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SAMMANFATTNING 
 

 

Kunskaps- och elevsyn förändras och i Lgr 11, liksom i Lpo94, ska elevers svårigheter ses 

som uppkomna i mötet med omgivningen och inte inneboende i individen. Jag har valt att 

kalla denna syn det relationella uppdraget. Denna uppsats belyser bakgrunden till detta 

relationella uppdrag och den kunskapssyn den bygger på. Vidare berörs de filosofiska 

utgångspunkterna för ett relationella synsätt inom existentialismen, några 

utvecklingspsykologiska aspekter samt hur ämneslärares professionalism definieras med en 

relationell syn på lärande och utveckling.  

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur de relationella intentionerna bedrivs och förstås i 

skolan. Efter observationer utifrån IPA (Interaction Process Analysis) av 

klassrumsundervisning och intervjuer av ämneslärare på en 7-9 skola var min intention att 

finna olika hinder och möjligheter i arbetet med det relationella uppdraget på den studerade 

fallskolan. Det finns i studien en ansats av att närma de specialpedagogiska strävandena med 

allmänpedagogikens, så att arbetet för elever i svårighet genomsyrar all undervisning i skolan.  

 

Resultaten visar att ämneslärare på skolan har vilja att arbeta med relationer och 

mellanmänskliga möten både i och utanför klassrummet och att sätta sig in i elevers behov, 

men att sättet de gör det på varierar. Resultaten visar också att ämneslärare slits mellan yttre 

och inre krav på vad undervisningen ska handla om avseende balansen mellan relationella 

uppdrag och ämnesundervisning, och att ämneslärare sinsemellan tolkar sitt läraruppdrag på 

olika sätt. Resultaten indikerar också att avsaknaden av samsyn inom en organisation 

försvårar det relationella uppdraget för ämneslärare. Det finns således skäl att djupare studera 

vad undervisningen ska syfta till, vad lärarens roll ska vara och vad lärarprofessionalism 

innebär med en mer relationell syn på undervisning och elevers utveckling. Under lektionerna 

anas en kunskapssyn, som har sin grund i forna tiders lydnadskultur och som begränsar 

möjligheten till intersubjektiva möten i läroprocessen, något som kan underminera elevernas 

motivation och eget ansvarstagande. Men det fanns också flera goda exempel på hur 

ämneslärare aktivt stödjer elever på olika vis i sin lärprocess, både ämnesmässig och 

socioemotionellt, vilket visar att kunskap även ses som något elever och lärare bildar 

tillsammans.   

Nyckelord: relationell, interaktion 
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1. INLEDNING 

 

Ännu en gång sitter svenska ämneslärare och studerar en ny läroplan, Lgr11. En läroplan 

återspeglar alltid ett samhälles olika politiska intressens uppfattningar om vad som utgör 

värdefull kunskap och vilka värderingar som ska råda i skolans värld (Stensmo, 1994, s.17). 

Liksom i den förra läroplanen, Lpo94, ges i Lgr11 ett relationellt uppdrag till skolans aktörer, 

ett uppdrag som för tio år sedan ännu inte fått avsedd genomslagskraft, enligt skolverkets 

kunskapsöversikt i specialpedagogik (Emanuelsson, 2001, s.23), vilket drabbar många elever 

som därmed får svårt att utvecklas optimalt i skolan. I denna uppsats vill jag därför studera det 

relationella uppdraget och vad mellanmänskliga relationer kan innebära för elevernas 

utveckling och ämneslärares professionalitet. Min ansats är delvis fenomenologisk. 

Fenomenologin kan beskrivas som ett försök att förena filosofi, vetenskap och liv (Floistad, 

1994,s.346), eller att kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen (Kvale, 2009, 

s.30). 

 

I kursplanerna definieras lärarnas kunskapsuppdrag. Till ämnenas kursplaner ska också 

skolans värdegrund och uppdrag, liksom övergripande mål och riktlinjer genomsyra 

undervisningen. Det är här de socioemotionella, eller relationella aspekterna i elevernas 

utveckling och lärarnas yrkesutövning beskrivs. Det relationella uppdraget i skolans 

värdegrund beskrivs i Lgr11 under rubriken: God miljö för utveckling och lärande.  

 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan 

ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla 

grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Skolverket 2011, 

s.10). 

 

I samband med inrättandet av en ny läroplan 1994 (Lpo94) infördes i grundskoleförordningen 

(SFS 1994: 1194, kap 5, 1§) att ”åtgärdsprogram ska upprättas för de elever som är i behov av 

specialpedagogiska insatser, så att de får särskilt stöd, ett stöd som i första hand ska ges inom 
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den grupp eller klass som eleven tillhör” (Skolverket, 2002, s.17). Tre år senare utvärderades 

arbetet (SOU 1997:108 s.53 ). Utredarna betonade åter att syftet är ”att påverka 

förutsättningarna för det enskilda barnets aktiva deltagande i gruppens ordinarie arbete oavsett 

vilket särskilt stöd han eller hon därutöver behöver”( Skolverket, 2002 s.18). I Skolverkets 

skrift Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram understryks vikten av att 

elevens svårigheter förstås relationellt d v s att förutom på individnivå, ska elevens situation 

även analyseras på grupp- och organisationsnivå (Skolverket, 2001). Det står klart att de 

relationella intentionerna med Lpo94 inte når fullt ut i den svenska skolan och att elever faller 

mellan stolarna, vilket också är slutsatsen i utbildningsinspektionens sammanställning 2004: 

”huruvida en elev får särskilt stöd eller inte, beror till stor del på i vilken kommun eleven bor” 

(Skolverket, 2005). Det relationella förhållningssätt, som definieras i värdegrunden även i 

Lgr11, främjar alla barns utveckling, men är än viktigare för de elever som av olika 

anledningar inte kommer till sin rätt i den svenska skolan. Det är i de flesta länder en stor 

utmaning för ämneslärare att infria de politiska inkluderingsambitionerna, där de elever som 

tidigare fått specialpedagogisk undervisning utanför klassrummet, nu ska inkluderas rumsligt, 

socialt och didaktiskt i ämneslärarnas ordinarie undervisningen. Denna uppsats kommer att 

befinna sig i detta gränsland mellan allmänpedagogik och specialpedagogik, ett forskningsfält 

som behöver studeras mer under kommande år (Brophy, 2006, s.39).  

 

Några orsaker till att de relationella intentionerna inte når fullt ut i skolan kan förklaras med 

samhällsutvecklingen i stort och att många andra förändringar samtidigt ägt rum i skolans 

värld. Åren efter införandet av Lpo94 hamnade Sverige i en djup ekonomisk kris, likt den som 

nu drabbar andra delar av Europa, med kraftiga åtstramningar i kommunernas budget, vilket 

för skolan fick konsekvenser som att klasstorlekarna ökade, antalet lärare, speciallärare och 

annan personal i skolan minskade, diagnoser blev ofta ett krav för att få specialpedagogisk 

hjälp och fler elever än tidigare skrevs in i särskolan (Skolverket 2005 s.39f). 1990-talet är 

också ett decennium då det svenska samhället går mot ökad segregation, då globaliseringen 

tar fart och antalet elever med annat modersmål växer i klassrummen, då huvudmannaskapet 

för skolan decentraliseras och kommunaliseras, då privatiseringsfrågan delar skolvärlden, då 

nya mediala och tekniska landvinningar påverkar synen på kunskap och då individualisering 

blir ett viktigt begrepp (Egelund 2006).  
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Jonas Aspelin, docent på lärarhögskolan i Malmö, menar att det är de kunskapsutvecklande 

mötena som lockar till läraryrket och som skänker arbetsglädje hos lärare och elever, men att 

dessa relationella aspekter får en alltmer undanskymd plats i läraryrket (Aspelin, 2005, s.17). 

Sedan 1993 genomför Skolverket var tredje år en undersökning om elevers och lärares 

attityder till skolan. Rapporten från 2009 visar att var tredje lärare det senaste året övervägt att 

byta yrke, och att detta är vanligare bland ämneslärare i grundskolans senare del än för lärare i 

åk 1-3 (Skolverket 2010). Lärare upplever brister i förhållande till sin huvuduppgift, 

undervisningen, och känner skuld och skam. Aspelin skissar fram tre möjligheter att förstå 

problemet: ett samhälleligt, ett individuellt och ett mellanmänskligt. Alla tre ger skäl till 

förståelse, men den möjlighet som Aspelin ser för att komma vidare och få till en konstruktiv 

förändring av den pedagogiska verksamheten i den svenska skolan handlar om att sätta det 

mellanmänskliga, den pedagogiska relationen i fokus. (Aspelin, 2005, s.18f).   

 

Att de relationella dimensionerna av ämneslärarens yrkesutövning fått en undanskymd plats i 

undervisningen kan också förklaras med det fokus skoldebatten haft under senare år. 

Regeringarna i många västländer försöker för närvarande, i sin iver efter mätbara resultat av 

kunskaper, omforma läraryrket till ett rent tekniskt arbete, där läraren ska tillhandahålla ett 

färdigt undervisningspaket med betyg, i en i förväg definierad praktik (Goodson 2005, s.38f). 

Internationella mätningar som PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) och 

PISA (Program for International Student Assessment) används som underlag för många 

länders skolpolitik vilket förvandlar undervisning till ett evidensbaserat yrke (Biesta, 2011, 

s.21f).  Den engelske pedagogikprofessorn Biesta ifrågasätter om vi verkligen mäter det vi 

tycker är viktiga kunskaper eller bara det som faktiskt är mätbart?  

 

Skolverket gav 2008 ut en kunskapsöversikt över faktorer som är betydelsefulla för elevers 

skolresultat. Forskningen visar att eleverna når bäst studieresultat på de skolor där 

ämneslärarna har kännedom om varje elevs behov, och därtill vilja och möjlighet att möta 

dessa behov i nära och förtroendefulla relationer. Det kräver dock en organisation som präglas 

av ett begränsat elevantal samt ett synsätt där skolan, och inte eleven själv, bär ansvaret för 

sitt lärande (Skolverket, 2009, s.43). Även i betänkandet av den nya lärarutbildningen från 

utbildningsdepartementet framgår vikten av den avgörande roll som en god relation har för 

barns utveckling: ”Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och 

varm relation till sina elever” (SOU 2008:109, s.216). 
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Denna uppsats ämnar beskriva olika teorier som talar för att mer vikt läggs vid relationella 

aspekter i skolan, för att förbättra varje elevs skolsituation samt ämneslärarnas yrkessituation 

och professionella utveckling. Den relationella dimensionen i lärares yrkesutövning är inte 

någon ny företeelse, utan själva kärnan i lärarprofessionen:   

 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först 

finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, 

när han tror att han kan hjälpa andra. För att undervisa någon, måste jag 

visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst måste jag förstå det 

han gör. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer. 

   (Sören  Kierkegaard, 1813-1855) 
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1.1 Syfte  

 

Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att försöka förstå vilka möjligheter och hinder som 

finns i ämneslärares klassrumsundervisning med det relationella uppdrag som den svenska 

läroplanen förordar för att varje elevs utvecklingspotential ska framträda. Min förhoppning är 

att möjligheter till utveckling av ämneslärares professionalitet, och likaså de hinder som 

behöver övervinnas, kan framträda i mötespunkten mellan teori och verksamhet. 

 

1.2 Frågeställning 

 

a) Hur ser ämneslärares verbala interaktion ut i klassrummet när det gäller att skapa och 

upprätthålla interpersonella relationer? 

b) Vilka upplevelser av relationsarbete i skolan framträder i ämneslärarnas berättelser om 

sin undervisning? 

 

1.3 Forskningsöversikt 

 

Man har under de senaste åren kunnat skönja ett ökat intresse för relationellt tänkande i 

pedagogiska sammanhang (Richie, 2006, s.5). Likaså växer forskningsfältet Classroom 

management, ett område som ofta är eftersatt i västländernas lärarutbildningar och som 

studerar de handlingar lärare utför för att skapa en undervisning som stödjer och underlättar 

elevers ämnesmässiga, men också socioemotionella utveckling (Evertson, 2006, s.3f).  

 

Inom classroom management har bl.a. ett holländskt forskarlag kommit fram till att tydligt 

lärarinflytande i kombination med nära relationer leder till bäst studieresultat (Wubbels, 2006, 

s.1183). I en annan artikel visar deras forskning att lärares interpersonella beteende är starkt 

sammanhängande med elevers motivation och kunskapsutveckling, och att goda 

interpersonella relationer mellan lärare och elever är en förutsättning för elevengagemang i 

inlärningssituationen (den Brok, 2005, s.21).  

 

Flera svenska doktorsavhandlingar har också belyst olika aspekter av relationell pedagogik 

under senare år (Frelin, 2010; Holmgren, 2007; Jons, 2008; von Wright, 2000). Den 

relationella pedagogikens idéer i har också utvecklats av Jonas Aspelin (2005, 2010), av den 
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danske pedagogikprofessorn Per Fibaek-Laursen (2005) och de danska psykologerna Jesper 

Juul och Helle Jensen (2003). 

 

Under arbetets gång har olika närbesläktade begrepp dykt upp. I Nationalencyklopedien 

definieras relationer som: ett känslomässigt förhållande mellan två eller flera parter. Med 

relationsarbete menas alla handlingar mellan ämneslärare och elev i syfte att skapa, 

upprätthålla och främja relationer som är positiva för elevernas utveckling (Frelin, 2010, 

s.199). Ett relationellt förhållningssätt handlar om att se hur saker och ting påverkar varandra 

(von Wright, 2009, s. 37). Med begreppet relationskompetens menas en professionell 

kompetens i att ”se” eleven, och anpassa sitt beteende efter barnets behov i ett tydligt och 

autentiskt ledarskap. (Juul, 2003, s.124f). Relationell pedagogik definieras som en syn på 

utbildning som grundas på tanken att människan växer, utvecklas och lär sig saker i relationer 

(Aspelin, 2011). Min rubrik det relationella uppdraget berör olika aspekter av ovan nämnda 

begrepp och är valt för att knyta an till det uppdrag jag läser in i läroplanens värdegrund. Det 

relationella uppdraget förordar att alla i skolan antar ett relationellt förhållningssätt, vilket 

handlar om att ämnesläraren aktivt bedriver ett relationsarbete, vilket i sin tur kräver att 

ämneslärare utvecklar en god relationskompetens och att man bedriver en relationell 

pedagogik. 

 

1.3.1 Ett relationellt förhållningssätt och dess kunskapssyn 

 

Vid 1800-talets slut uppstod på den amerikanska kontinenten tankar om pragmatismen hos 

psykologer och filosofer som Peirce, James och Dewey. Inom pragmatismen ses språk och 

kunskap som redskap för hur man hanterar verkligheten. (Backman, 2009, s.67) Den 

pragmatiska ståndpunkten är att sanningskriteriet är interpersonellt, något som bygger på en 

kollektiv överenskommelse. Det som är sant i en kontext utgör alltså ingen evig och absolut 

sanning (Stensmo, 1994, s. 170).  Den sovjetiske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij 

stärkte den pragmatiska ståndpunkten i sin forskning om den sociala interaktionens nyckelroll 

för kognitiv utveckling, i form av det stöd en människa behöver från sin omgivning för att 

komma vidare i sin kunskapsutveckling (Lindberg, 2005, s.39).  

