. Den första principen handlar om att börja med att 
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ta reda på var eleverna befinner sig och låta eleverna koppla nya kunskap till sina tidigare 

kunskaper. Den andra handlar om att eleverna själva måste vara aktiva i processen. Lärandet 

måste göras av eleverna själva och kan inte göras åt dem. Den tredje handlar om att bygga 

upp det matematiska språket genom att samtala om uppfattningarna i matematik. För att 

lärande ska kunna ske så måste eleverna förstå vad syftet med det som ska läras är, vilket är 

den fjärde principen. Den femte och sista principen handlar om feedback. Med rätt typ av 

feedback, som fokuserar på styrkor och svagheter i ett arbete och inte på eleven som bra eller 

dålig, så kommuniceras hur eleven kan förbättra sig. Feedback som är inriktad mot vad eleven 

har visat för kunskap när hen löst en uppgift har visat sig vara mer effektiv för elevens 

lärande, än feedback som varit mer allmän och fokuserat på resultatet. Hela den här delen 

med de fem principerna kan kopplas till vilka kompetenser en lärare bör besitta inom PCK 

(Pedagogical Content Knowledge), vilket Ball m.fl. (2008) visar med sin figur om MKT (se 

Figur 1). 

 

Hattie (2018) menar att lärarna är de som kan påverka eleverna mest till att prestera. Vissa 

lärare gör saker som gör skillnad för eleven och hens utveckling. Hattie (a.a.) beskriver två 

olika lärare - högeffekts- och lågeffektslärare. Elever som möter och undervisas av 

högeffektslärare har nästan ett års försprång jämfört med elever som möter och undervisas av 

lågeffektslärare, menar Hattie. Skillnaden har att göra med just attityder och förväntningar som 

lärare har när de planerar och genomför undervisning och hur de uppfattar hur deras 

undervisning påverkar elevernas utveckling. 

2.5 Vad anser eleverna enligt tidigare forskning? 

Attard (2009) har i sin australiensiska studie observerat matematikundervisning och låtit elever 

i år 6 diskutera fram hur en favoritlektion i matematik skulle kunna se ut samt vad de anser är 

en bra matematiklärare och vad hen skulle ha för kvaliteter. Eleverna kom fram till att en bra 

och rolig matematiklektion inkluderar fysisk aktivitet, konkret material där eleverna får 

möjlighet att vara aktiva, valbarhet, och/eller spel. Eleverna ger ett exempel på en aktivitet som 

de särskilt kommer ihåg och som de ansåg som meningsfull: planering av drömhemmet. En 

anledning till att detta av eleverna ansågs vara bra undervisning var att de fick möjlighet att 

använda sin fantasi och uppgiften ingav en känsla av att det var deras eget projekt som de fick 

skapa lite hur de ville. 
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Enligt eleverna i Attards (2009) studie ska en bra matematiklärare brinna för ämnet matematik, 

veta hur barn/elever är och fungerar, kunna förklara matematik väl, uppmuntra eleverna till att 

vara positiva för ämnet, ge stöd och ledning när uppgifter inte förstås istället för att bara ge 

svaren, och visa en medvetenhet om varje elevs förkunskaper. Även om eleverna inte 

nödvändigtvis alltid hade erfarit bra matematikundervisning så resulterade deras negativa 

upplevelser i hur bra undervisning skulle vara.  

 

Kalin m.fl. (2017) har, precis som Attard (2009), undersökt elevers uppfattningar kring lärares 

klassrumshantering. I undersökningen jämfördes ämnena matematik och slovenska både i 

grundskola och gymnasieskola. Resultatet visade en väsentlig skillnad i elevers uppfattning av 

lärares arbete i matematik och slovenska. Synen lärare hade på elever i grundskolan vara 

annorlunda jämfört med synen lärare har på elever i gymnasieskolan. Elevernas uppfattning var 

att gymnasielärare fokuserar mer på att eleverna ska nå målen än vad de fokuserar på att forma 

ett gott klimat i klassen. Elever i grundskolan gav högre betyg till ämnet slovenska och menade 

att det ämnet innehöll mer kvalitet vad gäller upprätthållande av stödjande inlärningsklimat och 

förtroende för eleverna, än ämnet matematik. Elever i gymnasieskolan bedömde att ämnet 

matematik hade högre kvalitet vad gäller tydlighet av regler, skyldigheter och uppmärksamhet 

än ämnet slovenska. Kalin m.fl. (2017) antog att denna skillnad kan ha att göra med 

undervisningsinnehållet för ämnena. Å andra sidan så bör lärare observera mål och inte 

innehåll, då läroplanerna är utformade för målbaserat lärande. Lärare bör dessutom göra det 

möjligt för elever att utveckla sådana kompetenser att de kan verka i samhället. Detta 

resulterade i följande fortsatta frågeställning för Kalin m.fl. (2017): skiljer sig utbildningen till 

lärare i matematik från utbildningen till lärare i slovenska, eller förstår lärare i olika ämnen sina 

roller på olika sätt, eller kan det vara så att klassdynamiken i största utsträckning definieras av 

undervisningens innehåll? 

2.6 Professionell distans och närhet 

Frelin (2015) genomförde en fallstudie på introduktionsprogrammet på en gymnasieskola, där 

det fanns elever med erfarenhet av misslyckanden i skolan. Syftet med studien var att spåra och 

exemplifiera relationella och professionella övningar som skulle kunna hjälpa lärare och annan 

skolpersonal att assistera elever att komma över hinder och lyckas i skolan. Frelin (2015) 

använder sig av begreppet “lärares relationella profession”. Med detta begrepp menar hon en 

sådan profession som lärare använder för att bygga och upprätthålla pedagogiska relationer med 
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elever för att hjälpa de att lära sig och växa. Hon menar vidare att det samtidigt som det finns 

behov av att hålla en professionell distans, så finns det även behov av att kunna hålla en 

professionell närhet.  

 

I Frelins (2015) artikel valdes en lärare ut av lärarutbildare. Lärarutbildarna ansåg att denna 

lärare, kallad Gunilla, hade kvaliteter i form av att kunna skapa positiva relationer med elever 

likväl som lång erfarenhet av att undervisa elever med ryggsäckar av misslyckanden. Gunilla 

gav rika beskrivningar av relationella metoder med elever som misslyckats. Gunilla menar att 

tillit och tillgänglighet är viktigt. Att dörrarna alltid är öppna för eleverna och att lärare 

kommunicerar och poängterar detta till eleverna är ett sätt att bygga upp förtroendefulla 

relationer. En annan avgörande faktor är miljön runt omkring eleverna. En hemma-liknande 

atmosfär, som dessutom inte är för stor, hjälper till att bygga dessa relationer. Gunilla ger 

exempel som att vara fysiskt nära och mötas naturligt över till exempel en kaffe. Hon nämner 

också vikten av att kunna lyssna, vilket flera författare tidigare tagit upp i detta arbete (Bladin 

& Naeser, 2012; Plantin Ewe & Kragh, 2018). 

2.7 Speciallärarens roll 

I Högskoleförordningen (SFS 1993:100) går att läsa under rubriken “Färdighet och förmåga” 

att studenten för speciallärarexamen inom matematikutveckling ska “visa förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers 

matematikutveckling” (SFS 1993:100). Handledningssamtal har visat sig ge lärare möjlighet 

att distansera sig och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till den egna undervisningen 

(Ahlberg, 2015). Att samtala och reflektera tillsammans verkar stödjande vid dilemman som 

uppkommer i det dagliga arbetet, och kan dessutom bidra till att skapa ett gemensamt språk 

och gemensamma referensramar hos de deltagande lärarna. Samtalen får konsekvenser för 

lärarnas tänkande och handlande och förändrar till viss del deras syn och förhållningssätt till 

ämnet matematik och matematikundervisning (a.a). 

 

Ahlberg (2015) har studerat handledningssamtal och vad de kan ha för effekter på 

undervisning. Enligt författaren visar samtliga studier att handledningssamtal är komplexa, 

men att de kan skapa arenor för att just kunna samtala och reflektera, vilket i sin tur ger lärare 

stöd och möjlighet att kunna utveckla sin professionalism. Handledningssamtal kan alltså ses 

som kompetensutveckling för de deltagande lärarna då det kan utveckla ett kritiskt 
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förhållningssätt till den egna undervisningen. Pedagogiska och didaktiska insatser för den 

enskilde elevens utveckling och lärande i skolan och undervisningen är viktiga för att eleven 

ska få möjlighet att känna delaktighet och gemenskap. Ahlberg (2015) menar att dessa 

insatser är beroende av kommunikationen som pågår i olika sammanhang och på olika 

ansvarsnivåer i verksamheten. Hon menar alltså att det inte går att skilja delaktighet, 

kommunikation och lärande från varandra utan att de sitter ihop och måste tas hänsyn till 

samtidigt. Att samtala och reflektera tillsammans på skolan blir alltså stödjande för de 

deltagande lärarna, men kan även skapa ett gemensamt språk och gemensamma 

referensramar, vilket i sin tur påverkar undervisning och elevernas utveckling och lärande 

(a.a.). För de svagaste eleverna kan dessa samtal och reflektioner kring 

matematikundervisning komma att bli avgörande (Lilja, 2013). 