 

Efter andra världskriget spreds bland franska filosofer som Merleau-Ponty, Lyotard, Foucault 

och Derrida idéer om tänkandet i det postmoderna samhället. Man såg inte längre kunskap 
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som objektiv och man misstrodde universella tankesystem. Den postmoderna synen på 

kunskap är att kunskap existerar i relationen mellan personen och världen, och att kunskap 

förhandlas fram i en social konstruktion (Backman, 2009, s.68f). Socialfilosofen Mead, en 

annan amerikansk pragmatiker, gav en socialpsykologisk teori om det mänskliga medvetandet 

och jagets utveckling, som handlar om att det innehåll som läggs i vårt medvetande endast är 

en utveckling och produkt som uppstår och utvecklas i den sociala processen genom social 

interaktion (Mead, 1976, s. 143).  

 

I kölvattnet av teorier om interaktion, medvetande, kunskapsbildning och kommunikation 

mellan människor utarbetades efter andra världskriget, bl.a. av antropologen Bateson, en 

tvärvetenskaplig systemteori, användbar inom alla områden som bygger på mänsklig 

kommunikation. Det grundläggande inom systemteorin är att uppmärksamheten riktas på 

relationen mellan människor, och att en persons handling och beteende påverkas av, samtidigt 

som det också påverkar, hur andra människor i systemet agerar. Människor inom ett socialt 

system kan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv bara förstås genom de relationer de ingår i 

(Gjems, 2008, s.23f).  

 

Ser man skolan som ett system, i en värld där kunskap och sanning byggs upp i sociala 

processer genom interaktion, så behöver varje enskild skola arbeta med sin organisation och 

att få medarbetarna att förstå och ansvara för sin del av helheten. Här har skolans huvudmän 

ett stort ansvar att erbjuda den fortbildning och den handledning som det förutsätter. Varje 

ämneslärare måste i sin tur rikta uppmärksamheten mot sin egen roll i undervisningen och hur 

man som lärare bidrar i den pedagogiska situationen. Det relationella perspektivet betonar 

intersubjektiviteten mellan de människor som deltar i den pedagogiska situationen, d v s det 

som sker mellan människor. (von Wright, 2009, s.36) Den svenskfinska pedagogikprofessorn, 

Moira von Wright, kommer i sin avhandlings slutsats fram till att ”läraren är delaktig i hur 

eleverna riktar sin uppmärksamhet, vilka möjligheter som förverkligar sig för eleverna, de 

erfarenheter och den meningsskapande process i vilken eleverna ingår, samt uppbyggandet av 

elevernas erfarenhetsvärldar inklusive deras själv” (Von Wright, 2000). Samtidigt vill hon 

betona att läraryrket är oerhört krävande, att behovet av professionell handledning är stort och 

att lärarna måste få tillbaka ett större inflytande över de pedagogiska frågorna (von Wright, 

2009, s.26) 
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1.3.1.1 Specialpedagogikens relationella perspektiv 

 

Inom det specialpedagogiska forskningsfältet utarbetade Persson (1998) i sin avhandling en 

modell för att beskriva två sätt, eller perspektiv, på hur man beskriver och arbetar med elevers 

svårigheter i den svenska skolan: det relationella - och det kompensatoriska perspektivet 

(Emanuelsson, 2001, s.22). I andra länder och hos andra forskare har det kompensatoriska 

synsättet inom specialpedagogik benämnts med andra termer: medicinskt-psykologiskt 

(Bailey), kategoriskt (Emanuelsson, Persson, Rosenquist) eller funktionalistiskt (Skrtic) 

(Nielholm 2006, s.17).  I den forskningsöversikt som Skolverket lät professor Emanuelsson 

m.fl. publicera 2001 framkommer att det kompensatoriska perspektivet uppstod under 

specialpedagogikens framväxt under 1960-talet Då satsades stort på psykologisk-medicinsk 

diagnostisering av elever som ansågs avvikande från den tiden normalitetsbegrepp. Genom att 

diagnostisera elever med svårigheter, vare sig de var medfödda eller fanns i elevens närmiljö, 

och kompensera elevens diagnoser genom specialundervisning, så skulle eleven nå bättre 

skolresultat (Emanuelsson, 2001, s 12).  

 

Denna inom specialpedagogiken traditionella kompensatoriska elevsyn lever alltjämt kvar, 

men har med tiden fått kritik och konkurrens av en relationell syn på elever. Med en 

relationell elevsyn ligger inte den enskilde elevens svårighet hos eleven själv, utan i det 

pedagogiska bemötandet. Man talar inte om elever med svårighet, utan om elever i svårighet. I 

ett skolsammanhang blir det nu viktigt vad som sker i förhållandet, i interaktionen mellan 

skolans aktörer, d v s mellan lärare och elever. Dock dominerar på många håll det 

kompensatoriska perspektivet, trots att de nationella styrdokumenten för skolan, Lpo94 och 

Lgr11, såväl som högre utbildning, genomsyras av en relationell förståelse av den (special-) 

pedagogiska problematiken (Emanuelsson, 2001, s.23). Följande kapitel ämnar belysa varför 

det är så, men också vad som är upprinnelsen till det relationella uppdraget.  

 

1.3.2 En specialpedagogisk återblick på den svenska skolans elevsyn 

 

Rådande ideologier och politiska strömningar avgör vilken människosyn ett samhälle har, 

vilket för den svenska skolan avspeglar sig i de läroplaner skolverket ger ut för hur lärarna ska 

bemöta och arbeta med eleverna.  
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I den svenska folkskolans vagga på 1840-talet gjordes snart en uppdelning av de barn som 

kom till skolan. Vissa ansågs i skolsammanhang ”normala”, medan andra ansågs 

”avvikande”(Egelund, 2006). Skolan arbetade från start med en elevkategorisering utifrån tre 

parallella spår (Skolverket 2005, s.15). I skolans huvudspår reste de elever som skulle tillägna 

sig kunskapsmålen enligt den givna utvecklingstakten. I en vagn vid sidan av fick de elever 

resa som behövde mer tid för sitt lärande. Ett tredje spår fanns för vissa funktionshindrade 

grupper såsom blinda och döva, drivna av privata, filantropiska eldsjälar. För andra 

funktionshinder byggdes ”tågnätet” ut först vid mitten av 1950-talet (Skolverket 2005, s.16). 

De störande och vanartiga barnen placerades ofta på uppfostringsanstalter (Skolverket 2005 

s.19).  

 

Normalitets– och avvikelsebegreppen i synen på eleverna utvecklas vidare parallellt med de 

medicinsk-psykologiska vetenskapernas framväxt under 1900-talet. 1914 översätts Binet-

Simons intelligenstestskala till svenska, vilken, tillsammans med medicinska utlåtanden, vars 

”vetenskapliga mätbarhet”, kom att få stor betydelse vid differentiering av elever under 

kommande decennier då skolans fokus låg på mätbara prestationer i skolans ämnen. (Egelund 

2006). 

 

Under efterkrigstiden utvecklar FN de mänskliga rättigheterna. Den ideologiska målsättning 

som präglade skolpolitiken under 1960-talet var integrering. Begreppet integrering innefattar 

en demokratisk människosyn, om att alla människors olikheter ska ses som en tillgång istället 

för ett problem och en svårighet, och där man har rätt att utvecklas tillsammans med andra. 

Skolan blir nu en plats där alla elever har rätt att bli sedda och förstådda utifrån sina egna 

förutsättningar. Skolan ska alltså träna eleverna för de konflikter, intressekonflikter, över- och 

underordningar som finns i samhället (Egelund 2006). Den nya läroplanen 1962 innebar att 

folkskolan och realskolan ersattes med en grundskola, och för första gången bygger nu 

skolans mål på att alla elever, oavsett vilket ”spår” de befunnit sig på, skulle kunna nå samma 

kunskapsmål när de gick ur grundskolan (Egelund 2006). 1968 införs obligatorisk skolplikt i 

Sverige för alla barn, även fysiskt handikappade barn, som tidigare oftast vårdats på 

institutioner. (Egelund, 2006) Att inkludera alla barn i undervisningen blir nu målet. 

Inkluderingsbegreppet kan beskrivas utifrån tre delar som alla bör tillgodoses: en rumslig, en 

didaktisk och en social inkludering (Asp-Onsjö, 2006, s.203). 
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FN-konventionen om Barnets rättigheter antogs av Sverige 1989. På regeringens hemsida om 

mänskliga rättigheter kan man läsa att: ”Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas 

med respekt och att få komma till tals. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa 

komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn”. När läroplanen, Lpo94, utarbetades 

beaktades barnkonventionens innehåll, men också innehållet i Salamancadeklarationen. 

Salamancadeklarationen handlar om att elever i behov av särskilt stöd ska få sin utbildning i 

sin egen miljö tillsammans med andra barn. Deklarationer har en politisk snarare än rättslig 

betydelse (Salamancadeklarationen 199, s.4). I deklarationen ges riktlinjerna för hur arbetet 

med särskilt stöd och specialundervisning i Lpo94 och nu Lgr11 kom att formuleras. Det av 

UNESCO initierade mötet i Spanien byggde således vidare på deklarationen från 1948 om 

alla människors rätt till utbildning, men nu med ett behov av att mer specifikt utveckla 

innehållet för människor med fysiska och psykiska funktionshinder, vilka annars lätt 

marginaliserats i skolsammanhang (Salamancadeklarationen, 1994). 

 

 

1.3.3 Pedagogiska utmaningar för ett paradigmskifte 

 

Tre svenska professorerna i specialpedagogik, Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och 

Jerry Rosenqvist, skriver att utmaningen för skolan som organisation, och för dess huvudmän 

är att det relationella perspektivet kräver ett långsiktigt tänkande och att långsiktiga 

arbetsstrategier kommer att kunna upplevas som obekväma, då de inte omedelbart kommer att 

lösa de akuta problemen ämneslärare möter i verksamheten: ”Ett relationellt perspektiv /…/ 

kräver också tänkande och planering i längre tidsperspektiv, som sträcker sig inte bara över 

enstaka terminer eller läsår, utan också över skolformer och lokal och kommunal 

utbildningsplanering i vid mening. /.../”ett livslångt lärande” och detta både i individuell och 

kollektiv mening” (Emanuelsson, 2001, s 25).  

 

En annan aspekt är också läraryrkets status i samhället. Olika sociala institutioners 

professionshierarkier avgör vilken makt utövare inom en profession har. Ju högre 

makthierarki desto mer makt att tolka normalitetsbegrepp i ett samhälle. Läkare har i 

jämförelse med lärare hög status i Sverige, vilket medför att medicinska diagnoser av elever i 

hög grad okritiskt har kommit att avgöra synen på elever som avvikande (Persson, 1998, 

s.22). Ska ämneslärare kunna höja sin professionella status i samhället behöver de som arbetar 
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i skolan själva definiera sin praxis utifrån en annan elevsyn än den på normalitet och 

avvikelse.  

 

Pedagogikprofessorn, Moira von Wright, skriver att det finns etiska och pedagogiska 

problemen med det kompensatoriska perspektivet, som von Wright benämner punktuella 

perspektivet. Betraktar man människor eller elever som ”isolerade öar” fastnar man 

obönhörligt i ett resonemang om elevers brister och tillkortakommanden. (von Wright 2000) 

Istället förespråkar hon ett relationellt förhållningssätt, vars definition inte är uppenbar: ”ett 

relationellt förhållningssätt ska inte heller förväxlas med lärares önskan att skapa goda 

relationer. Inte ska det heller blandas samman med förförelse. Den lärare som binder 

uppmärksamheten från alla sina elever till sig (…) har sannolikt inte ett relationellt 

förhållningssätt, snarare kanske ett egocentriskt kontrollbehov” (von Wright, 2009, s.37). Ett 

relationellt förhållningssätt innebär istället att läraren ser hur saker och ting påverkar varandra 

och får en blick för hur läraren själv bidrar till den pedagogiska situationen och elevernas 

lärandemiljö, utveckling och delaktighet. Men hon nämner också en utmaning med att läraren 

överger det punktuella perspektivet och ser sig som delaktig i de moraliska konsekvenserna av 

den sociala handlingen. Att överge det punktuella perspektivet innebär nämligen en 

existentiell fråga: ”Vem blir då jag själv som lärare?” (von Wright, 2009, s.39). 

 

 

1.3.4 Ett relationellt förhållningssätt – en existentiell dimension 

 

Redan under första halvan av 1800-talet talade den danske teologen och författaren, Sören 

Kierkegaard, om det fria valets betydelse och den ångest detta väcker hos oss när vi väljer 

våra liv (Floistad, 1994, s.271). Kierkegaards existentiella tankar återkommer igen under 

1900-talet hos mer moderna existentiella filosofer som Heidegger, Buber, Jasper och Sartre 

(Floistad, 1994, s.279).  

 

Av existentialisterna har främst den österrikiske filosofen, Martin Bubers relationsteori från 

1920-talet bidragit med tankar, applicerbara på det pedagogiska mötet mellan lärare och elev i 

undervisningen (Aspelin, 2005, s.23). ”Människan blir genom Duet till ett Jag. Motparten 

kommer och försvinner, relationsupplevelser förtätas och löses upp och i växlingen klarnar 

och växer från gång till gång medvetandet hos den förblivande partnern, Jag-medvetandet” 
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(Buber, 2001, s.40) ”Varje särskilt Du måste när relationsförloppet är över bli till ett Det och 

varje särskilt Det kan, genom att träda in i relationsförloppet, bli till ett Du” (Buber, 2001, 

s.47). Buber skriver också att Det-världen har ett sammanhang i tid och rum, vilket Du-

världen inte har och att djuret inte har denna tvåfaldiga dimension att förhålla sig till världen 

som människan har i ett varande antingen som Jag-Du eller Jag-Det (Buber, 2001, s.161). 

Buber anser inte att det finns bara ett Jag utan ett Du eller ett Det. Descartes uttalande: 

”Cogito, ergo sum” (Jag tänker, alltså finns jag), vilket dominerat västerländsk filosofi under 

århundraden, ifrågasätter han. Mänsklig existens innebär subjekt-i-relation och mänskligt 

medvetande uppstår bara i existens med andra (Aspelin, 2005, s.44f). Som jag tolkar Buber 

innebär ’att träda i relation med en annan människa’ att kunna se den andre som ett subjekt 

och inte som ett objekt, d v s en intersubjektiv händelse där man möts som två subjekt. Först i 

ett sådant ömsesidigt möte utvecklas Jag-medvetandet och människan känner sig levande och 

förlorar sig i tid och rum.  