 

3 PROBLEMFORMULERING 

Ovanstående leder oss in på anledningen till varför denna studie genomförs. Elevernas 

röster/erfarenheter om fenomenet är betydelsefull. Detta leder fram till följande 

forskningsfrågor: 

1. Vilka erfarenheter har elever av begreppet relationskompetens? 

2. Vilka erfarenheter har eleverna av matematiklärares relationskompetens? 

3. Vad betyder relationskompetens för elevernas matematikutveckling enligt eleverna 

själva? 

 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Fenomenografisk ansats 

I den här studien har vi valt att använda oss av en fenomenografisk ansats, då vi är intresserade 

av att identifiera elevers olika erfarenheter kring begreppet relationskompetens. Vidare är vi 

även intresserade av att identifiera elevers erfarenheter av matematiklärares 

relationskompetens. 
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Begreppet fenomenografi är beskrivet av Kroksmark (2007) och Starrin och Svensson (1994) 

som ett sammansatt ord av delarna fenomenon och grafia. Både fenomenon och grafia kommer 

från grekiskan, där fenomenon kan härledas från det grekiska verbet fainesthai med betydelsen: 

det visar sig, och som givit det grekiska substantivet phainomenon betydelsen: det i sig själv 

visande (Kroksmark, 2007). Grafia kan översättas till att beskriva i ord och bild. En 

sammansättning av orden fenomenon och grafia, det vill säga fenomenografi, ger därför 

betydelsen: beskrivning av det som visar sig (Starrin & Svensson, 1994). “Det innebär, att den 

studerade saken kan visa sig på olika sätt som är avhängigt vårt, det vill säga människans 

tillträde till den. Det kan till och med visa sig som något det inte är” (Kroksmark, 2007, s.6). 

Fenomenografi är en ansats för att identifiera, formulera och hantera forskningsfrågor som har 

att göra med lärande och förståelse inom pedagogik (Marton & Booth, 2000). Den 

fenomenografiska ansatsen är utvecklad ur de sociokulturella teoribildningarna med bland 

annat Vygotsky och är en variant av ett kvalitativt angreppssätt där forskaren intresserar sig för 

hur människor erfar fenomen (Stukát, 2011). På 1970-talet var den positivistiska 

inlärningsforskningen stark då det fanns ett stort intresse av att få veta hur mycket elever lär sig 

under olika förutsättningar (Stukát, 2011). Fenomenografin blev en reaktion mot denna då 

starkt rådande forskning och innebar istället att forskaren intresserade sig för innebörder istället 

för förklaringar, samband eller frekvenser (Stukát, 2011).  

”Inom fenomenografin betraktas individer som bärare av skilda sätt att erfara ett fenomen, 

och som bärare av fragment av skiftande sätt att erfara detta fenomen” (Marton & Booth, 

2000, s.150). Fenomenografin har som syfte att söka efter och beskriva människors sätt att 

erfara fenomen och situationer, främst inom pedagogiken då fenomenografin fokuserar på vad 

och hur människor lär sig (Kroksmark, 2007, Stukát, 2011, Marton & Booth, 2000). 

Forskaren har som mål att finna variationen mellan människors erfarenheter av fenomen och 

beskriva dessa, och tar därför ett steg tillbaka vad gäller sina egna erfarenheter (Larsson, 

1986, Marton & Booth, 2000). I den här studien kan det jämföras med intresset för att 

identifiera elevers erfarande av relationskompetens. 

Forskaren ska utgå från att det som människor berättar är logiskt i förhållande till just deras 

eget sätt att se på världen (Marton & Booth, 2000). När människor uppfattar något så är det 

alltid just något som uppfattas i ett rent mänskligt perspektiv, och därför inte hur något 

verkligen är (Kroksmark, 2007, Larsson, 1986). Marton och Booth (2000) beskriver 
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verkligheten som outtömlig och menar att det är anledningen till att inget kan beskrivas 

definitivt. De kategorier som finnes brukar ordnas hierarkiskt. I analysarbetet beskriver 

Larsson (1986) vikten av ”att finna kvalitativt skilda kategorier vari uppfattningarna kan 

beskrivas” (Larsson, 1986, s.20). Viktigt är dock även att kategorierna har en tydlig relation 

till det undersökta fenomenet, att kategorierna är logiskt relaterade till varandra och med 

sparsamt få kategorier i det hierarkiska systemet (Marton & Booth, 2000). Både Marton 

(1981) och Kroksmark (2007) använder sig av begreppet beskrivningskategorier och menar 

att de alltid relaterar till innehållet, vilket ”innebär att de är ordnade i förhållande till varandra 

genom dess innehållsliga karaktär, eller återförbara på innehåll med avseende på det 

överordnade begreppsparet likheter och skillnader” (Kroksmark, 2007, s.13). 

Beskrivningskategorierna tillsammans bildar fenomenets utfallsrum. Varken 

beskrivningskategorierna eller utfallsrummet kan uppstå utan yttranden inom ”andra 

ordningens perspektiv” (Marton & Booth, 2000). 

4.1.1 Första och andra ordningens perspektiv 

Skillnaden mellan hur något verkligen är och hur något uppfattas beskrivs som perspektiv i 

första och andra ordningen. Första ordningens perspektiv handlar om det som går att observera, 

det vill säga fakta - hur något är. Andra ordningens perspektiv handlar om hur något framstår 

eller ter sig för människor. Fenomenografin utgår därmed från andra ordningens perspektiv, 

vilket har att göra med människors uppfattningar, inte deras åsikter (Larsson, 1986, Stukát, 

2011). 

Marton (1981) menar att det finns två relaterade skäl till att argumentera för att formulera frågor 

ur andra ordningens perspektiv. För det första handlar det om att ta reda på olika sätt som 

människor upplever, tolkar, erfar och förstår verkligheten, vilket är intressant och nödvändigt 

för att kunskap inom pedagogik ska utvecklas. För det andra så är beskrivningarna av 

människors upplevelser och erfarenheter autonoma. Med detta menar Marton (1981) att 

beskrivningarna inte kan härledas från beskrivningar från första ordningens perspektiv, det vill 

säga beskrivningar av fakta. Han menar att just detta måste undersökas eftersom svaren 

eleverna ger inte kan härledas från fakta kring hur elever tänker eller från något redan känt om 

skolsystemet, eller från kombinationen av det som är känt om båda. 
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4.2 Ett teoretiskt synsätt 

Aspelin (2013) beskriver relationell pedagogik som ett teoretiskt synsätt på utbildning där det 

som står i centrum är det som sker mellan människor – det vill säga relationer. Han menar att 

forskning inom relationell pedagogik undersöker utbildning utifrån olika relationella perspektiv 

där relationen mellan lärare och elev är i centrum. Men, det sker fler relationella möten inom 

fältet, vilket innebär att relationer mellan lärare och grupp, elev och elev, och elev och grupp 

inkluderas (a.a.).  

Aspelin och Persson (2011) menar att det relationella synsättet kan ses utifrån fyra nivåer; 

pedagogiska möten, pedagogiska tillvägagångssätt, pedagogisk rörelse och pedagogisk teori. 

Som tidigare nämnts så handlar relationell pedagogik om möten mellan två parter. Inom 

utbildning sker sådana möten varje dag naturligt mellan lärare och elev, vilket första nivån 

pedagogiska möten handlar om. Enligt Aspelin och Persson (a.a.) så skapar inte läraren dessa 

pedagogiska möten. Det handlar om ett förhållningssätt som läraren måste utveckla, där hen 

ska och bör se till att sådana pedagogiska möten möjliggörs. Om läraren utvecklar ett sådant 

förhållningssätt som möjliggör sådana pedagogiska möten, så kan hen kalla sig för relationell 

pedagog. Relationer är en viktig del av kommunikationen och för elevers ämnesmässiga 

utveckling (Aspelin, 2015). Särskilt viktig kanske relationerna är på gymnasieskolan där 

eleverna har en mängd olika lärare och ämnen som de ska försöka ha relationer med (Thernlund, 

2013), 

Den andra nivån av relationell pedagogik kan, enligt Aspelin och Persson (2011), stå för 

pedagogiska tillvägagångssätt. Det handlar i första hand om undervisning där lärarens uppgift 

är att stimulera elevernas lärande genom att få de att delta i relationella processer, exempelvis 

genom att skapa kommunikativa sammanhang. För att utbildningen ska kunna bli framgångsrik 

måste läraren vara aktiv, engagerad och strukturerad inför eleverna. Både lärare och elever 

måste arbeta målmedvetet utifrån tydliga lärandemål och kriterier, samt ge varandra positiv och 

negativ feedback (Aspelin, 2015). Förutom undervisning så inbegriper pedagogiska 

tillvägagångssätt även mentorssamtal, utvecklingssamtal och samtal kring elevvård. Den här 

nivån har direkt att göra med arbetet med eleverna och läraren måste därför verka för 

meningsskapande relationer (Aspelin och Persson, 2011), vilket kan tolkas som att läraren 

måste få in relationskompetens inom den strukturerade undervisningen. Ännu en gång får vi 

syn på att relationer är en viktig del av kommunikationen och för elevers ämnesmässiga 
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utveckling (Aspelin, 2015), vilket kan tolkas som att läraren måste besitta relationskompetens 

för att på bästa möjliga sätt få eleverna att delta i relationella processer. 

Med pedagogisk rörelse, som är den tredje nivån, menas hur utbildningen för eleverna 

organiseras på sätt som låter relationerna komma i första hand. Genom sociala möten kan 

professionella samtal kring skolan hållas vilka kan leda till utveckling och förändringar inom 

skolans struktur (a.a.). 

Den sista nivån, nivå fyra, beskrivs som en diskurs, där relationell pedagogik handlar om olika 

begrepp som hör ihop och som alla har att göra med barns fostran och kunskapsutveckling. Den 

här sista nivån syftar till att få syn på, analysera, diskutera och uppmärksamma förhållandet 

mellan de tre andra nämnda nivåerna pedagogiska möten, pedagogiska tillvägagångssätt och 

pedagogisk rörelse, men även andra analysnivåer. På detta sätt får relationell pedagogik 

forskning att växa både nationellt och internationellt (a.a.). 

Relationell pedagogik kännetecknas av dess betoning på mellanmänskliga, personliga möten. 

Relationspedagogik är ett forskningsområde baserat på idén att utbildning, undervisning och 

lärande är relationella processer. Buber (1993) bygger upp en tanke om jag-du och sociala och 

mellanmänskliga relationer. I hans förklaringar menar han att allt verkligt liv är möte och att 

det egentligen inte finns något jag för sig - allt står i relation till andra människor. I Bubers 

förklaring av det sociala och mellanmänskliga menar han att det sociala är ett brett och oprecist 

begrepp som inte måste inkludera personliga relationer. Det mellanmänskliga däremot är en 

relation som går en dimension djupare och man förhåller sig till varandra precis som man är. 

Buber är noga med att skilja på dessa begrepp och menar att i den mellanmänskliga 

dimensionen är man omedelbart närvarande för sin motpart. Han menar att en 

relationskompetent lärare träder in i relationen med eleven på ett sådant sätt att eleven bekräftas 

i sin nuvarande belägenhet och samtidigt ges incitament till förändring (a.a.).  

Uttrycken “jag ser dig” kontra “jag ser dig” från Lindqvists (2015) studie går att jämföra med 

första och andra ordningens perspektiv inom fenomenografin. När läraren använder blicken 

”jag ser dig” så är det eleven som står i centrum för läraren. Det handlar alltså om hur eleven 

framstår eller ter sig för läraren, vilket går att jämföra med andra ordningens perspektiv. Blicken 

”jag ser dig” är istället jämförbar med första ordningens perspektiv (Larsson, 1986, Stukát, 

2011). 
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Lärande sker alltså i samband med andra, men Vygotsky menar att dessa andra måste vara 

människor med mer kunskap som kan ge verktyg för vidare utveckling. Lärarens uppgift är 

alltså att genom kommunikation visa eleverna världen och få eleverna att appropriera fler 

perspektiv och mer information (Säljö, 2015). Aspelin (2013) menar att empirisk forskning 

visat att kvaliteter i stödjande relationer mellan lärare och elev, den pedagogiska relationen och 

någon form av relationskompetens är av stor betydelse för elevens lärande och utveckling. Säljö 

(2015) menar att medierande redskap kan vara både mentala och fysiska, vilket gör att 

relationskompetens kan vara ett medierande redskap. Relationskompetens som ett medierande 

redskap kan alltså utgöra betydande appropriering för elevers lärande i det matematiska 

klassrummet. Det går ju inte att undvika relationer som lärare och/eller elev, enligt Aspelin 

(2013). Båda parter ingår alltid i relationer i någon form, och redan i klassrummet startar en 

mängd relationer till både individer och grupper (a.a.). 

Människan är i grunden en relationell varelse och Aspelin (a.a.) använder begreppen samverkan 

och samvaro och diskuterar dessa utifrån mängder av oundvikliga nät och vävar som antar olika 

former och kvaliteter. Dessa former och kvaliteter av samvaro och samverkan påverkas av det 

förhållningssätt vi har då vi relaterar oss till varandra. “Den centrala didaktiska frågan blir ur 

det här perspektivet inte om, när eller hur lärare ska arbeta med relationer i skolan, för i viss 

mening gör man alltid det. Den centrala didaktiska frågan blir istället hur läraren kan verka för- 

och framförallt relatera sig i nätverk och relationer så att eleverna ges möjlighet att vara unika 

subjekt, i relation till omvärlden” (Aspelin, 2013, s.23). Lärarens didaktiska arbete med 

relationer går att jämföra med den ödmjuka blicken ”jag ser dig”. Denna blick beskrivs av 

Lindqvist (2015) som en av de två viktiga blickarna som lärare behöver ha balans mellan i 

arbetet med eleverna. 

Med utgångspunkt ur egen erfarenhet samt arbetets litteraturdel har intresset för denna studie 

väckts. Vidare har Wood (2000) och Booth och Ingerman (2002) inspirerat till en 

fenomenografisk ansats utifrån sina studier som undersöker elevers erfarande av olika fenomen. 

Med elevers egna röster hoppas denna studie fylla eventuella tomrum inom forskning kring 

lärar-elev-relationer samt vara betydelsefull för vidare forskning inom det specialpedagogiska 

området. 
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5 METOD 

I metodkapitlet kommer valen av våra metoder, ansatser och analyser för studien att motiveras. 

Vidare kommer tillvägagångssättet för studien att redogöras för och validitet och reliabilitet för 

densamma att diskuteras. 

5.1 Metodbeskrivning 

Stukát (2011) beskriver och redovisar riktningarna och synsättet för att kategorisera 

pedagogiska studier som kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Den kvantitativa 

metoden har sin bakgrund i naturvetenskapen. Ofta samlar man in ett stort antal fakta och 

analyserar dem i syfte att finna mönster som till slut skapar en generell bild som skapar 

lagbundenheter som antas gälla generellt. Med denna metod vill man kunna förklara och dra 

säkra slutsatser. Den kvalitativa metoden eller synsättet har växt fram ur de humanistiska 

vetenskaperna och här lägger man tonvikten på den holistiska informationen att helheten är mer 

än bara summan av delarna. Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå 

studiens resultat, inte att generalisera (a.a.).  

En kvalitativ metod kan även beskrivas utifrån ett första och andra ordningens perspektiv där 

den första som tidigare nämnts utgörs av fakta och det andra hur ett fenomen erfars (Larsson, 

1986).  

Bryman (2016) delar in tolkningen av kvalitativ data enligt följande tre övergripande synsätt: 

kvalitativ innehållsanalys, semiotik och hermeneutik. Inom den första kvalitativa 

innehållsanalysen tolkas bakomliggande teman i det insamlade materialet. I den andra 

semiotiska tolkningsanalysen tolkas läran om tecknen där tecknen står för något annat och som 

leder till en signifiant och signifianten visar vägen till den bakomliggande meningen. I den 

tredje och sista, hermeneutik tolkas materialet ur en social och historisk konstruktion (a.a.).         

 

5.1 Metodval 

Syfte med studien är att studera elevers uppfattning om relationskompetensens betydelse för 

elevers matematikutveckling. Stukát (2011) menar att om studien önskar nå fler informanter än 

vad som tiden räcker till för exempelvis intervjuer är frågeformulär att föredra. Enligt Bryman 

(2016) och Stukát (2011) ska valet av metod styras av de frågeställningar och 
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problemformuleringar som är grunden till studiens intresse. För den här studiens syfte föll 

därmed metodvalet på innehållsanalys med en fenomenografisk forskningsansats i ett försök 

att möjliggöra identifiering fenomenet relationskompetensens betydelse för elevers 

matematikutveckling. Det är med stöd i Martons (1981) argumentation om studier med syfte 

att undersöka personers erfarenhetsbeskrivningar som syftar till fallbeskrivning, analys och 

förståelse av upplevelser; det vill säga forskning som riktas mot erfarenhetsbeskrivning. Den 

valda ansatsen ger inga svar på hur något i själva verket är utan hur det framstår för och vad det 

betyder för de utvalda personerna (a.a). I en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats är 

det vanligt förekommande att intervjuer utgör det empiriska underlaget. Men i den här studien 

utgörs det empiriska underlaget av enkäter med konstruerade frågeställningar som kvalitativt 

kan bidra till djupanalyser, vilket bidrar till kvalitativa tolkningar och hierarkiskt kategoriserade 

resultat med stöd i en fenomenografisk forskningsansats.  