 

Utifrån Bubers existentialism väljer läraren i sin undervisning i vilken förbindelse han vill stå 

med världen. En Jag-det-relation är nödvändig att ha till alla de objekt som utgör den fysiska 

undervisningssituationen; klassrummet, läromedlen m.m. vilket ger stabilitet åt den 

pedagogiska situationen. Men frågan är om man som lärare väljer att stanna i Jag-det-

relationen i hela undervisningen, vilket blir fallet om eleverna i lärarens medvetande ses som 

objekt och därmed bemöts som objekt för pedagogens handling. Väljer läraren istället att se 

eleverna som subjekt behöver det inte betyda att det blir någon skillnad, inte så länge eleverna 

ser läraren eller sig själva som objekt. Först vid intersubjektivitet, när båda parter ser varandra 

ömsesidigt som subjekt, kan en Jag-Du-relation uppstå. Och eleven kommer aldrig, att i 

undervisningssituationen, kunna se sig som ett subjekt om inte läraren gör det, eftersom 

intersubjektiviteten är ömsesidig. Och utan Jag-Du-relationer uppstår, enligt Bubers 

relationsteori, ingen verklig existens, där eleven förlorar sig i tid och rum och utvecklar sitt 

Jag-medvetande. Aspelin, som ägnat tid åt att tolka Bubers filosofi för pedagoger, skriver att 

en lärare ”respekterar inte sig själv om han inte respekterar eleven och han respekterar inte 

eleven om han inte tar henne på allvar. Det är först då eleven är helt och fullt närvarande för 

läraren som han är helt och fullt närvarande för sig själv. Ty ”Allt verkligt liv är möte”.” 

(Aspelin, 2005, s.50). Inom existensfilosofin är frihet och eget ansvar existentiella krav som 

ställs på varje modern människa, vilket skapar ångest. Existensen föregår essensen, sa 

existentialisten Sartre, eller ”Människan är vad hon gör sig till”. Eftersom våra livsvärldar 
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innefattar andra innebär det att ta ansvar för våra egna liv, också att ta ansvar för den andres 

(Floistad, 1994, s.359).  

 

Hur ska man som ämneslärare arbeta för att uppfylla läroplanens uppdrag: ”Eleven ska i 

skolan möta respekt för sin person och sitt arbete”? Enligt existentialisterna genom att bemöta 

eleverna som subjekt och inte som objekt. Då kan kanske fler Jag-du-relationer uppstå, där 

både elever och lärare upplever sina liv som mer autentiska, och där varken lärare eller elever 

ser sig själva som objekt eller marionetter i en kravfull omvärld.  

 

Autenticitet, förmågan att var äkta eller egentlig, är ett annat viktigt begrepp inom 

existentialismen. Autenticitetssbegreppet har sitt ursprung hos den tyske filosofen Martin 

Heidegger som talade om att vara egentlig eller oegentlig i sitt huvudverk Sein und Zeit från 

1927 (Fibaek-Laursen, 2004, s.18). Den kanadensiske filosofen, Charles Taylor 

vidareutvecklade autenticitetsbegreppet i The Ethics of Autenticity 1991. Den autentiska 

existensen är individualiserad, oförställd, äkta och ångestfylld till skillnad från den 

inautentiska, som anpassar sig efter rådande förväntningar, vilket innebär att man förlorar sin 

frihet, men slipper ångesten (Fibaek-Laursen, 2004, s.18ff). Influerad av Taylors existentiella 

autenticitetsbegrepp och efter observationer och intervjuer med 30 erkänt skickliga danska 

lärare definierar den danske professorn Per Fibaek-Laursen sju kompetenser de lärare 

utvecklat, vars undervisning gör ett äkta intryck på eleverna och deras skolprestationer: ett 

personligt syfte, d v s att man arbetar med något meningsfullt som man vill arbeta med; ett 

förkroppsligande av budskapet, d v s att man på ett engagerat sätt med kropp och själ 

förmedlar att arbetet är viktigt; en respekt för eleverna d v s att man ser eleverna som fria och 

självständiga individer; ramarna för arbetet, d v s att man förmår utveckla och tänja 

undervisningsformerna inom skolans ramar; samarbetet med kollegorna, d v s att man ser ett 

gott samarbete med kollegorna som en resurs; att kunna det man vill, d v s att skaffa sig de 

kompetenser man anser sig behöva, och slutligen; att ansvara för sin egen utveckling, vilket 

innebär att läraren påtar sig att ansvara för att den egna utvecklingen följer elevernas och 

läraryrkets utvecklingstakt (Fibaek- Laursen, 2004, s.25ff). 

 

Som vi sett tidigare så tog von Wright upp dilemmat för lärare med att ’inta ett relationellt 

förhållningssätt’, eftersom det också kräver att varje lärare behöver ställa sig den existentiella 
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frågan: Vem blir då jag som lärare? Och hur interagerar jag som lärare med eleverna för att 

vara autentisk och bemöta eleverna med respekt, som subjekt?  

 

 

1.3.5 Ett relationellt förhållningssätt - en utvecklingspsykologisk dimension  

  

Synen på vad barn ska utveckla hänger nära samman med sociala och kulturella konventioner 

och de förväntningar omgivningen ställer på barnet. I värdegrunden i Lgr11 kunde vi 

inledningsvis läsa att: ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även 

skolan har en viktig roll”. Grundläggande för all mänsklig existens är behovet att bli 

medveten som sig själv och att utvecklas. Till skillnad från Freud och Piaget, som delade in 

barnets utveckling i olika faser, så har den amerikanske läkaren och psykoterapeuten Daniel 

Sterns utvecklingspsykologiska teori fått genomslagskraft under senare år. (Normell, 2004) 

Stern anser att spädbarn redan från födseln har en fri vilja och ett självständigt tänkande och 

genom interpersonella samspelserfarenheter med människor i sin omgivning skapar barnet 

mentala strukturer av vad de kan förvänta sig av andra och hur det är att vara tillsammans med 

andra (Normell, 2004, s.68). 

 

Barn föds med förmågan att med kroppen kommunicera för att få skydd och närhet och det 

kallas av forskarna för anknytningsbeteende, och en anknytningsperson (oftast modern) 

behöver vara lyhörd, tillgänglig och ha förmågan att mentalisera för att kunna erbjuda barnet 

det skydd som gör att barnet börjar utforska världen och utvecklas känslomässigt (Normell, 

2004, s.41ff). Begreppet mentalisering innebär, enligt den engelske psykologen Peter Fonagy, 

att kunna skilja mellan inre och yttre händelser, mellan sig själv och andra, och vår förmåga 

att mentalisera avgör hur vår grundpersonlighet utvecklas och hur vi hanterar våra känslor 

(Normell, 2004, s.61). Beroende på hur våra behov som barn möts av andra i vår anknytning 

skapar vi omedvetet relationsskript av hur det är att vara tillsammans med andra. Ett barn som 

möts av en trygg anknytningsperson (oftast förälder) när han blir rädd, upplever att det finns 

hjälp att få, medan ett barn som möts av en otrygg anknytningsperson kanske istället bygger 

ett relationsskript av att det väcker andras vrede om jag visar rädsla (Normell, 2004, s. 57). I 

värsta fall utvecklar barnet ett relationsskript av att världen är oförutsägbar, fylld av krav som 

är omöjliga att påverka och att min person saknar betydelse för andra.  
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Pedagoger överlag ser sig nog inte som anknytningspersoner, men för barn som bär med sig 

en otrygg anknytning kan mötet med en trygg vuxen som är lyhörd, tillgänglig och som har en 

god mentaliseringsförmåga innebära att eleven förändras i sin syn på sin egen persons 

betydelse och på sina egna möjligheter att påverka sitt liv. På samma sätt kan mötet med en 

otrygg vuxen i skolans värld försämra barnets känslomässiga utveckling och vilja att utforska 

världen.  

 

En människas självförtroende utvecklas i pedagogiska sammanhang genom sakligt beröm och 

kritik, självmedvetenhet utvecklas i sociala sammanhang medan självkänsla utvecklas i en 

existentiell dimension (Juul, 2003, s.70). Vuxenvärldens förväntningar, som hos den norska 

pedagogikforskaren Berit Bae kallas de vuxnas definitionsmakt, (Bae, 1996) kommer att styra 

om barnet kan utveckla en sund balans mellan integritet och samarbete, vilket är avgörande 

för barnets självkänsla (Juul, 2003, s.51ff). Om den vuxne inte förmår se barnets behov och 

behandla barnet som ett subjekt kommer barnet att hamna i konflikt mellan integritet och 

samarbete, vilket resulterar i att barnet antingen samarbetar för mycket, d v s blir passiv till 

sina egna behov, alternativt blir alltför mån om sin integritet, vilket leder till aggression, 

utåtagerande och ovilja att följa auktoriteter (Juul, 2003, s.73ff).  

 

Av tradition har skolan fostrat barn att vara lydiga och anpassa sig efter den vuxnes behov, 

vilket för barnet bara innebär ett yttre ansvarstagande, där individen har möjlighet att avsäga 

sig ansvaret. Ett yttre ansvarstagande blir följden av ett värdesystem av teori, tanke och 

lärande som ligger utanför individens känslomässiga erfarenheter och som bara baseras på 

intellektet. Ett inre ansvarstagande däremot, där barnet inte kan avsäga sig sin del av ansvaret, 

bygger på emotionella erfarenheter i samspel med andra. (Juul, 2003, s.38). Vikten av nära 

mellanmänskliga möten där både känslor och intellekt ges utrymme är således avgörande för 

om elever ges möjlighet att själv utveckla ett ansvarstagande för sina handlingar. 

 

 

1.3.6. En relationell dimension av utbildningens syfte och lärarens roll 

 

Vad innebär det för en ämneslärare att vara professionell och hur utvecklas man inom 

läraryrket? I forskningsöversiktens avslutande kapitel kommer detta belysas med relationella 

glasögon. Den brittiske pedagogikprofessorn, Goodson, har studerat varför den pedagogiska 
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forskningen får så liten betydelse för lärarnas undervisning. Hans recept för att ändra det 

handlar om att återinföra möjligheten för lärare att forska i sin egen och kollegornas 

undervisning och att lärare ges möjlighet att reflektera och engagera sig i undervisnings 

villkor och kunskapsdebatt (Goodson, 2005, s. 38ff).  

 

We don’t need no education 

   We don’t need no thought control 

    (Pink Floyd, The Wall) 

 

Låttexten ovan visar att elever inte anser sig behöva undervisning om läraren redan definierat 

vad som är rätt svar och hur man ska tänka, tycka och göra. Att översiktligt studera orsakerna 

till ett krig för att återge det vid ett prov eller att diskutera vad som får civiliserade människor 

att bomba andra med vit fosfor? Att läsa valfria romaner eller att med andra diskutera 

huruvida hjältinnan i en viss text fattar rätt beslut eller inte. Att själv lösa matteuppgifter eller 

att tillsammans med andra söka olika lösningar på en matematisk uppgift? När skolan mist sin 

forna ”aura” i samhället faller hela ansvaret för atmosfären i skolan på den enskilde läraren 

som måste erbjuda något annat än världen utanför skrev den tyske socialisationsforskaren, 

Thomas Ziehe i början på 1980-talet (Ziehe, 2003, s. 156). Man kan inte längre undervisa som 

man alltid gjort och man kan inte heller referera till elevernas vardagsverklighet, ansåg Ziehe, 

då förlorar eleverna intresset eftersom andra mediala landskap än skolan erbjuder elever 

möjligheter att själva söka kunskaper och upplevelser. Så vad blir då återigen ämneslärarens 

roll i undervisningen?  I värdegrunden läste vi att: ”Skolan verkar i en omgivning med många 

kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 

bildning, tänkande och kunskapsutveckling”. Istället för en i förväg redan definierad kunskap 

kan undervisningen erbjuda eleverna en möjlighet att utveckla kunskap i den sociala 

undervisningsprocessen. Det finns en skillnad i förutsägbarheten för eleven i de nämnda 

undervisningsexemplen ovan, men också i hur läraren kan förhålla sig till ämnet samt vilken 

grad av intersubjektivitet undervisningen kräver. Intersubjektivitet definieras som ett samspel 

mellan människor som gör att de ser sina egna uppfattningar, attityder, intressen o s v i 

relation till varandra, och är nära kopplat till begreppet mentalisering (Psykologilexikon, 

2008). En undervisning med hög grad av intersubjektivitet kan alltså erbjuda eleverna en 

upplevelse och en kunskapsbildning som är svår att finna utanför skolan, där också varje elev 

kan bidra. 
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Men vad? och hur? i undervisningen styr också vad vi vill att eleven ska lära sig och vilka 

kunskapsförmågor vi vill att eleven utvecklar. En annan brittisk pedagogikprofessor, Biesta, anser 

att pedagogik bör bygga på tre grunder: grundlös tillit, trancendentalt våld och ansvar utan 

kunskap (Biesta, 2006, s.32ff). Eftersom Biesta ser undervisning och lärande som 

oförutsägbara fenomen och därmed riskfyllda blir den grundlösa tilliten till situationen viktig 

för läraren. Det trancendentala våldet handlar om att läraren, för elevens utvecklings skull, 

behöver ställa eleven inför utmaningar som tvingar henne att göra existentiella val om vem 

hon är och var hon moraliskt sett står. Han anser slutligen att läraren måste ta ett ansvar utan 

kunskap därför att elevernas framträdande aldrig i förväg kan kalkyleras. Biesta ser 

undervisning som det existentiella krav eleven ställer på läraren i mötet dem emellan (Jons, 

2008, s.65f) 

 

Didaktikforskaren Frelin berör också detta i sin avhandling, och hon skriver att just 

syfteskomplexiteten i lärares undervisning kan förklara varför det uppstår klyftor mellan teori 

och praktik gällande vad som är en ämneslärares uppgift och ansvar (Frelin, 2010, s.201) De 

senaste åren har staten satsat mycket på ämnesrelaterad fortbildning, däremot inget på 

ämneslärares arbete med relationer, vilket Frelin och även jag, ser som lite förvånande, då det 

är i det relationella arbetet som både erfarna och oerfarna lärare oftast kommer till korta i sin 

yrkesutövning (Frelin, 2010, s.18)  

 

Det moderna samhället brukar beskrivas som att en lydnadskultur efterträtts av en 

ansvarskultur och läraren ses inte längre som en given auktoritet i samhället när lydnad inte 

längre är en social nödvändighet, utan mer ett personligt val (Juul, 2002, s.39). En 

ämneslärare idag måste alltså förtjäna sin auktoritet genom elevernas respekt. För att inte 

unga ska förlora sin tillit till vuxenvärldens värderingar och demokratin, behöver de möta 

vuxna som kan visa dem att man kan underordna sig vissa auktoriteters krav utan att förlora 

sin självkänsla, och vuxna som kan vägleda dem i vad det innebär att vara människa 

(Normell, 2004, s.9). Men etiska diskussioner och samtal om relationer kräver en 

känslomässig mognad hos ämnesläraren, vilket innebär en trygg identitet så att man förmår att 

stå ut med den osäkerheten i undervisningssituationen (som Biesta nämner) och det 

potentiella misslyckande som alltid kan uppstå i oförutsägbarheten både hos läraren själv och 
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hos eleverna (Normell, 2004, s.18). För att utveckla en trygg identitet som grund för det 

relationella arbetet behöver man utveckla sin självkännedom.  