Studies resultat kommer att presenteras i form av hård data som utgörs av statistiska 

beräkningar, det vill säga tal som utgör ett värde på kategorierna som vidare kategoriseras 

hierarkiskt. Talen i sig bidrar till att resultaten kan beräknas procentuellt och utgör ett betydande 

inslag i vårt tolkade resultat.  

5.2 Urval 

Undersökningens ambition var att nå en homogen årsgrupp med så få bortfall som möjligt. Då 

studien hade som syfte att ge ett generellt svar om matematiklärarens relationskompetens har 

betydelse eller inte för elevers matematikutveckling fanns tanken hos forskarna att eleverna bör 

i närtid haft fler relationer med matematiklärare för att kunna jämföra sina upplevelser. Efter 

att kritiskt ha granskat vårt möjliga och genomförbara alternativ så framstod de elever som går 

i åk 2 på nationellt program i kommunal gymnasieskola som ett relevant och praktiskt 

genomförbart alternativ.  Gruppen är utvald från de faktum att eleverna på nationellt program i 

åk 2 avslutat grundskolan med betyg E eller mer i matematik samt läst matematik 1-kursen på 

gymnasiet då denna är obligatorisk för alla elever på gymnasienivå. Dessutom är det inte så 

länge sedan som de slutade grundskolan och bör därför ha erfarenheter från möten av flera olika 

undervisande matematiklärare i olika skolformer.  

Urvalet var tänkt att nå alla elever i årskurs 2 men lärlingsprogrammet är dock inte med i vår 

undersökning då de eleverna läser matematik-1-kursen i åk 2. Elever på individuella 

programmet är heller inte med i undersökningen då antalet elever i årskurs 2 är mycket litet och 



 

34 

 

de läser inte i en klass för sig och läser inga matematikkurser på gymnasiet. Anledningen till 

att bara kommunala gymnasieskolor är med i undersökningen är bland annat för att det var 

lättare att administrera. Flera av programmen, framförallt de praktiska, har också intag från 

andra kommuner och län då de är ensamma om att erbjuda utbildningar av viss typ. Urvalet var 

så pass stort på den kommunala basen att vi skulle kunna generalisera våra resultat baserade på 

den kommunala grundskolans elever. 

Studien inleddes i september med att muntligt kontakta rektorerna på de tre utvalda kommunala 

gymnasieskolorna. Gymnasieskolorna valdes ut av flera skäl. För det första årskurs 2 tidig höst 

på gymnasiet som är studiens målgrupp av informanter. Det för att eleverna har haft flera möten 

med olika matematiklärare i olika skolformer som de kan relatera fenomenet till. För det andra 

utgör de tre gymnasieskolorna kommunens samtliga gymnasieskolor För det tredje utgjorde 

tidsaspekten som det innebär att genomföra ett examensarbete, att restiden förkortades då de 

tre gymnasieskolorna fanns i närheten.     

Rektorerna för målgruppen mailades med en beskrivning av studien, dess syfte och 

tillvägagångssätt. Rektorerna ombads att ta upp detta på APT med berörda mentorer som hade 

elever i berörd årskurs. Därefter bokades tidpunkt för besök med mentorerna. Ambitionen var 

att i den mån det gick kunna genomföra besöken under elevernas mentorstider. Mentorstiderna 

på gymnasiet är enda tillfället då man samtidigt når alla elever i en klass, alla eleverna är 

samlade. Ett pussel lades således för att passa in tider för klasser, mentorer och forskare. I de 

fall det inte gick att genomföra under mentorstiden fick mentorn i uppdrag att fundera ut ny tid. 

Ett alternativ forskarna tog ställning till var att skicka ut enkäterna till mentorerna för att de 

skulle genomföra studien. Men de valde istället att själva genomföra undersökningen. Detta för 

att alla skulle få samma information om studiens syfte och etiska överväganden. Ytterligare en 

aspekt förutom de nämnda var att det under själva undersökningen framkom både tankar och 

frågeställningar från eleverna. 

Vid genomförandet av enkäterna var fråga tre (Vad innebär begreppet relationskompetens för 

dig?) den fråga som eleverna hade frågor kring. Vi valde att besvara denna på samma sätt för 

alla deltagande elever genom att be de dela upp begreppet i två ord (relation och kompetens) 

och först fundera över vad dessa två ord kan ha för betydelse.  
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5.3 Datainsamling 

Tiden för insamlingen av det empiriska materialet tog fyra veckor från första till det sista 

besöket. Insamlingen pågick under hela september månad. Det möjliga urvalet bestod av 34 

gymnasieklasser och 622 elever. Bortfallet landade på totalt 161 elever av 622, det vill säga 

knappt 26% (se tabell 1). 

Tabell 1 visar vilka klasser som besöktes och hur många elever som deltog samt bortfallet av 

elever.  

Bortfallet förklaras med att undersökningen missade två klasser där vi aldrig kom åt att besöka 

på grund av schematekniska problem. Drygt 100 elever saknades av olika anledningar i de 32 

klasser vi besökte. 

Tabell 1: Studiens deltagare 

Skola Antal klasser Antal elever Bortfall 

1 16              131 43 

2 9            129 70 

3 7            201 48 

Totalt 32            461 161 

5.4 Databearbetning 

I föreliggande studies databearbetning har både en kvantitativ och en kvalitativ analys använts 

för att finna teman och ämnesområden. När de öppna frågorna operationaliserades under 

arbetet så utkristalliserades markörer. Analyser och kategoriseringar utfördes under flera 

upprepningar och diskussioner mellan forskarna. Målet var att hitta den hierarkiska ordningen 

det vill säga vår djupanalys i enlighet med den fenomenografiska ansatsen. Resultaten från de 

frågor som var dikotoma eller flervalsfrågor bearbetades och kategoriserades var för sig för 

att sedan sammanställas statistiskt. Det statistiska underlaget och resultatet från 

kategoriseringen visas i resultatdelen i kapitel 7. 
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5.5 Analysförfarande 

Forskarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys där en stor mängd data samlades in från 

många respondenter. Vid den kvalitativa genomgången av materialet utkristalliserades mönster 

och samband, vilket rimmar med fenomenografisk hierarkisk ordning. Data och markörerna 

tolkades sedan hermeneutiskt i relation till tidigare studiers definitioner av begreppet relation 

och dess betydelse. Dessa blev till kategorier, som sedan blev till rubriker där tydliga områden 

tog form.  

5.6 Etiska överväganden 

De fyra krav som utifrån de etiska principerna är relevanta och som forskarna har tagit hänsyn 

till är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2016; Vetenskapsrådet, 2011).  

Utifrån dessa krav har undersökningen och sammanställningen hanterats enligt följande. 

Eleverna, mentorerna och rektorerna för urvalsgrupperna informerades om syftet för 

undersökningen och vilka villkor som gällde för ett frivilligt deltagande, rätt att avbryta 

deltagandet och löftet om anonymitet. Information gavs också om hur och var undersökningen 

och forskningsresultatet kommer att redovisas och publiceras.  

5.7 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2016) menar att en studies trovärdighet och validitet avgörs av hur det som lyfts kan 

stödjas av tidigare teorier och om det går att se att det representerar det som det avser att 

beskriva. I uppsatsen har vi beskrivit hur datainsamlingen gått till och vilken information 

informanterna fick. För att stärka trovärdigheten i undersökningen har forskarna själva 

genomfört enkätundersökningen med informanterna. Detta medförde att alla informanter fick 

samma information om studiens syfte och etiska överväganden. Ytterligare en aspekt förutom 

de nämnda var att det under själva undersökningen framkom både tankar och frågeställningar 

från eleverna som sedan tagits i beaktning i vår analys. I analysprocessen där det var en stor 

fördel för den interna reliabiliteten att vara två framkom ett antal kategorier som resultatet 

strukturerades efter.   

Denna studies externa reliabilitet bör bli hög då undersökningen ska kunna replikeras med ett 

utfall som ej bör skilja från föreliggande om enkäter och urval hålls till samma som tidigare. 

Den interna reliabiliteten skulle eventuellt kunna få ett något annat utfall om forskarna valde 
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någonstans i analysen, belysa någon annan kategori eller att de efter analysen hade kunnat 

namnge kategorierna på något annat sätt. Dock har hela analysen av materialet genomförts av 

bägge forskarna tillsammans under livliga diskussioner där de hittat markörer för innehållet 

och till slut kategorier vilket förmodligen ökat den interna reliabiliteten. Under arbetets 

fortskridande har också forskarna kontinuerligt haft sin handledare med som ifrågasatt och 

granskat innehållet. Forskningsfrågorna och syftet styr också undersökningen mot vad som 

skall kategoriseras och tolkas vilket också bör göra en ytterligare undersöknings resultat 

jämförbart med tidigare. Vi har också försökt att stärka tillförlitligheten i studien genom att 

beskriva hur vi gått tillväga med datainsamling, analys och tolkningsmetoder för att ge 

möjlighet att genomföra en liknande undersökning. 