 

Den svenska skolan har ambitionen att vara en skola för alla barn. Barn som befinner sig i 

känslomässiga och sociala svårigheter ställer ofta stora krav på omgivningen och många barn 

är känslomässigt ”små” i förhållande till sin biologiska ålder. Med ett relationellt 

förhållningssätt blir det pedagogiska bemötandet avgörande. En viktig aspekt av ämneslärares 

professionalitet är att förstå elevers situation på ett professionellt sätt och kunna leva sig in i 

elevens behov, d v s att utveckla sin empatiska kompetens. Att vara empatisk innebär ”att öka 

uppmärksamheten mot de känslomässiga och underliggande budskapen hos en människas tal 

eller ageranden och förhålla sig aktivt till dessa, men också att kunna urskilja den andres 

känslor från våra egna och förhindra att vår förståelse egentligen är en tolkning av våra egna 

känslor eller omedvetna behov” (Kinge, 2000, s.51f). Att vara professionell i sin relation med 

andra innebär alltså att man måste ha både närhet och distans. 

 

Ett relationellt förhållningssätt innebär för läraren att göra upp med tidigare värdesystem om 

att socialt eller intellektuellt förändra och anpassa eleven, och att istället fokuserar på 

relationen i sig och den egna yrkespersonliga utvecklingen. För många ämneslärare innebär 

det att ta farväl till en trygg yrkesidentitet av att vara den bättre vetande (Juul, 2003, s.156f). 

Lärarens uppdrag blir istället att utveckla sin kompetens, dels om mellanmänskliga relationer 

och dels om den roll man själv spelar i olika sociala sammanhang. För att kunna utveckla den 

självkännedom som krävs för att komma vidare i den professionella utvecklingsprocessen 

behöver pedagoger erbjudas professionell handledning, avsaknaden av denna möjlighet bidrar 

till utbrändhet (Killén, 2008, s.76). 
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2. METOD   

 

Metoden i denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med fenomenologiska inslag av en 7-9 

skola, med observationer och intervjuer som redskap. Fallstudien som metod är vanlig när 

man vill studera ett fenomen i en realistisk miljö och den kvalitativa aspekten innebär att 

fokus ligger på förståelse av människan och hennes situation i olika skeenden och processer 

(Backman 2008, s. 54-55). Ett fenomenologiskt förhållningssätt innebär således att 

medvetandegöra upplevelser i den mänskliga världen, i detta fall lärarnas egna perspektiv och 

upplevelser av sin yrkesroll (Backman 2008, s. 42). 

 

Nackdelen med fallstudien som metod är att dess resultat har låg grad av generaliserbarhet 

(Stukát, 2005, s.33). Uppsatsens resultat kan emellertid användas som underlag för reflektion 

och diskussion i pedagogisk verksamhet och på så vis lyftas till en mer generell nivå.  

 

2.1 Urval och studiens genomförande 

 

För mitt empiriska material av interaktion och relationsarbete i grundskolans senare del 

förhörde mig hos rektorn på en 7-9 skola, om möjligheten att där genomföra observationer 

och intervjuer. Skolan har ca 300 elever, den ligger i en mellanstor svensk kommun och 

elevernas kunskapsresultat ligger något över genomsnittet. I varje av skolans klasser i åk 7 

fanns någon eller några elever som kognitivt, socialt eller emotionellt av olika anledningar var 

i behov av extra stöd i sin skolgång. I de besökta klasserna var alla elever inkluderade i 

helklass och närvarande, under de av mig observerade lektionerna, var mellan 14 och 27 

elever. 

 

Efter rektors medgivande (se bilaga 1) valde jag ut tio ämneslärare som undervisade i 

teoretiska ämnen i åk 7. Mitt val utgick ifrån de schemapositioner, då jag hade möjlighet att 

besöka lektioner på skolan. Jag informerade sedan varje ämneslärare om studiens fokus på 

interaktion och relationer och frågade sedan varje ämneslärare om jag, för denna uppsats 

räkning, fick observera deras interaktion med eleverna under en lektion. Alla tio lärare gav sitt 

medgivande till lektionsbesök. Valet av åk 7 baserades på att alla elever då, sedan någon 

månad in på terminen, var nya för samtliga ämneslärare. Alla ämneslärare var alltså i en 

situation då de behövde skapa och upprätthålla relationer till för dem nya elever. Att 

teoretiska ämneslektioner valdes beror enbart på att jag utgick från att eleverna då var mer 
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rumsligt sammanhållna som helklass och lättare att observera än de är under praktiska 

ämnespass.  

 

Alla ämneslärare som observerats erbjöds sedan via ett mejl att medverka i en intervju på 30-

45 minuter. De fick i ett brev veta vad intervjun skulle handla om (se bilaga 2). Bara fyra av 

de tio valde att medverka. Tre andra svarade att de gärna medverkade senare, men att de 

under de veckor jag befann mig på skolan av tidsskäl inte hade möjlighet att delta. De övriga 

tre svarade inte, vilket jag tolkade som att de kände sig obekväma med att delta. I lärarrummet 

fanns dock en lärare, som denna höst inte undervisade någon i åk 7, men som när jag 

berättade om uppsatsens syfte och att jag sökte ämneslärares syn på relationer, kunde tänka 

sig att delta i studien. Fem ämneslärares syn på relationellt arbete bedömde jag räcka för 

denna studies syfte att ge röst åt hur ämneslärare själva ser på relationellt arbete i sitt 

yrkesuppdrag. Allt empiriskt material från skolan samlades in under september och oktober. 

Urvalet försvårar att kopplingar görs mellan observationer och intervjuer för specifika 

ämneslärare, vilket heller inte är syftet och bidrar till att skydda informanternas identitet.  

 

 

2.2 Tillförlitlighet 

 

För att en studie ska vara tillförlitlig bör dess metodsteg vara följbara, temat för 

undersökningen bör vara relevant för syftet, resultatens tillförlitlighet ska gå att bedöma och 

det ska helst vara möjligt att upprepa undersökningen (Kvale, 2009, s.295). Att försöka 

bredda perspektivet med alternativa synsätt och inte överskatta resultaten av den information 

man fått kan också öka tillförlitligheten. (Gustafsson, B; Hermerén,G; Petersson, B (2005) 

s.38) När man granskar denna studie finns en risk för skevhet (bias) i utformandet och 

resultatbearbetningen av intervjufrågorna, vilket bör beaktas, då jag bär på egna erfarenheter 

av relationsarbetet med elever. (Bell, 1995)  

 

En svårighet vid kodningen av ämneslärarnas uttalanden var tolkningen. För att överkomma 

svårigheten sammanställde jag mina observationsanteckningar i direkt anslutning till 

observationen för att ha kvar bilden av de ickeverbala signaler som också fanns i 

interaktionen. Beroende på hur jag uppfattade budskapet under observationen kan ett 

uttalande som Sätt dig på din stol och jobba vidare ibland ha noterats som kategori 5, d v s ett 
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åsiktsyttrande, men i en annan stund ha noterats som kategori 10, d v s en missnöjesyttring. 

Skälet härtill är alltså beroende av hur jag uppfattade budskapet i det läraren sa, där också 

ickeverbal interaktion som blickar, gester, röster eller kroppsspråk vägdes in.  

 

 

2.3 Etiska frågor 

 

Min intention är att studera interaktion och relationsarbete mellan lärare och elever för att 

hitta faktorer som kan förbättra elevers utbildningsvillkor samt lärares arbetsmiljö och 

yrkesprofessionalism. Det jag strävar efter är att höja medvetenheten kring ett viktigt 

arbetsområde i skolan för att de som verkar där ska kunna hitta sätt att utnyttja de egna 

resurserna på bästa sätt, men också för att se vilka resurser som eventuellt saknas.  

 

Forskningskravet innebär att man bör studera olika områden för att utveckla kunskap för 

individer, grupper och för hela samhället (vetenskapsrådet, 2002 s.5). Mot detta 

forskningskrav måste man ställa individskyddskravet. Forskning får aldrig ske så att en 

individ upplever intrång i personliga livsförhållanden, blir kränkt, förödmjukad eller utsatt för 

fysisk eller psykisk skada. Individskyddskravet består av fyra delar: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. (vetenskapsrådet, 2002, s.6). 

För att säkerställa informationskravet och samtyckeskravet informerade jag muntligt och 

skriftligt rektor (se bilaga 1) och ämneslärarna (se bilaga 2) om syftet med deras deltagande i 

intervjuerna. Eleverna var ju närvarande under observationerna. De fick veta att jag var där 

för att observera läraren innan lektionen startade, och då mitt syfte på intet sätt handlade om 

att observera elevernas enskilda interaktion gjordes bedömningen att elevers eller föräldrars 

samtycke inte var nödvändigt. Gällande konfidentialitetskravet har alla uppgifter av personlig 

karaktär antecknats och lagrats på ett sådant sätt att enskilda ämneslärare inte kan identifieras. 

Nyttjandekravet innebär att den information intervjudeltagarna delger bara kommer att 

användas i denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

2.4 Metodval 

      

2.4.1 Metodval observationer 

 

Lärares interpersonella beteenden i klassrummet är ett område som vållar lärare, både erfarna 

och oerfarna, i de flesta västerländska länder svårigheter. (den Brok, 2005, s. 21). För att få 

inblick i hur ämneslärare interagerar med eleverna i sin undervisning genomförde jag tio 

klassrumsobservationer på fallskolan. Som underlag för observationerna använde jag mig i ett 

första skede av ett instrument för att studera interaktion i grupper, vilket benämns IPA 

(Interaction Process Analysis) (Einarsson, 2002, s.78). IPA är ett kategoriserings- och 

kodningsschema med 12 kategorier, vilka sedan kan delas upp fyra huvudkategorier där A 

och D avser socioemotionella aktiviteter, medan B och C berör aktiviteter relaterade till 

gruppens uppgift, i detta fall lektionens ämnesinnehåll, och ser ut som följer: 

                       Procent    0                     10                     20                        30                     40             

Huvud- 
kategori 

Kodningskategori  Antal yttranden/handlingar i procent 

A Positiva 
handlingar 

1 Visar solidaritet, 
vänlighet, stödjer 
andra, belönar 

                     

2 
”Spänningsavledare” 
skämtar, skrattar 

                     

3 Samtycker, håller 
med, passivt 
accepterande, lyder 

                     

B Försök 
att ge svar 

4 Ger förslag 
”Vägvisare” 

                     

5 Uttrycker åsikter 
och önskemål, 
evaluerar, analyserar 

                     

6 Ger information                                  

C Frågor 7 Frågar efter 
information 

                     

8 Frågar efter åsikter                      

9 Frågar efter förslag                      

D Negativa 
handlingar 

10 Misstycker, 
opponerar sig, 
passivt avvisande 

                     

11 Visar anspänning, 
oro, är undvikande 

                     

12 Ovänlig försvarar 
sig själv, försöker 
sänka annans status 
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Under varje klassrumsobservation skrevs all verbal interaktion mellan läraren och eleverna 

löpande ner för hand, varpå en kodning av allt jag uppfattat läraren säga tog vid i olika 

kategorier. Antalet uttalanden inom varje kategori räknades sedan samman och delades med 

det totala antalet uttalanden från läraren för att få fram en procentsats. Därefter 

sammanställdes interaktionen i ovan beskrivna IPA-schemas 12 kodningskategorier för att 

utläsa typen av interaktion. I resultatdelen presenteras en sammanställning av samtliga 

lektioner.  

 

För en mer kvantitativ undersökning av den verbala interaktionen använde jag mig också av 

ett klassrumsliknande placeringsschema för att notera frekvensen av verbal interaktion. För att 

studera hur mycket ämneslärare interagerar med eleverna i sin undervisning skrev jag också 

vid lektionens start ner hur eleverna var placerade i klassrummet. (P står för pojke och F för 

flicka) Jag har inte gjort någon genusanalys av interaktionen, men jag ansåg det vara lättare 

att notera interaktionen på plats om jag delade upp eleverna i pojkar och flickor. Eleverna 

hade i alla klasser fasta platser när de kom in i klassrummet, en placering som varje klass 

mentorer utarbetade. Första siffran markerar hur ofta läraren interagerade med eleven under 

lektionen d v s genom direkt tilltal, genom att besvara en av eleven ställd fråga, eller genom 

att ge eleven ordet efter en allmänt ställd fråga. Siffran inom parentes visar de fall där eleven 

svarar läraren, själv initierar kontakt med läraren eller besvarar en fråga läraren riktat till hela 

klassen. Nedan presenteras ett exempel på hur jag sammanställde interaktionsmönstret under 

varje  lektion: 

 

                   A                    B             C        D     E  F G 

P   4 (7)  P   4 (2) P  1     

1           

   F    P    

2.           

P  4 (4)  F   F 3 (4) P  6 (5)   

3. 

F    P  2 (2)  P  3 (3)   

4. 

P  3 (3)    P  1 (1)   

5. 

 

Utifrån tio sådana här sammanställningar presenteras i resultatdelen en tabell med de resultat 

jag kunnat utläsa gällande kvantiteten eller frekvensen av interaktion med varje elev under de 
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tio lektionerna.  De observerade lektionerna var mellan 25 och 60 minuter långa. För att få 

möjlighet att jämföra tabellernas resultat omvandlade jag alla lektioner till 50 minuter genom 

att dubbla, lägga till eller dra av antal interaktioner. Värt att notera är dock att lärare har 

många uppgifter att utföra under en lektion och befinner sig i en komplex situation med att 

t.ex. motivera, instruera och organisera. Mina noteringar i denna kvantitativa sammanställning 

tar ingen hänsyn till vad ämnesläraren kommunicerar till eller med eleven. Det bör också 

påpekas att min närvaro som observatör, och själv yrkesverksam lärare, kan ha påverkat 

ämneslärarens interaktionsmönster, så att det såg annorlunda ut än det annars gjorde under 

lektionerna. Jag noterade dock inga sådana signaler hos ämneslärarna. 

 

 

2.4.2 Metodval intervjuer 

 

Valet av intervju som metod bygger på att synliggöra hur ämneslärare själva ser på sitt 

relationsarbete. Människan har i alla tider hämtat sin förståelse av fenomen utifrån 

traditionella och aktuella värderingar. I det postmoderna tänkandet misstror man universella 

sanningar och menar snarare att kunskap uppstår i relationen mellan människor. I 

fenomenologiska, kvalitativa studier vill man alltså försöka förstå sociala fenomen utifrån 

deltagarnas, i detta fall lärarnas, egna perspektiv (Backman 2008, s.42). Med en sådan syn blir 

också intervjun en plats att finna kunskap (Backman 2008, s.69).  

 

I denna studie har fem ämneslärare beskrivit sin syn på läraruppdragets relationella delar 

utifrån några av mig formulerade frågor (se bilaga 3).  En viktig aspekt är att ansvara för att 

den stora datamassa, som ofta blir följd av transkriberat material av intervjustudier, landar på 

en rimlig nivå och håller tydligt fokus på ämnet (Backman 2008, s.69) Resultaten måste alltså 

presenteras på ett sätt som är både etiskt och vetenskapligt försvarbart (Kvale 2009, s.289-

295). I denna studie kommer jag att presentera resultaten från intervjuundersökningarna 

genom att föra upp huvudinnehållet av informanternas svar i tabellform och i anslutning till 

detta presentera resultaten i sammanfattad form, där kortare citat kontextualiseras och tolkas 

(Kvale, 2009, s.300).  