Eleverna som svarat har haft minst två kurser matematik under de föregående tre åren då vi 

träffar dem och har således också haft minst två lärares relationskompetens att förhålla sig till 

och reflektera över då de svarar på denna enkät. Dessutom kommer eleverna från hela länet 

vilket gör att undersökningen bör kunna beröra fler lärarrelationer för eleverna och därmed 

också hålla en hög grad av extern validitet.     

Metoderna valdes utifrån att syftet med studien var att få mer kunskap kring på vilket sätt 

eleverna värderar och karaktäriserar relationskompetens hos matematiklärare. Utifrån detta 

kunde sedan den betydelse som relationskompetens har för elevernas matematikutveckling, 

enligt eleverna själva, fås fram. Nilholm (2016) menar att det som önskas uppnås med studien 

ska skönjas i syftet och den undersökning som görs blir då ett medel att uppnå syftet. Då 

frågorna i vår enkät utgick från syftet för undersökningen bör vår studie nå hög trovärdighet.  

När 461 svar av 621 möjliga från vår urvalsgrupp analyserats hade vi ett resultat som pekade 

ut intressanta generaliseringar och slutsatser enligt diagrammen i resultatdelen.  Vår 

bedömning blev att resultatet utifrån urval, frågornas utformning och forskarnas tolkning inte 

borde vara instabila eller fluktuerande och borde således utgöra möjlighet att uppnå en hög 

grad av såväl validitet som reliabilitet. 
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6 RESULTAT 

Studiens resultat visas här nedan i form av cirkeldiagram och i tabellform med procentuell 

fördelning.  

6.1 Hur uppfattar eleverna begreppet relationskompetens? 

 

Figur 1: Elevers erfarenhet av begreppet relationskompetens 

Ovanstående diagram (Figur 2) visar svarsfrekvens på fråga tre i elevenkäten (se Bilaga 1). 

Diagrammet (Figur 2) visar fördelningen av elevernas erfarenheter kring begreppet 

relationskompetens. Sju stycken kategorier formar detta diagram där kategorin “Relation” 

dominerar.  

6.1.1 Relation 

I kategorin “Relation” har eleverna uttryckt sina erfarenheter med anspelningar på just 

begreppet relation och att kunna bilda relationer. Följande elevexempel karaktäriserar hur 

kategorin har urskilts: 

“Hur en bra lärare är på att bilda relationer med sina elever” 

“Att man kan bilda relationer med andra och ser andra” 
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“Bandet mellan elever och lärare som gör att elever lär sig bättre” 

“Beskriver en lärares relation till sina elever vilket jag tycker hjälper inlärningsprocessen” 

“Att en person har lätt för att skapa relationer och bry sig om individer” 

6.1.2 Trygghet 

I kategorin “Trygghet” har eleverna påtalat att begreppet relationskompetens har med 

trygghet och tillit att göra. Följande elevexempel karaktäriseras hur trygghet i relation till 

fenomenet har urskilts; 

 

“Att jag ska kunna lita på min lärare och kunna gå dit för att få hjälp” 

“Att man kan dra fördelar av att känna sig trygg med sin lärare. Man känner samhörighet med 

personen” 

“T.ex. att man ska känna sig trygg med sin lärare. Att man ska ha typ en svag kompis-vibe 

med sin lärare” 

“Att kunna bygga upp ett förtroende och gemenskap med läraren” 

6.1.3 Bemötande 

Elevexemplen för denna kategori handlar om kontakt och bemötande. 

 

“Relationskompetens för mig är hur du som människa bemöter andra människor och får 

kontakt med dom” 

“Att man ska få bra kontakt och förståelse för varandra” 

“Det är hur man bemöter andra och hur lätt man har för det” 

“Att man ser varandras skillnader och accepterar varandra med respekt” 

“Att man är bra på att läsa folk” 

 

6.1.4 Kommunicera och lyssna 

I denna kategori har eleverna uttryckt att begreppet relationskompetens för dem handlar om 

vikten av att kunna kommunicera och lyssna. Följande elevexempel karaktäriserar hur 

kategorin har urskilts; 

 

“Att man lyssnar och verkligen försöker förstå vad den andra menar” 
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“När den andra personen går in i diskussionen med ett öppet sinne och inte för att sätta dit 

eleven” 

“Att min mattelärare pratar med mig och får veta saker om mig t.ex. mina svårigheter” 

6.1.5 Vet inte samt Ej svarat 

I kategorin “Vet inte” har elever svarat uttryckligen “Vet inte”, “Ingen aning” eller liknande. 

I kategorin “Ej svarat” har eleverna lämnat tomt. 

6.1.6 Övrigt 

Under kategorin övrigt har vi placerat in exempel som vi inte kunnat kategorisera enligt de 

andra ovan exempelvis:  

 

 “Är en bra förmåga” 

“En viktig förmåga för lärare” 

6.2  Tycker eleverna att relationskompetens är viktigt? 

Nedan redovisas elevsvar på frågorna 5 och 6 (se Bilaga 1). 

 

Figur 2: Är relationskompetens viktigt? 
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Figur 3: Har relationskompetens varit viktigt för dig? 

 

Figur 3 visar att nästan 90% av eleverna i studien tycker att matematiklärare ska ha 

relationskompetens. Endast 2% av eleverna tycker inte att matematiklärares 

relationskompetens är viktig.  

Figur 4 visar att drygt 59% av eleverna i studien anser att matematiklärares 

relationskompetens varit viktig för att de skulle nå kunskapskraven. 

Andelen elever som inte tyckte att relationskompetensen hos matematikläraren varit viktig var 

nästan en femtedel.  

Vid jämförelse mellan figur 3 och 4 så ser svarsfördelningen annorlunda ut. När eleverna får 

frågan om matematiklärares relationskompetens varit viktigt för dem som enskild individ så 

blev utfallet drygt 34% lägre än när eleverna får frågan om matematiklärares 

relationskompetens generellt. 

I kategorin “Bortfall”, i både figur 3 och 4, ingår de elever som ringat in fler alternativ än ett 

eller lämnat tomt. 
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6.3 På vilket sätt karaktäriserar eleverna relationskompetens hos 

matematiklärare? 

Tabell 2: Elevernas karaktäriseringar av relationskompetens 

Kategorier Antal Procent  

1. Tillit/Förtroende 
91 33,3% 

2. Undervisning 86  31,5% 

3. Personliga egenskaper 45  16,5% 

4. Kommunikation 28  10,3% 

5. Bry sig 6  2,2%  

 

1. Elevexempel till kategori ”Tillit/Förtroende”: 

“Man har ett förtroende som man ej vill bryta” 

“Jag själv tycker det är lättare att lyssna och förstå någon som man har connectat med alla 

elever. En lärare som man kan lita på” 

“Anledningen till att jag inte klarade matten är för att jag inte kände mig trygg att räcka upp 

handen och fråga när jag inte förstod” 

“Man är mer bekväm att vara runt läraren” 

 

2. Elevexempel till kategori ”Undervisning”: 

“En mattelärare ska vara mer än någon som undervisar, om läraren inte känner sina elever så 

kan hen inte anpassa sitt lärande så att eleverna kan lära sig på bästa sätt” 
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“Förklarar noga hur man gör tills man har förstått” 

“Bra på att framföra kunskap och hjälpa individer” 

“Han har gjort kursen rolig” 

 

3. Elevexempel till kategori ”Personliga egenskaper”: 

“Min lärare var rolig och inspirerande” 

“Snäll men bestämd” 

“Eftersom hon inte var otrevlig och elak så kunde man prata med henne om andra saker än 

bara matte” 

“Om en lärare inte kan bemöta folk på ett bra sätt så blir det svårt att lära sig och framförallt 

VILJA lära sig” 

 

4. Elevexempel till kategori ”Kommunikation”: 

“Att man kan prata med läraren och känner att läraren lyssnar och förstår en” 

“Man känner sig trygg med att kunna fråga läraren om hjälp osv.” 

“Man kunde skämta med varandra och ha diskussioner utan att det kändes som man hade med 

en auktoritär figur att göra” 

“Att han skämtar och pratar med oss som människor och inte som hundar och har en öppen 

relation” 

 

5. Elevexempel till kategori ”Bry sig”: 

“Läraren har varit engagerad i mitt lärande och alltid funnits tillhands” 

“Hon ville alltid göra det bästa för en och gjorde allt för att man skulle kämpa” 

“Jag hade aldrig klarat matten om det inte vore för min lärare som tog allt lugnt och inte 

dumförklarade mig” 

“Min lärare har alltid stöttat mig och funnits där samt varit förstående” 
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Av 461 elever medverkande elever så svarade 273 elever att matematiklärarens 

relationskompetens varit viktig för att de skulle nå kunskapskraven i såväl grundskolan som 

matematikkurs 1. Ovanstående tabell (Tabell 3) samt citat visar elevsvar från fråga sex i 

enkäten (se Bilaga 1). De kategorier som framkom av de 273 elevernas svar gav ovanstående 

tabell med fem kategorier, där kategorin “Tillit/Förtroende” var den som eleverna erfarit varit 

mest betydelsefull. I tabellen är bortfallet inte redovisat, vilket är den saknade procentsatsen. 

Bortfallet är de elever som svarat att de tycker att matematiklärares relationskompetens varit 

viktig för deras kunskapsutveckling, men inte definierat på vilket eller vilka sätt. 

6.4 Matematiklärarens relationskompetens var inte viktig för individen 

Av de 461 deltagande eleverna svarade 86 elever att matematiklärarens relationskompetens 

inte haft betydelse för deras matematikutveckling. De eleverna svarade att det var de själva 

som påverkat sin kunskapsutveckling genom att de till exempel inte tyckte att matematik var 

svårt eller att de hade så pass mycket kunskap redan. Andra faktorer som de även nämnde 

som mer betydelsefulla var stödet från familj, matematikboken samt youtube. 

6.4.1 Övriga 

De kvarvarande 96 eleverna svarade att de inte vet om matematiklärares relationskompetens 

varit viktig för de eller inte för att klara grundskolans- och matematikkurs 1 kunskapskrav. 

6.5 Vilka kompetenser tycker eleverna är viktiga hos en matematiklärare? 

När eleverna ombads att rangordna vilka tre kompetenser som de tycker är viktiga hos en 

matematiklärare, så framkom fyra kategorier. Kategorierna är satta i hierarkisk ordning där 

den mest betydande enligt eleverna handlar om undervisning och den minst betydande enligt 

eleverna är matematiklärarens matematikkunskaper.  

1. Undervisningen 

2. Personliga egenskaper 

3. Relationsskapande 

4. Matematikkunskaper 
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Intressant här är att eleverna inte nämner begreppet relationskompetens. Däremot beskriver de 

vikten av att matematikläraren kan skapa goda relationer. De kompetenser som eleverna 

nämner som viktiga hos en matematiklärare kan tolkas som egenskaper till 

relationskompetens och därför ingå i det begreppet. 

 

7 SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

Resultatet visar att 85,3% av de deltagande eleverna har erfarenheter av begreppet 

relationskompetens. De beskriver sina individuella erfarenheter kring begreppet vilket visar att 

det är deras eget sätt att se på fenomenet och alltså inte hur något verkligen är. Detta är i enlighet 

med fenomenografins ansats. Elevernas olika erfarenheter av begreppet relationskompetens gav 

oss fem olika beskrivningskategorier som var logiskt relaterade till varandra med tydlig 

koppling till fenomenet, och som gick att ordna hierarkiskt, vilket bland annat Larsson (1986), 

Kroksmark (2007) och Marton och Booth (2000) beskriver som viktigt. 

Elevernas erfarenheter av begreppet relationskompetens visar att nästan 45% av eleverna 

beskriver begreppet utifrån skapande av relationer. Men de gör även andra beskrivningar av 

begreppet som går att koppla till mellanmänskliga relationer. Dessa beskrivningar visar att 

begreppet relationskompetens går att se som ett paraplybegrepp, precis som Ljungbladh (2016) 

menar. Det räcker alltså inte med att bara kunna det ena eller det andra utan olika kunskaper 

och färdigheter måste blandas, precis som Ball m.fl. (2008) och Schulman (1986) beskriver.  

Eleverna beskriver relationsskapandet som något som tillhör matematikläraren, vilket går att 

koppla till Aspelins (2013) och Frelins (2015) definition. Aspelin (2013) menar att särskilda 

förväntningar och krav finns hos läraren med professionell relationskompetens. Läraren 

förväntas ikläda sig en roll och ett ansvar som eleverna inte har (a.a.) samt att bygga och 

upprätthålla pedagogiska relationer med elever för att hjälpa de att lära sig och att växa (Frelin, 

2015).  

Att eleverna känner en trygghet med matematikläraren är lika viktigt som att matematikläraren 

bemöter eleverna, skapar en bra kontakt och har förståelse för eleverna. Kommunikation spelar 

en central roll i ett pedagogiskt ledarskap, enligt Petterson (2010). Hur lärare kommunicerar, 

vad lärare kommunicerar om och hur deras elever upplever kommunikationen kan skapa 
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positiva attityder till ämnet och stärka elevernas självbild (a.a.). Eleverna i denna studie skiljer 

dock på bemötande och kommunikation och menar att dessa är skilda åt.  

Ett förhållningssätt som Aspelin (2015) refererar till är att läraren ska ha en strävan till att 

eleverna ska uppleva att relationen alltid finns där som en möjlighet för eleven i balansen 

mellan lärarens ödmjukhet och orubblighet. Då respondenterna svarar om de tyckte 

matematiklärares relationskompetens var viktig framstår ett rungande ja - 89,8% av de 

tillfrågade svarade att den var viktig. Intressant var att resultatet blev lite annorlunda då vi 

frågade om relationskompetensen hos matematikläraren varit viktig för just deras egen 

personliga matematikutveckling. Här stannade siffrorna för ja på en lite blygsammare 

procentsiffra drygt 59%. Att svarsfrekvensen sjunker från 89,8% till 59% då frågan 

formuleras om till att röra elevernas personliga matematikutveckling tolkar vi som att eleven 

uppskattar en relationskompetens lärare högre än en lärare med lägre relationskompetens, 

även om eleven klarar sina matematikstudier. Andelen elever som inte tyckte att 

relationskompetens hos matematiklärare varit viktig var nästan en femtedel. De som svarat att 

lärarens relationskompetens inte varit viktig har angett andra källor. De beskriver föräldrar, 

matematikboken, deras eget pluggande och youtube som viktiga för deras 

matematikutveckling. En del nämner också andra skäl till att relationskompetensen inte varit 

viktig, till exempel att de haft så många matematiklärare att de inte hunnit bygga någon 

relation, att de inte förstod läraren och/eller kunde kommunicera med läraren.  

Att känna förtroende för och tillit till matematikläraren nämner de elever som svarade ja som 

det mest betydelsefulla för att nå målen i matematik. Hattie (2013) menar att det krävs en bra 

relation för att nå optimalt lärande. Detta innebär att läraren har ett särskilt ansvar för 

lärandemiljön, att designa och genomföra den på ett effektivt sätt så att alla elever kan uppnå 

sin fulla potential. Vår studie visar att eleverna också ser undervisningen som mycket viktig 

för sin utveckling. De nämner bland annat vikten av att matematikläraren kan “anpassa sitt 

lärande så att eleverna kan lära sig på bästa sätt” och att matematikläraren “förklarar noga hur 

man gör tills man har förstått” (Tabell 2). Detta tolkar vi som att eleverna vill ha en 

varierande och inspirerande undervisning för att lära sig på bästa möjliga sätt, vilket även kan 

kopplas till Hattie (2012) när han menar att en dålig relation till läraren kan få eleverna att 

tappa intresset. Elevkommentarerna i denna studie visar hur viktig relationskompetensen hos 

matematikläraren är för eleverna (se Figur 3 och 4, samt Tabell 2).  
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När begreppet relationskompetens används i frågorna så är det väldigt viktigt för 

respondenterna med relationskompetens hos matematiklärare. Men när respondenterna själva 

kategoriserar vilka kompetenser de tycker är viktigast för lärare, så använder de inte ordet 

relationer eller relationskompetens. Å andra sidan så nämner de kompetenser inom paraplyet 

för studiens definition av relationskompetens vilket gör att kompetensen relationsskapande 

blir den tredje viktigaste kategorin, enligt eleverna. Detta är jämförbart med Hatties (2018) 

metaanalys, där han sammanfattar 8oo skolstudier och där lärar - elevrelation kommer på 

tredje plats som en viktig faktor för lärande. Respondenterna nämner bland annat egenskaper 

inom undervisning som att kunna förklara bra, vara tydlig och att kunna lära ut. De nämner 

också att läraren måste vara tålmodig, bry sig, vara hjälpsam och kunna ge rätt stöd. 

Personliga egenskaper hos läraren är också viktiga för eleverna, till exempel att läraren är 

snäll/sträng, socialt kompetent, passionerad, karismatisk, att läraren förstår elever och att hen 

är humoristisk. Av respondenternas svar på vad som är viktigast hos en matematiklärare ingår 

alla kategorier i studiens tolkningar och definitioner av begreppet relationskompetens. Det är 

värt att notera vid sammanställning av materialet, att rena matematikkunskaper hos 

matematikläraren hamnar på fjärde och sista plats, då respondenterna rangordnar de viktiga 

kompetenserna hos matematiklärare. Vilket kan jämföras med Schulman (1986) och Ball m.fl. 

et al (2008) som visar på betydelsen av matematiska innehållskunskaper. Före rena 

matematiska kunskaper placerar eleverna att kunna lära ut, ha goda relationer och lärarens 

personliga egenskaper.  