 

 

3. RESULTAT 
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3.1 Klassrumsobservationerna 

Hur ser ämneslärares verbala interaktion ut i klassrummet när det gäller att skapa och 

upprätthålla interpersonella relationer? Resultaten från observationerna har sammanställts i 

tabellen nedan. Därefter följer en sammanfattande analys av varje huvudkategori, d v s hur 

interaktionen ser ut avseende positiva och negativa handlingar, respektive interaktionen 

avseende ämneslärarnas frågor och försök att ge svar. 

3.1.1 Sammanfattning av ämneslärarnas interaktion med eleverna i klassrummet. 

                       Procent    0                     10                     20                        30                  

Observation 1  Observation 4  Observation 7                   Observation 10  

Observation 2  Observation 5  Observation 8 

Observation 3  Observation 6  Observation 9 

Huvud- 
kategori 

Kodningskategori  Antal yttranden/handlingar i procent 

A Positiva 
handlingar 

1 Visar solidaritet, 
vänlighet, stödjer 
andra, belönar 

   . . . .  .             

2 ”Spänningsavledare” 
skämtar, skrattar 

.  .                   
3 Samtycker, håller 
med, passivt 
accepterande, lyder 

 . . . .                 

B Försök 
att ge svar 

4 Ger förslag 
”Vägvisare” 

 .    . . .  .            
5 Uttrycker åsikter och 
önskemål, evaluerar, 
analyserar 

     . . . .             

6 Ger information                      .  .  .   .     
C Frågor 7 Frågar efter 

information 
   .  . . .       .       

8 Frågar efter åsikter .                     
9 Frågar efter förslag . . .                   

D Negativa 
handlingar 

10 Misstycker, 
opponerar sig, passivt 
avvisande 

. . .     .              

11 Visar anspänning, 
oro, är undvikande 

                     
12 Ovänlig försvarar 
sig själv, försöker 
sänka annans status 
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3.1.1.1. Huvudkategori A – positiva handlingar 

Summerar man de första tre kodningskategorierna så ser man att alla ämneslärare använder 

positiva handlingar som en del av sin verbala interaktion och den totala procentsatsen landar 

på knappt 20 %. Ungefär var femte uttalande som möter eleverna utgörs således av 

vänligheter, uppmuntran, medhåll, skämt eller är bekräftande och stödjande. Överlag gäller 

många uttalanden helklass som t.ex. ”Idag har ni haft en mycket bättre ljudnivå” eller ”Förra 

lektionen gjorde ni verkligen fina dialoger i grupperna. Jättebra!” Enskild uppmuntran 

förekommer mest när lärarna går runt och hjälper individuellt: ”Det är okej fortsätt träna nu”. 

I stort sett alla uttalanden rör elevernas ämnesarbete och ämnesfokus.  

När det gäller att skämta, skratta eller avleda en spänd situation med humor eller värme gör 

det flesta ämneslärarna det någon eller några gånger under lektionen. Humor kan vara ett 

alternativ för att avdramatisera en tillrättavisning (Frelin, 2010, s.97). Under en av mina 

observationer förekom det att en elev försökte smita på toaletten samtidigt som en annan elev 

gick ut. Ämnesläraren valde då humor som tillrättavisning när hon, samtidigt som hon 

blinkande åt eleven skrattande sa: ”För genomskinligt!” Andra tillfällen handlade det mer om 

att läraren t.ex. skrattade innan hon svarade när en elev ställde en fråga som ”Får man mer 

beröm om det är skriftligt förhör?” eller ”Får jag också vara med?” när läraren skulle prata 

med två elever som råkat i osämja. Anledning till skratt hos lärare och elever kunde också 

vara att läraren satte på fel text på bandspelaren eller visade en humoristisk egenritad 

overheadbild. 

En lärare visade vid ett tillfälle god empatisk kompetens när två elever försökte sätta en 

frånvarande elev i sämre dager: Elev 1: ”Han är väl sjuk som vanligt.” Elev 2: ”Ändå var han 

här i morse, han skolkar väl”. Lärarens svar: ”Det kan ju bli så att man måste gå hem, det går 

mycket förkylningar nu”, visar samarbetsvilja genom att hon tar elevernas frågor på allvar 

samtidigt som hon månar om allas integritet. Under några sekunder fick elevernas känslor 

spelrum och trots att det fanns en negativ ton i elevernas fråga förlorade ingen ansiktet. 

Genom att ämnesläraren var lyhörd, tillgänglig och hade förmåga att mentalisera var klassens 

arbetsfokus snart återställt. 

Alla ämneslärarna samtycker till eller accepterar förslag en elev kommer med minst någon 

gång under lektionen: Elev: ”Får jag sitta bredvid x?”, Elev: ”Får man inte göra det på power 
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point?” Lärare: ”Jodå, men då får ni göra det hemma”. Kategori tre kan också handla om att 

följa upp en tanke eller fråga som initierats av en elev även om den inte egentligen har att 

göra med det läraren just då tycker att de ska arbeta med, i detta fall att tillsammans lösa en 

uppgift på tavlan. Då sa en elev: ”Vad skulle man säga på engelska då?” Läraren: ”Jag vet 

inte, men det skulle bli en helt annan mening, och också en annan förkortning (på engelska)” 

Läraren visar då eleven att dennes tanke och associationsmönster är viktiga och värda att tas 

på allvar. Undervisningen blir då symmetrisk, där båda parter kan lära sig av varandra, till 

skillnad från en asymmetrisk lärosituation där läraren förmedlar kunskaper till mottagande 

objekt. (Frelin, 2010, s.49). 

 

3.1.1.2 Huvudkategori B – försök att ge svar 

Drygt 25 % av all interaktion med eleverna, eller vart fjärde uttalande i klassrummet, är 

information om vad eleverna ska göra, hur de ska göra det, tillsammans med svar på elevers 

frågor och genomgång av uppgifter. Totalt sett ägnar ämneslärarna mellan 11 och 21 % av sin 

interaktion med eleverna till att uppmana eller uttrycka egna åsikter. Exempel på 

uppmaningar kan vara:” ta och läs i din bok”, ”idag tycker jag att vi börjar med…” eller ”slå 

upp boken på sidan…” Uttalande som handlar om ämneslärares åsikter, analyser eller 

önskemål återfinns också här: ”Hör ni, det var ju jätte länge sedan vi sågs…”, eller ”Kan ni 

vara tysta en stund, tills vi gjort gruppindelningen”. 

Huruvida ämnesläraren agerar vägvisare för eleverna i klassrummet, varierar ganska mycket, 

och resultaten spänner mellan 3 och 19 procent av vad läraren säger under en lektion. 

Exempel på hur lärare agerade som vägvisare för eleverna kunde t.ex. vara ”Nu gör vi en mall 

av det vi gått igenom…”, ”Jag brukar vara noga med att” eller ”Det går förstås bra, men det 

finns också en poäng med att börja med…” . Några använde liknelser som ”Tänk er en 

motorväg med många bilar och så jämför ni det med…” Andra visade tydligt hur eleverna 

skulle göra genom att rita på tavlan, eller att lotsa en elev igenom ett visst arbetsmoment. De 

tillfällen då ämneslärarna agerade vägvisare bestod oftast av en redan i förväg utarbetad 

lotsande strategi i genomgång, säkerligen utvecklad utifrån tidigare undervisningssituationer 

där elever visat svårigheter med att förstå. Men det förekom också att ämneslärare under 

lektionen var lyhörda för att elever inte förstod och de hittade då stödjande strukturer i 
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stunden. Oavsett strategi visar ämneslärarna att de är medvetna om elevernas behov på ett 

annat sätt än när de ger information, uppmanar eller uttrycker åsikter. 

 

3.1.1.3 Huvudkategori C - frågor 

Sammantaget ägnade ämneslärarna ca 15 % av interaktionen med eleverna åt att ställa frågor 

om ämnet: ”Varför är då den räkneordningen så viktig då?”, ”Vad kallar vi jordens mitt”? 

eller annat, där lärare vill ha information av en eller flera elever: ”Vad hände i korridoren?”, 

”Har ni låst skåpet?”. 

Sammanställningen visar att endast en liten del av ämneslärarnas interaktion med eleverna 

under en lektion, 0-4 %, ägnas åt att efterfråga elevernas åsikter eller förslag. Elevernas 

åsikter efterfrågas av de flesta lärarna inte alls. Exempel på en av de få åsiktsfrågorna som 

lärare ställde hade retorisk karaktär: ”Visst fixar du det?” Vid de tillfällen då förslag 

efterfrågas rör det ämnesorienterade uppgifter och ämneslärarna försöker lotsa eleverna 

framåt i sitt tänkande: ”Hur tänker du då?” eller ”Snyggt, och vad tycker du man gör sedan 

då?”  

 

Huvudkategori D – Negativa handlingar 

De sista tre kategorierna handlar om uttalande som kan ses som negativa för interaktionen. 

Kategori 10 innebär uttalanden, där läraren visar missnöje eller opponerar sig mot något en 

elev gör eller säger. Ibland har det varit uppmaningar som när de formulerats mer neutralt 

placerats i kategori 5, d v s som en önskan läraren har. De uttalanden som presenteras här, är 

de tillfällen då läraren tydligt, via sitt kroppsspråk eller röst, markerat sitt ogillande, t.ex.: 

”Häng med!”,  ”Lägg ner mobilen!”, ”Hit ska ni inte gå!”, ”Sätt dig på din plats!”, ” Inget 

mingel nu!”, ”Du får vänta!”,  ”Nej, inte utan att räcka upp handen!” Överlag handlar det om 

tillrättavisningar för att elever pratar, går runt i klassrummet eller inte arbetar med det läraren 

gett i uppgift. Två av de tio lärarna visade vid något tillfälle anspänning gentemot situationen 

eller undvek att möta en elevs uttalande. Ingen av ämneslärarna var ovänlig eller gick i 

personligt försvar gentemot någon elev, eller sa något som skulle kunna sänka en elevs eller 

någon annans status. 
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3.1.2 Sammanfattning av hur mycket ämneslärare interagerar med sina elever. 

För att studera hur mycket ämneslärare verbalt interagerar med sina elever i undervisningen 

och om interaktionen innefattar alla elever så följer nu en sammanfattande tabell av de tio 

observerade lektionernas resultat: 

 

Observerad 
lektion 

Hur många av klassens 
elever interagerar 
ämnesläraren med under 
lektionen? 

Hur ofta 
interagerar 
ämnesläraren 
med eleverna 
under en 50- 
minuters 
lektion? 
 

Hur stor del av 
interaktionen 
initieras av 
ämnesläraren? 

Hur stor del av 
interaktionen 
initieras av 
eleverna? 

1 10 av 14 elever (71 %) 31 gånger 50 %   50 % 
 

2 9 av 24 elever (37,5 %) 13 gånger 42 % 58 % 
 

3 23 av 23 elever (100 %) 74 gånger 49 % 51 % 
 

4 19 av 27 elever (70 %) 25 gånger 48 % 52 % 
 

5 10 av 25 elever (40 %) 19 gånger 53 % 47 % 
 

6 24 av 24 elever (100 %) 49 stycken 45 % 55 % 
 

7 21 av 24 elever (87,5 %) 34 gånger 40 % 60 % 
 

8 23 av 24 elever (96 %) 50 stycken 44 % 56 % 
 

9 8 av 22 elever (36 %) 16 gånger 58 % 42 % 
 

10 27 av 27 elever (100 %) 68 gånger 47 % 53 % 
 

 

 

Det man kan läsa ut av resultaten är att det varierar mycket hur många elever ämneslärarna 

verbalt interagerade med under en lektion. Tre ämneslärare talade med alla sina elever under 

lektionen, d v s 100 %, medan tre andra hamnade på 36, 37,5 respektive 40 %, d v s att de 

bara var i dialog med lite mer än var tredje elev under sin lektion. Övriga interagerade med 
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mellan 70 och 96 % av eleverna. Undersökningen ger inte svar på vad variationen beror på. 

Det man dock kan säga är att utan interaktion blir det svårt att skapa och upprätthålla 

relationer mellan lärare och elev.    

När man studerar tabellernas sammanställning ser man att ämneslärarna och eleverna i de 

flesta fall står för lika stor mängd verbala yttranden riktade till varandra. I det klassrum där 

ämnesläraren riktar sig minst till eleverna handlar det om 40 % av tilltalen, i klassrummet 

med flest lärarinitierade verbala yttringar handlar det om 58 %.  

Antalet tillfällen som lärarna interagerade med elever under 50-minuterslektionerna uppvisade 

en stor spännvidd på mellan 13 och 74 gånger. Variationen kan bero på olika saker. De lärare 

som interagerar få gånger under lektionen kanske samtalar längre tid med varje elev för att 

förklara, vägleda, utmana eller vänta in elevers tankar och svar, helt enkelt ge mycket tid åt att 

upprätta och fördjupa stödjande relationer till eleverna. Det kan också vara så att 

ämnesläraren inte prioriterar att gå i dialog med eleverna under lektionen. På samma sätt kan 

det vara så att de ämneslärare som interagerar ofta med sina elever ställer frågor av ett slag 

som är enkla att besvara och inte ger utrymme att skapa någon egentlig relation till eleverna. 

Men det kan också vara så att de verkligen bemödar sig att nå, se och bekräfta alla elever och 

gärna skapa flera möjligheter till möten varje lektion.  

 

3.2 Ämneslärarintervjuer 

Vilka upplevelser av relationsarbete i skolan framträder i ämneslärarnas berättelser om sin 

undervisning? Om observationerna belyste interaktionens art och frekvens av de relationer 

ämneslärare upprättade med sina elever, så syftar intervjuerna till att lyfta fram ämneslärarnas 

egna erfarenheter och tankar om det relationella arbete med eleverna. De fem ämneslärarnas 

syn på sitt relationella arbete presenteras nedan utifrån sju olika frågeställningar i tabellform, 

följda av en sammanfattning. Vid tabellernas utformande avlyssnades informanternas svar och 

huvudinnehållet skrevs ner utifrån informanternas egna formuleringar. Vid bearbetningen av 

resultaten valdes de frågeställningar ut som visade sig ha relevans för hur ämneslärarna ser på 

det relationella uppdraget.  

 

 



34 

 

3.2.1 Ämneslärares syn på sitt relationella arbete utifrån sju frågeställningar 

1. Vad anger ämneslärare själva som viktigt att förmedla till sina elever, utöver 

ämneskunskaper och kunskapsförmågor? 

Informant 1 Hur man är mot varandra  

 

Att eleven får vara den man är, och får föra fram egna åsikter utan att känna sig 

dum och pinsam 

 

Att förbereda dem för arbetslivet så att de kan samarbeta med alla och bemöta 

andra personer 

Informant 2 Hur man beter sig i klassrummet eller när man är i grupp, vid samarbete t.ex. 

 

Att ta ansvar för sina egna studier 

Informant 3 Det handlar om att fungera i grupp, om samspelet i gruppen 

 

Det är svårt, eftersom mina värderingar styr, vilka som sticker ut och det blir svårt 

för det är outtalat (att mina värderingar påverkar gruppens interaktion) 

Informant 4 Miljö och hållbar utveckling och hur eleverna kan se att de kan påverka sina val, 

att få eleverna att tänka 

 

Att eleverna respekterar varandra är otroligt grundläggande, återkommer ständigt 

och jämt 

 

Alla ska ha möjlighet att komma till tals, och kamraterna ska vara justa och 

respektera varandra 

Informant 5 Att eleven ska känna att jag har ett äkta intresse i dem och att jag är på deras sida 

 

Att jag visar att jag ser dem här och nu, men det kan också göra mig frustrerad när 

jag inte kan det p g a stojighet t.ex. och vad gör jag då åt det? 

 

Att visa intresse, men också vara äkta och ärlig i min person  

 

Möts man av någon som tror på en, även om man själv tvivlar, så kan man bli 

stärkt av det och våga prova eller göra något, och även duktiga elever behöver ses 

för att växa vidare 

 

Även att de ska anpassa sig och förhålla sig till sina kamrater, att kunna lyssna och 

bli lyssnade på. Det är svårt för man måste vara bra på att lyssna själv 
 

 

Sammanfattning: 

Genomgripande för alla ämneslärare är att de nämner vikten av hur man är tillsammans i 

grupp, de lägger alltså vikt vid den sociala mellanmänskliga miljön i klassrummet. De nämner 
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t.ex. att de arbetar med samarbetsförmåga, att eleverna ska få vara dem de är och att eleverna 

ska uppleva att man lyssnar på dem. En av informanterna nämner vikten av att låta eleverna se 

att de kan påverka sina val och få dem att tänka, vilket är vad Biesta nämner som viktigt för 

att inte bara överföra kunskaper utan att få eleven att förstå vem man är och var man står 

(Biesta, 2006, s.34). Två av de fem informanterna formulerar sig på ett sådant sätt att man i 

deras svar ser att de aktivt funderar över sin egen roll som lärare i undervisningen, vilket tyder 

på ett relationellt förhållningsätt.   

 

 

2.Hur arbetar ämneslärare i klassrummet för att åstadkomma det de vill förmedla? 

 

Informant 1 Jag delar in eleverna i grupper vid samarbete 

 

Jag är aktiv under grupparbeten och hjälper eleverna genom samtal och 

diskussioner att lösa svårigheter som uppstår mellan eleverna under arbetets gång 

 

Informant 2 Jag delar in i grupper om inte eleverna klarar det själva 

 

Jag stannar upp och säger ifrån om elever fäller kommentarer i klassrummet innan 

arbetet återupptas 

 

Informant 3 Att få eleverna att känna sig trygga, det kan låta som en klyscha men, det är viktigt 

att alla i gruppen kan bidra 

 

Jag gör mycket övningar, diskussioner där vi förhåller oss till varandra i 

klassrummet 

 

Förr jobbade jag mer bundet utifrån texter, nu mera utifrån de diskussioner som 

uppkommer. Jag som lärare har nog förändrats under åren 

 

Informant 4 Mycket uppfostran i mötet med en ny klass. Jag måste påminna eleverna om att 

vara tysta 

 

Jag fångar upp och poängterar det oacceptabla vid kommentaren och suckar, dock 

hör man inte allt har jag förstått. Jag försöker få till en dialog, men ibland blir det 

mer, tänk dig själv att… 

 

Informant 5 Måste vara bra på att lyssna själv och vara tydlig med att alla ska få tala utan att bli 

avbruten, att eleven förstår att det är deras rättighet 

 

Vill man se personen som talar, så blir man bättre på att lyssna. Viktigt att ta den 

tiden i undervisningen 
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Sammanfattning:  

Tre av de fem ämneslärarna uttrycker i sina svar att de ägnar lektionstid åt att aktivt 

interagerar med eleverna genom samtal och diskussioner i syfte att träna eleverna i att fungera 

tillsammans. En av ämneslärarna betonar då vikten av ta tid i undervisningen till att se och 

lyssna på eleverna. Två av ämneslärarna uttrycker sig mer som att de berättar för eleverna vad 

som förväntas av dem, även om en säger att dialog är eftersträvansvärt, men svårt. Interaktion 

baseras då (medvetet eller omedvetet) på det värdesystem som mer handlar om att socialt eller 

intellektuellt förändra och anpassa eleven efter yttre krav, och stimulerar i mindre grad  äkta 

förändring och utveckling, vilken utvecklas inifrån.  

En ämneslärare väljer att själv dela in eleverna vid grupparbete, medan en annan gör det om 

eleverna inte klarar det själva. Varför lärarna väljer olika strategier framgick inte i lärarnas 

svar, men, som jag ser det, ökar möjligheten att elever och läraren kan lägga fokus på 

undervisningens uppgift, om läraren tar ansvar för undervisningens ramar. Bäst studieresultat 

uppnås i klassrum med ett tydligt lärarinflytande i kombination med att läraren upprättar nära 

relationer med eleverna kring ämnet (Wubbels, 2006, s. 1183). Möjligheten att socialt 

inkludera alla elever, t.ex. tystlåtna och utåtagerande elever ökar också. När elever själva ska 

ta ansvar för upprättandet av grupper finns en risk att ämnets uppgift hamnar i skymundan och 

att elever hamnar eller väljer att hålla sig utanför interaktionen.  

 

3. Hur ser ämneslärare på balansen mellan ämnesspecifika uppgifter och andra mer 

relationella uppgifter, (t.ex. fostran, konfliktlösning, stärka självförtroenden, motivera, 

förhandla och handleda elever i deras personliga mogna och det egna ansvarstagandet), i sin 

yrkesutövning som ämneslärare? 

 

För att besvara denna fråga lät jag ämneslärarna skatta hur de ser på sin aktuella undervisning 

och om den motsvarar hur de ser på sitt läraruppdrag. Den skattning ämneslärarna gjorde 

omvandlade jag till ett cirkeldiagram för att få en översikt av ämneslärarnas upplevelser. Den 

vänstra cirkeln beskriver hur ämnesläraren upplever sin yrkessituation idag, medan den högra 

beskriver hur läraren tycker att yrkesuppdraget som ämneslärare borde vara. 
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                     Så här ser det ut                   Så här borde det vara 

Informant 1 

  

Informant 2 

  

Informant 3 

  

Informant 4 

  

Informant 5 

 
 

 

 Ämnesorienterade uppgifter 

 Relationella uppgifter 

Sammanfattning: 

Informant ett och fem ansåg båda att de undervisade som de ville och som de ansåg att 

balansen borde vara, dock skiljde sig deras syn på hur mycket tid de ägnade de relationella 

aspekterna i sin undervisning. De övriga tre ämneslärarna ansåg att det rådde diskrepans 

mellan hur de undervisade och hur de egentligen såg på läraruppdraget, alla tre ansåg att de 

ägnade för mycket tid åt relationella uppgifter i förhållande till ämneskunskaper. 

Sammanfattningsvis kan man hos dessa fem ämneslärare se att det råder stor skillnad på hur 

de ser på sitt uppdrag som lärare. Resultatet kan indikera att ämneslärare, både på ett 

yrkespersonligt plan och på ett kollektivt, skulle behöva utveckla en tydligare samsyn på vad 

läraruppdraget innebär. Faran för ämnesläraren som individ är annars att han/hon slits mellan 

yttre och inre krav på vad ämneslärarens uppgift innebär.  
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4.Arbetar du på liknande sätt med alla dina klasser eller upplever du att din fokus mellan 

arbetsorienterande uppgifter och relationella uppgifter varierar i olika klasser? 

 

Informant 1 Det varierar väldigt mycket utifrån hur gruppen är. I en trygg grupp kan 

man arbeta mer med ämnet. Sen är det också mer relationellt arbete i åk 7 

än i åk 9 överlag. Men det är viktigt att det relationella arbetet får ta tid, 

och fungerar det så blir det också bra ämnesresultat. 

Informant 2 Det varierar väldigt mycket utifrån grupp. I vissa grupper finns tävlan 

sinsemellan, andra grupper accepterar varandra och då blir det mer ämne. 

Försöker vara flexibel, ibland måste andra saker gå före 

ämneskunskaperna. 

Informant 3 Absolut inte, det är stor variation. Det visar väl hur komplicerat lärarens 

uppdrag är. Det handlar om en grupp, det är inte bara det här vi ska 

förmedla, utan det handlar ju om en relation.  Är det oro i gruppen, blir det 

ju mindre ämne. 

Informant 4 Stora variationer, mer uppfostran i åk 7. (arbetsro, ta med material, fånga 

upp kommentarer, trakasserier mellan elever) Elevantalet spelar stor roll 

också. Det är sorgligt, men elever ser ofta inte vikten av att gå i skolan.  

Informant 5 Jag gör nog väldigt olika, fast kanske inte just nu. Jag har en liknande 

veckoplaneringen för närvarande, men beroende på elevunderlag kan 

lektionernas innehåll skilja sig åt med tiden. 

 

Sammanfattning: 

Alla ämneslärare anpassade sin undervisnings innehåll efter gruppen. Alla var också eniga om 

att gruppens socioemotionella status påverkade i vilken grad eleverna kunde utveckla sina 

ämneskunskaper. Två ämneslärare uttryckte att de fick ägna mer tid åt relationsarbete i åk 7 

än i åk 9. En lärare uttryckte sorgsenhet över att elever inte ser vikten med att gå i skolan. 

Lärarens upplevelse belyser det faktum att skolan idag inte har ensamrätt på kunskap och 

upplevelser för att inspirera elever (Ziehe 2003) och avsaknad av det inre ansvarstagande som 

bara utvecklas genom emotionella erfarenheter i möten med andra (Juul, 2003). 
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5. Sker det mesta av din elevkontakt under lektionerna eller utanför undervisningen? 

 

Informant 1 Beror på vad det gäller. Jag försöker arbeta så att jag har tid för eleverna 

under lektionerna.  

Mer specifika saker med någon elev, söker jag nog upp. Håller man kvar 

någon, kan de få frågor av andra, det kan vara viktigt att skydda eleven. 

Informant 2 Under lektionen springer man mest runt och hjälper alla, vissa skulle ju 

behöva hjälp hela lektionen. 

Vissa elever vill inte ha hjälp under lektionerna, de vill inte visa att de 

behöver extrahjälp, utan vill hellre ha hjälp utanför lektionstid. 

Informant 3 Elevens val tid, friluftsdagar är bra, efteråt får man en annan bild, en slags 

distans till eleven. 

Jag tror att man, för att det ska bli en bra undervisning, så måste man ha 

en relation till eleven, och kan den relationen vara större än bara 

klassrummet så kan man komma längre i ämnet. Svårt i skrivuppgifter, där 

elever ibland öppnar sig väldigt mycket, och det kan vara svårt att förhålla 

sig till, att eleverna lämnar ut sig. 

Informant 4 Jag har som målsättning att prata med varje elev åtminstone en gång i 

veckan. Men det är svårt att hinna med, även duktiga elever behöver ju få 

tid och en del behöver så mycket hjälp. 

Rastvaktstiden, då man går runt på skolan, ger ofta trevliga möten med 

elever. Många elever har behov av att prata, om något på helgen, om ett 

husdjur eller så. Vore det schematekniskt möjligt skulle jag gärna ha 

längre mellan lektionerna för att hinna samtala mer med eleverna, nu ofta 

5-10 minuter till nästa pass och då hinner man inte. Det hänger mycket på 

tid. Jag ser lektionerna som ämnestid och mellanrummet som relationstid. 

Informant 5 När behov finns, speciellt med tysta elever, så söker jag nog upp dem i 

andra situationer för att höra lite hur de har det, i korridoren eller 

matsalen. 

 

Sammanfattning: 

Ämneslärarna ser positivt på mellanmänskliga möten, de söker upp elever utanför 

undervisningen, under raster, friluftsdagar eller i matsalen för att höra hur elever mår eller för 

att det är trevligt. Två av ämneslärarna upplever att de har svårt att hinna med alla elever som 

behöver hjälp under lektionstiden. De nämner också att de ibland söker upp elever utanför 

undervisningen för att ”skydda” eleverna från andra elever, att en del elever lätt lämnar ut sig 

och att alla elever inte vill ha hjälp i klassrummet.  
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Intressant att notera är att en ämneslärare gör uppdelning att lektioner är ämnestid, relationer 

skapar man på rasten, om man hinner. Det tyder på att det finns ett behov av att diskutera vad 

ämneslärare lägger i begreppet relation och om fler ämneslärare ser sitt läraruppdrag som 

tvådelat på detta sätt. Ser man kunskap som något som skapas intersubjektivt i sociala 

sammanhang så måste känslorna träda in i undervisningen och lärarens uppgift får då en 

annan karaktär än den av tradition haft. Istället för att överföra kunskaper, så blir uppgiften att 

organisera en undervisning där kunskapsförmågor och kunskaper utvecklas genom 

spontanitet, oförutsägbarhet och personlig social samvaro. 

 

6.Under ditt yrkesliv som ämneslärare har du säkert mött elever som varit svårare att arbeta 

med rent relationsmässigt. Vad tycker du är viktigt att du förmedlar till de elever som 

befinner sig i svårigheter i skolan? 

 

Informant 1 När elever har det svårt, så finns det en orsak till det. Det är viktigt att ta reda 

på den orsaken. Mitt förhållningssätt är att försöka vara positiv, bemöta inte 

skälla och se eleven så mycket det går. Att försöka hitta eleven på den nivån 

där eleven är. Inte ställa för höga, utan rimliga krav. Strategin för mig i en ny 

klass är att hitta de svåra eleverna och jobba med dem först, för har man dem 

med sig så brukar det fungera sen. Sen kan ju det vara ganska jobbigt i vissa 

fall. Det är inte omöjligt att bemöta elever på ett bra sätt, men det kan vara 

väldigt svårt att få dem att göra något ämnesmässigt. Men en hyfsad relation, 

så man inte blir osams, går nästan alltid att skapa. 

Informant 2 

 

Att jag står på deras sida och att jag inte motarbetar dem. Jag är inte där för att 

straffa dem eller så om de får ett dåligt betyg t.ex. Att jag mycket väl kan 

förstå att det är mycket i skolan, att de är trötta eller att det hänt något privat. 

Det är det viktigaste och jag brukar säga till eleverna att jag förstår deras 

situation. Tycker de att uppgiften är för svår eller för stor så kanske vi kan 

kompromissa genom att de får mer tid. Jag brukar också säga att de ska be mig 

om mer hjälp, kanske när vi möts i korridoren eller att de mejlar mig. Jag visar 

att jag finns där. 

Informant 3 Jag tänker att det nog är mötet. Jag kan ju läsa på, jag kan läsa åtgärdsprogram 

och få en bild av vad svårigheterna handlar om, men det är ändå mötet med 

den här personen som måste bli det viktiga och vad den personen är villig att 

dela med sig av. Så att man inte vet för mycket på något sätt. Man pratar om 

diagnoser, och visst kan de vara ett stöd, men det måste vara personen som är 

den viktiga och inte om det är strul hemma liksom. Vad är det i mötet mellan 

oss som vi kan bygga vidare på och jag tycker att det går relativt hyggligt att 

skapa sådana möten om man vill förstå personen man har framför sig, så att 

han eller hon inte blir en diagnos.  
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Informant 4 Respekt, alltså det ordet. Vissa elever har varit riktigt knepiga och det har inte 

gått att lösa i vissa fall, vi har inte kommit någon vart. Det är sorgligt 

egentligen. Men det viktiga har varit respekt, att man faktiskt måste respektera 

varandra även om en elev inte gillat mig. Man måste ju ändå kunna mötas och 

kunna se varandra i ögonen. Liksom eleven måste kunna fokusera på ämnet 

och inte vara hatisk. Med en elev nådde vi aldrig fram, jag fick aldrig någon 

förklaring. Jag tycker ändå att jag försöker se och förstå och utveckla mig hela 

tiden. I andra knepiga fall har vi ändå alltid lyckats hitta fungerande lösningar i 

olika möten, där eleven uttryckt att de kanske saknat feedback, att de inte blivit 

sedda i det de gjort och att de inte vet hur de ska gå framåt. 