Respondenterna i denna studie går för närvarande på gymnasiet, vilket gör det möjligt att deras 

svar är direkt kopplade till deras nyligen förvärvade erfarenheter, det vill säga erfarenheter från 

matematikkurs 1. Sannolikt har de då mött ämneslärare som besitter goda matematiska 

kunskaper och resultatet från undersökningen visar att det inte är lärarens matematiska 

kunskaper som är viktigast för eleven utan hur läraren lär ut, goda relationer och lärarens 

personliga egenskaper. Måhända kan det finnas förväntningar, från elevernas sida, på att 

matematiklärare på gymnasiet besitter goda ämneskunskaper, vilket gör att andra kompetenser 

blir mer synliga och därför mer viktiga för dem. Vi ser i denna studie att det är flera faktorer 

som avgör om vi ska lyckas med undervisningen eller inte. Elever behöver förstå lärarens 

undervisning, känna tillit till läraren och ha en relation med läraren som håller och därifrån 

uppskatta personliga egenskaper.  
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Utöver detta visar respondenternas erfarenheter dock att PC, PCK och MKT är viktigt, dock ur 

respondenternas erfarenheter med en lägre nivå än att skapa relationer. Det krävs både 

matematikkunskaper och matematikdidaktik för att kunna lägga upp matematikundervisning 

och strukturera den, samtidigt som det krävs kunskaper i pedagogik (Ball m.fl. 2008, Schulman, 

1986). I denna studie har vi fått syn på att relationsskapande är ett komplext begrepp som 

innehåller flera olika faktorer för att kunna skapa det eleverna beskriver som relation, vilket 

innebär just att begreppet relationskompetens måste ses som ett paraplybegrepp (Ljungbladh, 

2016). Detta är i enlighet med vår definition av begreppet relationskompetens att det handlar 

om att ha hela paketet. Alla faktorer för relationsskapande måste vara sammanvävda. 

 

8 DISKUSSION 

I följande kapitel diskuteras de metoder som använts, hur studien genomförts och de resultat 

som kommit ur studien. Förslag på framtida forskning ges också och diskussionen avslutas med 

slutord. 

8.1 Metoddiskussion 

Då föreliggande studie är en kvalitativ studie uppbyggd utifrån den fenomenografiska ansatsen 

är vi medvetna om att det vanligaste sättet att genomföra den är genom intervjuer, men vårt val 

föll på en enkätundersökning. Den största anledningen till detta var tidsbristen men vi ville även 

få in ett så stort underlag som möjligt. Att vi valde att använda skriftliga enkäter, istället för 

digitala, hade att göra med den problematik som hade kunnat uppstå med att garantera 

anonymitet och säkerhet för de etiska löften vi givit. 

I studiens ansats från början var att göra en webbundersökning för att kunna samla all 

information på ett och samma ställe och kunna få ut statistiken direkt. I nästa fas ämnades att 

se om det var några svar som stack ut och som då kunde användas för att djupintervjua enskilda 

elever. Men efter konsultation av kommunens IT-samordnare bedömdes osäkerheten kring den 

nya GDPR lagstiftningen och vilka problem den skulle kunna ställa till med. Valet föll därmed 

på att göra undersökningen via pappersenkäter. Då enkäterna också var anonyma tappades 

möjligheten att fånga in enskilda individer vars svar stack ut för att göra intervjuer.  

Vår enkät startades upp med en fråga kring om hur eleven identifierar sig. Frågan har ingen 

relevans i vår forskning utan var en fråga för att ge den svaranden en ingång för att komma 
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igång med pennan. Vid användande av intervjuer behövs inledande frågor för att öppna upp till 

diskussion av fenomenet (Marton & Booth, 2000). Vi har valt att använda samma tanke i 

enkäten. 

Att använda enkäter kan innebära viss problematik. Att skicka ut enkäter kan innebära ett stort 

bortfall av svaranden, då det är lätt att välja att inte svara på enkäten (Bryman, 2016). Denna 

problematik fick dock inte vi erfara, då vi själva besökte klasserna. Att använda enkäter gav oss 

ett större underlag än om vi skulle använt intervjuer. Intervjuer är mer tidskrävande. Däremot 

skulle intervjuer kunnat ge utförligare svar då det finns möjlighet att ställa följdfrågor, vilket 

saknas vid en enkätundersökning. I en enkät är det dock lätt hänt att få korta svar. Å andra sidan 

så kan en intervju leda till att respondenten leds fram till de svar intervjuaren vill ha.   

Vi tolkar att då vi själva genomförde besöken i klasserna så gav det positiva effekter. En effekt 

var att vi fick ett så stort underlag av elevsvar. Det var få som valde att inte medverka i 

enkätundersökningen. En annan anledning var att det genomfördes under mentorsstid, när 

eleverna ändå var på plats. 

Vi besökte klasserna gemensamt för att ge samma information. Om vi hade genomfört enkäten 

var för sig så hade det varit omöjligt att ge samma information och det hade kunnat ge en lägre 

trovärdighet för undersökningen.  

Det finns dock en risk att både elever som lärare ansåg sig tvingade att ställa upp vilket kan ha 

påverkat resultaten. Elever som valt att lämna blankt eller som svarat exempelvis “vet ej” skulle 

kunna vara tecken på elever som inte ville vara med eller kände sig tvungna. 

I vår metod har vi gjort ett medvetet val av beskrivningskategorier av de mest frekvent 

förekommande beskrivningarna av elevernas egna erfarenheter. Målet var att i enlighet med 

den fenomenografiska ansatsen finna variationen mellan elevernas erfarenheter av fenomenet 

och beskriva dessa (jämför med Larsson; 1986; Marton & Booth, 2000). Då detta är en 

kvalitativ undersökning så letade vi efter bakomliggande teman (Bryman, 2016) och fann 

beskrivningskategorier tämligen snabbt. Den hierarkiska ordningen föll sig naturligt i och med 

frekvensen av elevsvaren. Kategorierna höll sig också tydligt till det undersökta fenomenet, 

vilket är ett av kraven utifrån en fenomenografisk ansats (Marton & Booth, 2000).  

Undersökningen gav kvantitativa data som sedan kunde tolkas och analyseras kvalitativt. Vi 

är medvetna om att den vanligaste metoden för att få fatt i kvalitativ data är intervjuer. Men, 

då vi använde oss av skriftlig enkät så kunde vi analysera alla data kvalitativt. I analysarbetet 
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fann vi skilda kategorier som gav oss möjlighet att beskriva elevernas erfarenheter. Detta var 

viktigt i analysarbetet, enligt Larsson (1986). 

I enkätens fråga tre (vad innebär begreppet relationskompetens för dig?) visade sig vara den 

fråga där eleverna hade mest frågor och svårast att besvara. Vi förklarade på samma sätt som 

frågan kom upp, att de kunde dela begreppet i två ord – relation och kompetent. De kunde 

sedan fundera vad dessa ord kunde betyda för dem. Av resultatet framkom ändå att detta var 

en svår fråga då ca ⅓ av alla elever svarat i termer av att de inte visste vad det var. Som näst 

mest framträdande fanns vanliga förekommande förklaringar som “bra relation, trygg, viktigt 

när man tycker att matte inte är lätt och personligt” frågan kan i efterhand ifrågasättas om den 

var rätt ställd eller kanske kunde formulerats på ett annat sätt. Det finns dock en risk i att om 

vi definierat begreppet relationskompetens så finns det risk att vi hade kunnat styra elevernas 

tankar och därför kunnat påverka elevernas påföljande svar.  

8.2 Resultatdiskussion 

Vårt resultat med fenomenografisk ansats är den hierarkiska ordningen som redovisats i 

resultatdelen. Elevernas erfarenheter av fenomenet visar att de tycker att det viktigaste är att de 

känner tillit och förtroende för sin matematiklärare. Som näst viktigast enligt eleverna är 

undervisningen. Detta har vi i litteraturgenomgången kallat för Classroom management, då 

begreppet undervisning för oss är något större. För att undervisning ska kunna ske så måste den 

planeras efter eleverna och kunskaper kring olika approprierande verktyg som måste bemästras 

och användas. Lindqvist (2015) diskuterar uttrycken “jag ser dig” kontra “jag ser dig” - samma 

ord men med olika betydelse och innehåll. Uttrycket “jag ser dig” blir därför viktigt ur 

undervisnings-synpunkt, då undervisning blir svårt att planera och genomföra om den inte 

planeras utifrån eleverna. 

För eleverna är det även viktigt att matematikläraren lyssnar och kommunicerar med dem, men 

de skiljer på bemötande och kommunikation. Precis som Petterson (2010) beskriver, så kan 

läraren inhämta ovärderlig information om elevens färdigheter, matematiska resonemang och 

attityder, samt ge användbar feedback genom att lyssna och kommunicera med eleverna. Men 

då måste läraren ha sett eleven (“jag ser dig”) och kan därefter möta och bemöta eleven. 

Bemötande och kommunikation måste alltså sitta ihop. Hur lärare kommunicerar, vad lärare 

kommunicerar om och hur deras elever upplever kommunikationen kan skapa positiva attityder 

till ämnet och stärka elevernas självbild (Petterson, 2010). Relationer är alltså en viktig del av 
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kommunikationen och för elevers ämnesmässiga utveckling, precis som Thernlund (2013) 

skriver.  