Informant 5 Att man inte ger sig, att man finns kvar, även om de signalerar att de inte vill 

ha en där. Att man inte tar det de säger personligt, även om man kanske gör 

det, så vill jag ändå visa att jag finns kvar som en trygg person som inte sviker, 

skulle jag säga. Det är inte alltid lätt, och det kräver att man är helt ärlig med 

det och det kan man inte vara om det inte är så man faktiskt känner. Det måste 

komma inifrån tror jag. Jag vill finnas där för eleven. Ibland kan jag nästan 

tänka att det är en känsla man för över utan att jag behöver säga det. 

 

 

Sammanfattning: 

 

Ämneslärarna förmedlar alla en vilja att förstå och sätta sig in i den situation som elever i 

svårighet befinner sig i, men sättet att nalkas eleverna varierar. Informant 1 arbetar med ett 

positivt och bekräftande förhållningssätt för att få eleverna att engagera sig och betonar vikten 

att finna eleverna där de befinner sig, vilket tyder på influenser från Vygotskij.  Informant 2 

lägger vikt vid att förmedla förståelse för elevernas situation och att erbjuda eleverna hjälp 

även utanför undervisningssituationen. Informant 3 anser att det som framkommer i mötet 

mellan läraren och eleven är det som får ligga till grund för undervisningen. Informant 4 talar 

om vikten av att elev och lärare respekterar varandra, så att de kan mötas och hitta 

gemensamma lösningar. Informant 5 talar om viljan hos läraren att vara en trygg vuxen som 

finns i skolan för eleven samt vikten av att förmedla den känslan i alla situationer. 
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7a.Har det funnits stunder då du som ämneslärare önskat få mer stöd utifrån för att nå alla 

dina elever?  

7b.Hur skulle du då vilja att det stödet såg ut? 

Informant 1 a)Ja, mer samarbete mellan olika myndigheter, socialtjänsten t.ex. Elever 

bollas fram och tillbaka i olika processer utan att det leder till någonting i 

slutändan, det känns som man trampar vatten. Det är så många inblandade och 

man kommunicerar inte ordentligt sinsemellan. Det är rörigt. 

b) Färre elever eller klasser i varje arbetslag, så man kunde arbeta tajtare runt 

eleverna, och att även kurator och skolsköterska fanns med i det arbetet. 

Hjälpen behöver komma till eleverna så att inte eleverna behöver gå till 

”hjälpen”. Fast jag vet inte, det känns ibland som att vi har så olika syn på 

eleverna och på det här med lärande. Vissa kollegor tycker att det är elevernas 

ansvar. En del lärare tycker att eleverna ska göra för dem och andra tycker att 

de ska göra för eleverna. Det är olika syn på hur man ska hjälpa eleverna. Det 

är kanske den synen som ställer till det mest, tror jag, att man inte har samma 

utgångsläge liksom. Det kanske inte är fler resurser som behövs utan mer att 

man fick mer utbildning i specialpedagogik kanske, kontinuerligt på något sätt.  

Informant 2 a)Ja, med olika elever som behövt individuellt stöd som varit svårt för mig att 

ge i helklass, t.ex. med att ta fram material eller stötta elever i arbetet under 

lektionerna. Ibland har jag gått till lektioner med fyra olika planeringar för att 

elever behövt olika typer av stöd. 

b) Mer fysisk hjälp, någon som kan avlasta och stötta. 

Informant 3 a)Ja, främst från kollegor. Det kan vara oerhört frustrerande om man har 

kollegor som inte lyssnar och inte vill samarbeta eller förändra sitt sätt att 

arbeta för elevernas bästa och t.ex. ändra något i den yttre miljön. Så är det inte 

på den här skolan, men jag har upplevt det tidigare. Det är frustrerande för det 

hade inte krävt mer arbete, bara ett annat sätt att tänka. För när man samarbetar 

orkar man med soc, föräldrar och det svåra i jobbet. En bra skolledare är 

viktigt också, det har jag goda erfarenheter av. 

b) socialtjänsten kan vara en frustration…  med bra kollegor kan man nå goda 

relationer till eleverna. 

Informant 4 a)Överlag tycker jag att skolledning och kollegor ger ett bra stöd. 

b)Vid något tillfälle hade det varit skönt att få någon utomstående person som 

kunnat analysera problemet från ovan, en psykolog eller nått. 

Informant 5 a)Det stöd man kan få av kollegor och skolans kurator har räckt bra. Jag kan 

inte säga att jag gått från jobbet och känt att jag inte fått stöd. Man det är 

viktigt för mig att få säga hur jag känner, tycker och tänker, att få göra sig av 

med en dålig eller negativ känsla man bär på. Det är viktigt att få bolla med 

någon om man känner hopplöshet. Man kan ju känna sig ensam i sitt arbete, 

men jag har alltid upplevt att jag haft någon att ventilera det med. 

b) - 
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Sammanfattning: 

Det stöd ämneslärare skulle vilja se mer av handlar för fyra av de fem ämneslärarna om ett 

kollegialt stöd på arbetsplatsen i det gemensamma arbetet med eleverna. Två ämneslärare 

upplever att det i sin nuvarande lärarroll har detta stöd, medan två andra uttrycker att det 

försvårar arbetet om ämneslärare har olika syn på hur man ska arbeta. Två ämneslärare 

nämner att de skulle önska att samarbetet med socialtjänsten gav mer och löpte smidigare än 

de upplever att det gör. Två av lärarna nämner också att de önskar ett nära eller närmare 

samarbete med elevhälsan för elevernas bästa. En ämneslärare skulle önska mer fysiskt stöd i 

klassrummet, en annan skulle önska professionellt stöd för att förstå svårigheter som kan 

uppstå i relationen till vissa elever ur ett annat perspektiv. 
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4.  DISKUSSION 

 

4.1 Metoddiskussion 

 

Jag har själv funnit att datainsamlingen och databearbetning av både observationer och 

intervjuer fungerat, men om en liknande undersökning skulle göras igen skulle vissa saker 

kunna göras annorlunda. För det första skulle jag göra observationerna först och intervjuerna 

därefter, och inte som nu vara så ivrig med att all data samlades in i tät följd innan 

databearbetningen påbörjades. Vid databearbetningen och sammanställningen av 

observationsresultaten, hade det varit bra att följa upp observationerna med efterföljande 

intervjuer av varför respektive ämneslärarna valt att interagera som de gjorde. De 

spekulationer som nu berörs i sammanfattningen av punkt 3.1.2 hade då kunnat undvikas. Om 

observationerna gjorts och bearbetats först hade jag troligtvis också kunnat koncentrera 

intervjufrågorna på färre frågeställningar. Nu har mer data samlats in än det funnits behov av i 

studien. Jag hade också önskat att jag initialt ställt fler öppna frågor om vad ämneslärarna 

själva läser in i ett relationella förhållningssätt och inte ställt så många styrda frågeställningar 

som nu blev fallet.       

      

 

 

4.2. Diskussion av klassrumsobservationer  

 

4.2.1 Ämneslärares möjligheter till professionell yrkesutövning för varje elevs bästa 

 

Det som framträder av ämneslärarnas interaktion från klassrumsobservationerna är att det 

finns en tydlig vilja att skapa goda relationer till eleverna då de positiva handlingarna i 

klassrummet är betydligt vanligare än negativa handlingar. Ämneslärarna på skolan arbetar 

mot att skapa en god atmosfär och goda relationer till eleverna, vilket skapar goda betingelser 

för elevernas motivation och kunskapsutveckling (Den Brok, 2005, s.21). Interaktionen visade 

också att ämneslärare på skolan arbetade som vägvisare åt eleverna. De skapade då en slags 

relation mellan eleven och ämnet, som inte vore möjlig utan att läraren interagerar med eleven 

och känner av var denne befinner sig. Denna sociala interaktion ger det stöd som Vygotskij i 

sin forskning fann avgörande för kognitiv utveckling (Lindberg, 2005, s.39). Goda 

lärarexempel fanns också på empatisk kompetens, symmetriska lärosituationer och humor 

som redskap för positiv fostran. Med mer praxisnära auskultation och forskning inom 
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organisationen finns goda möjligheter att lära av varandra och utveckla undervisningen 

(Goodson, 2005, s.38ff). Likaså visar interaktionsmönstret i många klassrum att alla elever är 

både rumsligt och socialt inkluderade i undervisningen (jmf Asp-Onsjö, 2006), något som 

dock kan följas upp för att säkerställa att alla elever inkluderas fullt ut i alla klassrum. 

 

4.2.2 Ämneslärares hinder för professionell yrkesutövning för varje elevs bästa 

 

Det jag fann mest slående med resultaten var att elevernas åsikter och förslag knappt 

efterfrågades alls i undervisningen. Det faktum att interaktionens fokus istället låg på frågor 

och svar om information, tyder på att undervisningen baseras på ett mer traditionellt 

tankesystem där lärande ligger utanför elevernas känslomässiga erfarenheter och baseras på 

intellektet. En konsekvens av denna undervisning och kunskapssyn blir att eleverna blir fast i 

ett yttre ansvarstagande där elever kan avsäga sig det egna ansvaret för sitt lärande (jmf Juul, 

2003, s.38), något som kan ha betydelse för de elever som inte har stöd i sitt lärande hemifrån. 

Följden av att elevernas åsikter, tankar och känslor inte ges utrymme i undervisningen leder 

också till en slags förutsägbarhet av att undervisning innebär kunskapsförmedling, något som 

även andra kunskapskällor kan erbjuda eleverna, varpå incitamentet att gå i skolan försvagas 

(jmf Ziehe, 2003). Kanske kan det förklara varför elever i svårigheter uttrycker att skolan är 

tråkig, skolkar eller upplever skoltrötthet. Eleverna känner sig som objekt och undervisningen 

lyckas inte beröra dem. Utifrån Bubers relationsteori innebär det faktum att elevernas 

erfarenheter och tankar inte efterfrågas i undervisningen att lärare och elever möts i en 

undervisning som utgörs av en Jag-Det-relation där eleverna ses som objekt. Det stänger 

därmed möjligheten att lärare och elever kan mötas i, vad Buber benämner, Jag-Du-

relationer, där intellekt och känslor samverkar och människan kan bli så genuint intresserade 

av det de håller på med att de förlorar sig i tid och rum.  

Det faktum att ämneslärarna oftast berömde eleverna som grupp talar också för att 

ämneslärarna på skolan i sin helklassundervisning behandlade eleverna som objekt. De 

stunder de gick runt och hjälpte eleverna bemötte de eleverna som subjekt, men det skapades 

mycket få intersubjektiva möten i undervisningen, eftersom eleverna erbjöds få möjligheter 

att interagera sinsemellan. Vid några tillfällen när elever spontant började diskutera 

ämnesrelaterade frågor, väckte det lärarens ogillande och de ombads dämpa sig eller vända 

sig tillbaka till sin bänk och jobba med sina uppgifter. Ogillandet kan ha sin grund i att läraren 
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inte kunde kontrollera vad de pratade om eller att ämnesläraren tyckte att andra elever stördes 

av deras samtal. Att samarbeta med närmaste bänkgrannen uppmuntrades dock av samtliga 

ämneslärare så länge rösterna hölls låga. 

Att eleverna skulle sitta stilla och vara lågmälda betonades i alla klassrum. Många av 

ämneslärarnas åsikter, önskningar och missnöjesyttringar berörde sättet eleverna agerade på i 

klassrummet. Vi vet idag att barn föds med en fri vilja och ett självständigt tänkande och att 

människan blir medveten om sig själv och utvecklas i sociala samspel med andra människor 

och att detta är en känslomässig, likväl som intellektuell process (Normell, 2004). Frågan är 

om skolan förmår beröra och utmana eleverna om undervisningen blir kvar i den skoltradition 

som har till uppgift att fostra barn till att vara lydiga och anpassa sig efter den vuxnes behov 

av att se till att alla når målen på ett för läraren mätbart tillvägagångssätt. Barn med stort 

rörelsebehov, elever som har svårt att själva läsa sig till information likväl som barn som bär 

på otrygg anknytning möter svårigheter i en sådan undervisningstradition, något som kan 

förändras om ämneslärare tillsammans utvecklar en större förståelse för vad 

undervisningsmiljön betyder för elevers utveckling. 

De resultat som framkom om hur mycket ämneslärarna på skolan interagerade verbalt med 

olika elever visade på stora olikheter lärarna emellan. Alla elever på skolan var ju rumsligt 

inkluderade i undervisningen genom att de befann sig i klassrummet. Utmaningen för lärarna 

är att också få varje elev didaktiskt och socialt inkluderad i undervisningen. De ämneslärare 

som interagerade med alla sina elever erbjöd alla elever en social inkludering, något som 

saknades under andra lektioner. Bemödar sig läraren att under andra lektioner nå dessa elever 

inkluderas även de socialt, men om den ambitionen inte finns riskerar elever att hamna helt 

utanför den sociala interaktionen. Om kunskapsutveckling ses som något som sker i 

interaktionen i det sociala samspelet blir det också av didaktiska skäl viktigt att ämnesläraren 

efterfrågar alla elevers tankar och känslor i undervisningen. Med mer fokus på elevernas 

åsikter och förslag i undervisningen öppnas den intersubjektivitet som krävs för att eleverna 

ska kunna se sina egna uppfattningar i förhållande till andra och känna att de ingår i en 

meningsskapande process (von Wright, 2000).  
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4.3 Diskussion av intervjuer 

 

4.3.1 Ämneslärares möjligheter till professionell yrkesutövning för varje elevs bästa 

 

Alla ämneslärare i denna studie ser positivt på mellanmänskliga möten. De använder tid 

utanför undervisningen till mellanmänskliga möten med elever och söker aktivt upp elever i 

andra sammanhang som i matsalen, korridoren och under rastvakter för att skapa och 

upprätthålla relationer till sina elever.  

 

Ämneslärarna beskriver också att de anpassar sin undervisning efter klassers olika 

socioemotionella behov och att de anser det viktigt att arbeta mycket med att skapa goda 

relationer mellan eleverna i klassrummet, då de såg det som avgörande för möjligheten att 

bedriva goda ämnesstudier. När de beskriver vad de ser som viktigt att förmedla till elever 

som har det svårt visar de alla på en vilja att på olika vis gå eleven till mötes, för att lösa den 

svårighet eleven befinner sig i. Viktiga åtgärder eller förhållningssätt som ämneslärarna i 

studien erbjuder eleven är att de vill förstå, att de försöker bekräfta och se eleven så mycket 

som möjligt, att de skapar tillfällen till möten där eleven får ge uttryck för sin upplevda 

situation, att de respekterar eleven och förmedlar att de är där för elevens skull. Ämneslärarna 

uttrycker den vilja att förstå elevernas behov som är en avgörande faktor för elevers 

skolresultat (Skolverket, 2009, s.43). Samtidigt uttrycker några av ämneslärarna att de mött 

kollegor som inte delat deras syn på vikten av elevförståelse och att anpassa undervisningen 

efter elevernas behov. 

 

Det som framträder när ämneslärare själva beskriver det relationsarbete de bedriver är att en 

del ämneslärare har anammat ett mer relationellt förhållningssätt än andra, vilket innebär att 

de reflekterar mer över sin egen roll i de relationer som uppstår i undervisningen. Två 

ämneslärare beskrev sitt arbete som att de förmedlade till eleverna hur de skulle bete sig i 

grupp och vad som förväntades av eleverna medan de ämneslärare som utvecklat ett mer 

relationellt förhållande uttryckte att en del av deras lärarroll bestod i att interagera med 

eleverna för att i den sociala processen träna elevernas samarbetsförmåga och få alla i 

gruppen att fungera tillsammans. En lärare betonade vikten av att få med sig de elever som 

har det svårare i skolan och tidigt lägga kraft på att möta deras behov, för att på så vis därefter 

kunna arbeta vidare med alla elever. 
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En av ämneslärarna ser sig som en anknytningsperson för elever som behöver det och ser det 

som en del av sin lärarroll. För barn som kommer till skolan med en otrygg anknytning i 

bagaget kan mötet med en sådan ämneslärare, som vill finnas där för elevens skull, innebära 

en stor skillnad för hur elevens självkänsla utvecklas. Istället för att se sig själv som 

betydelselös, eller att vägra följa auktoriteter i samhället med allt vad det innebär, kan barnet i 

skolan genom lärarens omsorg om att skapa och upprätthålla en trygg och god relation till 

barnet, innebära den skillnad som gör att barnet utvecklar en sund inre balans mellan 

samarbete och integritet (Juul, 2003, s.73ff). Kanske arbetar fler ämneslärare på skolan som 

denne ämneslärare, och skulle alla göra det skulle kanske fler elever utveckla god självkänsla. 

Dock uttrycker ämnesläraren att det är av stor vikt att ha någon att prata med när man känner 

hopplöshet eller bär på negativa känslor, något som också beskrivs som en viktig del i att 

kunna utvecklas på ett professionellt sätt i sin empatiska kompetens (Killén, 2008, s.78). 

Ämnesläraren nämner att det stöd som behövts har stått att finna hos kollegor eller inom 

elevhälsan. Överlag nämner ämneslärarna att de har ett gott stöd och samarbete med kollegor, 

vilket är en av faktor som är avgörande hos professionellt skickliga lärare (Fibaek Larsen, 

2004, s.25f). 

 

     

4.3.2 Ämneslärares hinder för professionell yrkesutövning för varje elevs bästa 

De hinder som framträdde i ämneslärarnas beskrivning handlar t.ex. om svårigheter i 

samarbetet med andra myndigheter som socialtjänsten, vilket kan vara något för skolans 

huvudmän att arbeta vidare med. En annan frustration som två ämneslärare uttryckte var att 

det inom kollegiet rådde en delad syn på elevers ansvar och synen på lärande. Vissa 

ämneslärare visar inte samma vilja att förändra sin undervisning efter elevernas behov. Detta 

tyder på att fallskolans ämneslärare befinner sig både i ett kompensatoriskt - och ett 

relationellt förhållningssätt i sin elevsyn, vilket försvårar det relationella arbetet på skolan 

(Emanuelsson, 2001). Här kan skolledare och skolutvecklare en möjlighet att ur ett 

systemteoretiskt angreppssätt öka medvetenheten hos ämneslärarna om vad de baserar sin 

elevsyn på och vad de valen leder till för utformandet av elevernas undervisning och 

utveckling. Risken är annars att traditionella värderingar som cementerats inom en skola 

likväl som yttre, organisatoriska faktorer eller dagsländor utgör hinder som försvårar lärarens 

möjlighet att undervisa efter en inre övertygelse av vad som är viktig och angelägen 
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undervisning enligt de relationella värderingar som barnkonventionen, 

Salamancadeklarationen och de senaste två läroplanerna ger uttryck för.  

Resultaten från när ämneslärare beskriver hur de arbetar och hur de tycker de borde arbeta 

visar att det råder stor skillnad mellan ämneslärarna om vad undervisning ska handla om. Det 

skulle kunna diskuteras vidare på skolan. På ett individuellt plan finns det en fara i att 

ämnesläraren slits mellan yttre och inre krav på vad deras uppgift och ansvar innebär, 

undervisningens syfteskomplexitet (Frelin, 2010, s.201). Ämnesläraren blir då oförmögen att 

arbeta enligt sin övertygelse, d v s att förhålla sig äkta och autentisk i sin lärarutövning 

(Fibaeck Laursen, 2004, s.18). 

 

4.4 Vidare forskning 

 

Utifrån de resultat som framträtt från observationerna och för att förstå varför 

interaktionsmönstren i klassrum skiljer sig så mycket åt mellan olika ämneslärare, skulle det 

vara intressant att i anslutning till observationerna fråga ämneslärarna om varför de 

interagerat som de gör. Vilka betingelser, faktorer och övertygelser ämneslärare baserar sin 

interaktion i klassrummet utifrån och hur detta påverkar elever som befinner sig i olika 

svårigheter i skolan. 

 

En annan uppföljning av denna uppsats skulle kunna vara att göra liknande observationer och 

intervjuer på andra fallskolor för att se om liknande resultat framträder på andra skolor eller 

om det råder stora skillnader i det relationella arbete som bedrivs och som framträder i 

ämneslärares syn på det relationella arbetet i grundskolans senare del. Man skulle också 

kunna göra en liknande studie på andra stadier för att se om det finns likheter och skillnader 

mellan olika skolor eller stadier. På så vis skulle skolor kunna dra lärdom av varandras arbete 

i att föra specialpedagogik och allmänpedagogik närmare varandra. 

 

En ämneslärare uttryckte sig som att ”Jag ser lektionerna som ämnestid och mellanrummet 

(rasterna) som relationstid”. Jag tolkar lärarens uttalande som att det finns anledning att vidare 

studera vad lärare lägger i begreppet ”relationer” och vilken slags ”relationer” de ser det som 

viktigt att skapa och upprätthålla i sin professionella yrkesutövning. Handlar det om att umgås 
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och lära känna varandra, att mötas intersubjektivt i ämnesundervisningen eller en kombination 

av flera olika typer av relationer? Och vilken slags relationer behöver elever som befinner sig 

i olika svårigheter möta för att utvecklas optimalt i skolan?  

 

 

4.5 Några sista ord 

 

I denna uppsats har jag funnit både hinder och möjligheter för ämneslärare, skolledning och 

skolans huvudmän att infria det relationella förhållningssätt och uppdrag som den svenska 

staten vill ska möta alla barn som går i den svenska skolan. Så är inte fallet än visar rapport 

efter rapport och än finns mycket arbete kvar för alla skolans aktörer. Min förhoppning är 

ändå att det relationella uppdraget med tiden kan göra skolan till en mänskligare mötesplats 

där varje barn kan bli sedda som de är och utveckla en god självkänsla tillsammans med goda 

kunskaper under sin studietid. Jag vill avsluta med ett citat som beskriver det annorlunda sätt 

att tänka kring varje elev som behövs för att göra upp med den bedömande tradition skolan 

bär på och också bemöta eleverna som de individer de är: 

 

Jag var med barnet på lekplatsen /… / och hon hade klivit upp på några 

järnvägssyllar. Hon var kanske en meter över marken. Därifrån ropade hon till 

mig. ”Titta på mig!” Det var inte jag som svarade, jag hann inte. Det var en 

annan kvinna som också var där med sitt barn. ”Så duktig du är, sa hon.” /… / 

Barnet bad om uppmärksamhet. Hon bad bara om att bli sedd. Men vad hon fick 

var en bedömning. ”Så duktig du är!”  

   (Peter Hoeg, De kanske lämpade) 
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BILAGOR 

 

 

Informationsbrev till rektor           bilaga 1

     

  

Hej! 

 

Jag heter Anette Ask Johannesson och studerar vid det specialpedagogiska programmet vid 

Uppsala universitet. Min avslutande uppgift är att skriva ett examensarbete, där jag valt att 

fördjupa mig kring det relationella perspektivet på lärares arbete med elever, och särskilt i 

arbetet med elever i behov av stöd.  

 

Det jag önskar studera är hur ämneslärare ser på arbetet med elever i behov av stöd utifrån ett 

relationellt synsätt, för att försöka finna framgångs – och försvårande faktorer. För detta 

ändamål önskar jag intervjua lärare på er skola. Intervjuerna kommer att bandas och skrivas 

ner, men allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att jag kommer att 

utelämna uppgifter som namn, kön och utbildning, för att säkerställa anonymiteten hos 

informanterna. Naturligtvis kommer även skolans namn att fingeras. Den information lärarna 

lämnar kommer bara att användas för denna studie och lärarnas deltagande bygger på att de 

själva vill delta. De kan själva, om de så önskar, när som helst avbryta sitt deltagande i 

intervjuerna. 

 

För att bilda mig en uppfattning om relationer mellan lärare och elever i undervisningen och 

då främst i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, önskar jag också genomföra några 

klassrumsobservationer på er skola. Den information jag ämnar ta med från observationerna 

handlar om anteckningar utifrån vissa av mig uppställda kriterier. Även här kommer 

informationen bara att användas för denna studie. 

 

Jag vore mycket tacksam om jag får lov att studera ovan nämnda aspekter i verksamheten på 

er skola. Om du har några frågor, kontakta gärna mig eller min handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anette Ask Johannesson  Handledare: 

anette@xxx   Anneli Frelin, Uppsala Universitet 

tel: xxx   anneli@xxx 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jag ger min tillåtelse till att ovanstående intervjuer och observationer genomförs på skolan.  

 

Jag tillåter inte ovanstående. 

     

 

_________________________________         ________________ 

  Rektors underskrift           Datum 
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Informationsbrev till lärare och förfrågan om deltagande   bilaga 2 

 

Hej!  

  

Jag håller som ni vet på att skriva ett examensarbete inom specialpedagogik. Det jag studerar 

handlar om hur lärare och elever interagerar i undervisningen och hur man som lärare finner 

en balans mellan ämnesorienterade uppgifter och andra mer socioemotionella uppgifter i sin 

undervisning och yrkesutövning.  

För att kunna studera dessa aspekter av läraryrket önskar jag få ta del av era erfarenheter som 

undervisande lärare. Under ca 20-40 minuter skulle jag vilja ställa några frågor om de 

upplevelser ni haft av undervisning under den tid ni varit yrkesverksamma. Det jag hoppas få 

ut av era berättelser är att kunna beskriva hur lärare själva upplever sin undervisningssituation 

och vilket slags stöd lärare skulle behöva få av specialpedagoger, skolledning eller andra 

instanser för att bygga upp positiva relationer som främjar kunskapsutvecklingen hos alla 

elever. 

Intervjuerna kommer att bandas och skrivas ner, men allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att jag kommer att utelämna uppgifter som era namn, kön, och 

utbildning samt vilken skola ni arbetar på, för att säkerställa anonymiteten hos er informanter. 

Den information ni lärarna lämnar kommer bara att användas för denna studie och ert 

deltagande bygger på att ni själva vill delta. Ni kan själva, om ni så önskar, när som helst 

avbryta ert deltagande i intervjuerna. 

  

Är ni intresserade av att delta, så är jag mycket tacksam. Under de två första veckorna i 

oktober hoppas jag kunna få låna lite av er tid för att kunna belysa hur lärare ser på sin 

yrkessituation, och dess möjligheter och svårigheter. Är ni intresserade av att delta, maila 

gärna förslag på en tid någon av dagarna då ni skulle kunna delta i min studie. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Anette Ask Johannesson 

anette@xxx  
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Intervjufrågor till lärarna                            Bilaga 3 

 

Forskningsfrågor    Intervjufrågor 

  

 

1 .Vad tycker ämneslärare är viktigt att förmedla till sina  

elever utöver ämneskunskaper?  Som lärare handlar mycket om att förse 

eleverna med ämneskunskaper och 

kunskapsförmågor. Finns det andra 

saker/färdigheter som du medvetet tränar 

eleverna i när du undervisar? Berätta – vad? 

När? Hur? Varför? 

 

 

2. Hur ser ämneslärare på sin yrkesutövning? På en skala mellan 0-10, hur skulle du skatta 

balansen mellan undervisning av 

ämneskunskaper och kunskapsförmågor i 

förhållande till mer relationella uppgifter som 

fostran, konfliktlösning, stärka 

självförtroenden, motivera, förhandla och 

handleda eleverna i deras personliga mognad 

mm totalt sett under ett läsår? 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 Tycker du att det är möjligt att få en bra balans 

mellan ämneskunskaper och andra mer 

relationella uppgifter med eleverna i din 

undervisning, utifrån din syn på vad lärarens 

uppdrag är? Motivera, varför/varför inte? Hur 

skulle du vilja att balansen såg ut? 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

 När du ser till de klasser du 

undervisat/undervisar, tycker du att din fokus 

mellan ämneskunskaper och relationella 

uppgifter skriftar mellan olika grupper, eller 

kan du arbeta på ett liknande sätt oavsett grupp? 

Berätta. Hur kan det vara? 

 

 Sker det mesta av din elevkontakt under 

lektionerna eller utanför klassrummet?  

Finner du andra former för elevmöten? 
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3.Tycker ämneslärare att läraryrket förändrats 

över tid? Hur i så fall? Tycker du att läraryrket förändrats avseende 

balansen mellan ämneskunskaper /  relationella 

uppgifter under de år du arbetat som lärare? 

 Hur ser du på den utvecklingen? Har den 

förändrat dig som lärare? Som människa? Hur 

har den påverkat ditt liv? 

4.Berättelser om svåra situationer (eller framgångsrka) 

i lärares arbete med att skapa nära relationer till elever. Under ditt yrkesliv som lärare har du kanske 

mött elever som varit svårare att arbeta med 

rent relationsmässigt. Vad tycker du är viktigt 

att du som lärare förmedlar till sådana elever?  

 Har det funnits elever du mött som lärare, där 

du önskar att du som lärare kunnat få mer stöd 

utifrån? 

Vad kan det i så fall vara, du hade velat få mer 

stöd i? 

         Hur hade du velat att det stödet sett ut? 

Har du mött någon elev som du vill berätta om, 

som varit svår att nå, men där du känt att du 

hittat en bra relation med tiden? Berätta! Hur 

gjorde du?  

 

5.Hur tänker läraren om sina nuvarande elever? Finns det några elever i din nuvarande 7:a som 

du känner att du behöver anstränga dig extra 

mycket för?  

 

 Är det något du hoppas kunna förmedla utöver 

ämneskunskaper till den eleven/de eleverna 

under din tid som hans/hennes lärare? 

 

  

 

 

 

Tack för din medverkan! 

   