Alla de kompetenser som eleverna nämner som viktiga hos matematikläraren tolkar vi in i 

begreppet relationskompetens. Eleverna nämner Tillit/Förtroende på första plats; vilket kan 

tolkas som att de ser tillit och förtroende som avgörande för att trivas och i sin tur kunna lära 

sig. För att skapa tillit och förtroende behöver lärare och elev lära känna varandra, vilket 

handlar om att se personen för den den är. Tillit och förtroende kan i sin tur därför tolkas som 

att det är viktigt för eleverna att det skapas goda relationer med dem. Igen handlar det om 

uttrycket ”jag ser dig” och bemötande och kommunikation måste sitta ihop, vilket nämnts 

tidigare. Som näst viktigast nämner eleverna undervisningen. Det är en av lärarens uppgifter: 

att planera undervisning och planera den för de elever som ska undervisas. För att kunna 

planera undervisningen kan det vara av vikt att lära känna eleverna först. Ännu en gång 

kommer uttrycket ”jag ser dig” att få betydelse och hur/vad läraren kommunicerar blir också 

av betydelse. Igen kan det tolkas som att relationer är av betydelse, men denna gång för 

undervisningen. På tredje plats nämner eleverna matematiklärarens personliga egenskaper 

som viktiga. De skriver bland annat att läraren måste vara snäll men bestämd, rolig och 

inspirerande. Detta är en del i bemötande vilket i sinom tid kan skapa tillit och förtroende, 

vilket var det som eleverna satte som högsta prioritet. Detta är även olika sätt att 

kommunicera med eleverna på, vilket för oss in på den fjärde och femte kompetensen som 

eleverna nämner som viktig, och som även de har med relationer att göra; kommunikation, 

bry sig. 

 

Att lärare har behörighet nämner inte eleverna, vilket kan tolkas som att det finns en förväntan 

om att alla matematiklärare de möter är behöriga. Tillit och förtroende, undervisning och 

personliga egenskaper är topp 3 viktigast för matematikinlärning, enligt eleverna. Det räcker 

alltså inte med enbart innehållskunskap eller enbart pedagogik. Relationskompetens hos 

matematiklärare är alltså viktig för eleverna. Att kunna möta eleven där den är, lyssna in och 

bekräfta, bära relationen och ge fostran och omsorg, är byggstenar som eleverna upplever som 

viktiga hos matematiklärare. Samtliga ovanstående kompetenser som eleverna nämnt går alla 

under paraplybegreppet relationskompetens. 

8.3 Relevans för speciallärarrollen 

Ahlberg (2015) menar att uppdraget som speciallärare inom matematik kräver att vi har fokus 
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på elevens lärande och individuella behov inom det specifika ämnesområdet. För att eleverna 

ska nå sina mål är ett av speciallärarens ansvar att undanröja hinder och svårigheter i 

lärmiljön, utforma åtgärdsprogram och att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

för såväl elever, vårdnadshavare och kollegor (a.a.). För att lyckas med detta krävs förståelse 

för hur viktig förmågan är att skapa förtroende, tillit och känslan av att ”jag ser dig”. Det vill 

säga de förmågor som eleverna i studien såg som viktigt hos matematiklärare med 

relationskompetens. 

8.4 Framtida forskning 

Studien har inte haft för avsikt att undersöka fenomenet relationskompetens kopplat till 

könsidentitet. För vidare forskning skulle det kunna vara en anledning att jämföra för att se om 

det finns skillnader mellan hur olika identiteter uppfattar vikten av relationer mellan lärare och 

elever i skolan.  

Vidare har inte studien haft som fokus att undersöka fenomenet relationskompetens hos elever 

som genomgått grundskolan samt läst matematikkurs 1 på gymnasiet. Matematikkurs 1 är olika 

beroende av vilket program eleven tillhör. I vår forskning har vi inte undersökt om det finns 

några skillnader på fenomenet för elever som tillhör olika program. Detta skulle kunna vara 

intressant att titta på av den anledningen. 

Studien har genomförts på ungdomar i övre tonåren. Skulle resultatet vara detsamma för andra 

åldrar?  

Kalin m.fl. (2017) visade i sin studie att det var en väsentlig skillnad på elevers uppfattningar 

av lärares arbete i matematik och slovenska. Hur ser det ut i Sverige vid jämförelse av 

matematik och svenska? Hur ser det ut i jämförelse med flera ämnen? 

Denna studie går att replikera. Det gör att skolor och kommuner skulle kunna jämföras i 

Sverige, och även studeras och jämföras internationellt. Med anledning av den debatt som nu 

förs kring svensk skolas likvärdighet skulle det vara intressant att se om forskning kring detta 

fenomen kan hjälpa. Mer forskning nationellt som internationellt skulle kunna ge en djupare 

och bredare förståelse och kunskap kring relationskompetens och dess betydelse för elevers 

matematikutveckling. 
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8.5 Slutord 

Förväntningarna på denna studie har varit stora, då vi har egna erfarenheter av elevers 

erfarenheter kring fenomenet. I vår inledning ställde vi frågan om en ökad medvetenhet om 

relationell pedagogik skulle kunna rädda kvar eleverna i sin matematikutveckling. Detta då vi 

gång på gång fått till oss att anledningar till avhopp är på grund av att det saknas relationer 

mellan lärare och elev. Men, begreppet relationskompetens visade sig vara större än vad vi 

trodde. Definitionen av begreppet relationskompetens skiljer sig åt i olika studier. Eleverna har 

i sin tur sina olika definitioner av begreppet. Detta gör det hela komplext, samtidigt som det 

visar hur viktigt det är.  

Att matematiklärare behöver ha relationskompetens var de deltagande eleverna i denna studie 

överens om, men att finna ett enkelt svar på vad begreppet innebär för eleverna var svårt - eller 

snarare omöjligt. Elevernas erfarenheter av matematiklärares relationskompetens var bred, men 

det gick ändå att finna kopplingar till fenomenet relationskompetens och se att det är ett 

paraplybegrepp innehållandes flera kompetenser som måste blandas.  

Eleverna nämner tillit och förtroende, relation, trygghet, bemötande, att kunna kommunicera, 

lyssna, bry sig, personliga egenskaper och undervisning som viktiga egenskaper hos 

matematikläraren. Samtliga nämnda viktiga faktorer för eleverna nämns även i litteratur. Det 

handlar om att inneha ett helt paket av kompetenser.  

Vårt uppdrag är uppdelat i flera bitar som måste vävas samman till en helhet, vilket även 

forskning visar. Det räcker inte med exempelvis bara ämneskunskaper eller bara pedagogik. 

För att vara en professionell matematiklärare krävs mycket mer än så. Detta stämmer överens 

med den erfarenhet och definition som vi själva har av begreppet. Samtliga faktorer som 

eleverna nämner som viktiga ligger under paraplybegreppet relationskompetens. Det går alltså 

inte att bortse från att matematiklärare behöver relationskompetens. 

Med anledning av tidigare studiers resultat av relationer och relationskompetens, men med 

särskild anledning av denna studies resultat ter det sig märkligt att detta begrepp ännu inte 

finns inskrivet i något av våra styrdokument. Av denna anledning bör också 

relationskompetens ha en framträdande roll på våra lärarutbildningar.  

Avsikten med detta arbete har inte varit att peka ut matematiklärare som lyckade eller mindre 

lyckade vad gäller sitt relationella samspel med elever utan tvärtom peka på de 

framgångsfaktorer som eleverna listat för oss i enkäterna. 
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Resultatet visar att matematiklärarens relationskompetens i samspel med utbildning är A och 

O.  
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BILAGA 1 - ELEVENKÄT 

 

Enkät Relationskompetens 

 

Vänligen ringa in det alternativ som passar bäst in på Dig. 

 

1. Hur definierar Du dig?  Kvinna  Man  Annat 

 

2. Beskriv med egna ord vad du anser är anledningen/anledningarna till att du klarade 

matematikkurs 1? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Om du inte klarade kursen, vad anser du var anledningen/anledningarna till att du inte 

klarade matematikkurs 1? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Vad innebär begreppet relationskompetens för Dig? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Tycker du att det är viktigt att en matematiklärare har  

relationskompetens?     Ja Nej Vet ej 
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6. Har relationskompetens hos din matematiklärare varit viktig för att du skulle klara 

grundskolans matematik och matematikkurs 1?  

        Ja   Nej Vet ej 

 

7. Om du svarat JA på fråga 5:  

På vilket/vilka sätt har matematiklärarens relationskompetens varit viktig för att du 

skulle klara grundskolans matematik och matematikkurs 1? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Om du svarat NEJ på fråga 5:  

Varför har matematiklärarens relationskompetens inte varit viktig för att du skulle 

klara grundskolans matematik och matematikkurs 1? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Nämn 3 (eller fler) kompetenser du tycker är viktiga hos en matematiklärare. 

Gradera detta med den viktigaste först, näst viktigaste osv. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Tusen tack för er vänliga medverkan! 

 

Emma och 

Ingemar 


