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Relationernas betydelse i skolan - Berättelser från elevens livsvärld 

Författare: Charlotte Rosenlöf 

Sammanfattning 

Relationernas betydelse i skolan lyfts fram som betydelsefulla i forskning och utgör också en utgångspunkt för 

styrdokumenten. Trots detta dominerar ett bristorienterat och individfokuserat synsätt i skolan när det gäller att 

förstå elevers utveckling. Föreliggande arbete har som avsikt att i form av en kvalitativ studie beskriva hur elever 

upplever relationer i skolan och vilken innebörd eleverna ger dessa relationer. I tolkningsarbetet har en 

livsvärldsansats använts för att komma nära elevens livsvärld och ge möjlighet att tolka relationernas betydelse 

ut elevens perspektiv. Valet av metod är semistrukturerad intervju med sex elever på två skolor i årskurs 6-9.. 

Studiens resultat redovisas utifrån fyra teman kopplade till relationernas betydelse. Studiens viktigaste resultat är 

att belysa att relationer i skolan är av stor betydelse för lärandet och att detta främst är kopplat till lärarens 

förmåga att tillsammans med eleverna utveckla ömsesidig tillit. Läraren ger tid och uppmärksamhet till det 

eleven uttrycker och visar t.ex. genom att förändra sin undervisning att lärandet är en samhandling. Tilliten 

mellan elev och lärare är också en grund för lärarens auktoritet vilket ger utrymme för läraren att tillföra ny 

kunskap och hjälpa eleven att överskrida sig själv. Ett viktigt fynd är att lärandet, ur elevens perspektiv, inte 

består av urskiljbara processer där kunskapsutveckling och personlig utveckling sker parallellt. Snarare är dessa 

att ses som intimt sammanvävda men kan förstås utifrån olika handlingspositioner. Att möta eleven handlar då 

om att växla mellan olika handlingspositioner och som lärare ha en god beredskap för detta. Studiens resultat kan 

ses som ett bidrag när det gäller att se på relationer i skolan som en grundläggande förutsättning för hela 

lärprocessen. Det får då pedagogiska implikationer som handlar om att utveckla den reflekterande praktiken i 

skolan.   

Nyckelord 

Relationer i skolan, relationell pedagogik, pedagogiska möten, livsvärld, etik, mellanmänskliga relationer 
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Förord 

Idén att skriva om relationernas betydelse i skolan kommer från mina elever och mina kollegor. Jag 

slutar aldrig att förundras och imponeras av hur lärare på högstadiet engagerar och intresserar sig för 

elevernas lärande. År efter år riktar sig lärare till våra tonåringar, ställer nyfikna frågor och vägleder 

med omsorg om både känslor och ny kunskap om världen. Och elevernas engagemang visar att det vi 

gör i skolan är viktigt och betydelsefullt.  

Stort tack till de elever som på ett insiktsfullt sätt berättade om sina upplevelser av relationer i skolan 

och till de lärare som förmedlade kontakten med eleverna. Tack Bozena Hautaniemi för utmärkt 

vägledning i arbetet med läsning av litteratur och handledning i arbetet med att skriva uppsatsen. 

Slutligen tack till min familj som stöttat och uppmuntrat mig under hela processen. Tack! 

 

En droppe droppad i livets älv 

har inte kraft att flyta själv. 

Det krävs en styrka hos varje droppe, 

hjälp att hålla de andra oppe. 

Tage Danielsson 
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Inledning 

Denna studie handlar om hur elever upplever relationer i skolan. Intresset är riktat mot elevens 

upplevelse av möten med lärare och andra elever i skolan och vilken innebörd som ges till dessa 

möten. Ända sen grundskolan kom till vid 1960-talets början har det funnits olika sätt att förstå och 

förklara elevers framgång och svårigheter i skolan men centralt är att skolan har stor betydelse för 

elever. I SOU 2010:79 analyseras forskning utifrån olika aspekter av skolmiljön och elevers 

upplevelser av skolan. I studien framkommer att skolmisslyckanden är att betrakta både som en 

riskfaktor när det gäller psykisk ohälsa och omvänt att framgång i skolan kan ses som ett skydd mot att 

utveckla problem senare i livet. Det mest framträdande resultatet i studien är att goda relationer med 

lärare och mellan elever är att betrakta som avgörande, både direkt när det gäller att bidra till en mer 

positiv självbild och indirekt då det handlar om elevers skolresultat. Diskursen i skolan domineras ofta 

av ett individfokuserat och bristorienterat synsätt vilket underbyggs av en diagnostisk skolkultur där 

elevens möjligheter att utvecklas ofta förbises (Isaksson, 2009). Det finns en inbyggd motsättning i 

skolan när det gäller hur relationer betraktas som en del av lärandeprocessen. Skolan ska utforma sin 

verksamhet utifrån de elever som är där (SFS 2010:800) vilket ställer krav på skolans förmåga att 

förstå eleverna: som elever med svårigheter eller elever i svårigheter.  

 

Något jag mött som lärare är att många elever upplever ett stort personligt misslyckande när 

skolarbetet inte fungerar tillfredsställande. Detta utgångsläge är i skolsammanhang problematiskt på 

flera sätt, dels eftersom elevens egen motivation ofta är låg och dels för att lärande alltid måste utgå 

från ett engagemang och en aktivitet vilket kan innebära en konflikt för en elev som befinner sig i en 

situation där tilliten till den egna förmågan är låg. Svenska elevers sjunkande resultat har fått stort 

utrymme i debatten om skolan under de senaste åren samtidigt som olika professioner lyfter fram 

förklaringar och förslag på åtgärder. Den specialpedagogiska forskningen är relativt enig om att 

lärandet är att betrakta som en komplex process och kan därför inte reduceras till enskilda elevers 

brister eller till anpassningar till enskilda elevers förmågor. I skolans praktik ges ofta 

tolkningsföreträde till medicinska eller biologiska förklaringsmodeller samtidigt som den 

specialpedagogiska forskningen lyfter fram behovet av att utveckla en reflekterande praktik och 

förståelse för att elevers behov ska sättas i relation till en given kontext (Isaksson, 2009). Förståelse 

sker inom ramen för mellanmänskliga aktiviteter vilket riktar ljuset mot människors sätt att skapa 

mening i en levd social verklighet. Det betyder att både individens förståelse av sig själv och sin 

omgivning måste ses mot bakgrund av en social kontext. Stevens (1998) urskiljer fem aspekter av vad 

det innebär att vara människa: kroppen, erfarenheter och upplevelser, social kontext, omedvetna 

känslor och samspelet av alla faktorer över tid. Att förstå en annan människa kan därför lika gärna 

”handla om en konstruktion som lika mycket är en spegling av betraktaren som en bild av den person 

som betraktas” (Stevens, 1998, s. 29). Det innebär att en beskrivning av en person alltid bär spår av 

den som gör beskrivningen eftersom information har sorterats och valts ut på ett sätt som betraktaren 

anser vara relevant. I ett konstruktionistiskt perspektiv kan man inte urskilja vad som styrs av det som 

kommer inifrån eller utifrån. ”Jaget är enligt detta synsätt inte ett objekt som ska studeras och 

beskrivas en gång för alla, utan det ska ses som en ständigt föränderlig och flytande entitet eller som 

en historia som rör relationer” (Wetherell & Maybin, 1998, s.269). Om elever i skolan betraktas 

utifrån detta synsätt kommer skolkontexten utgöra en del av elevens förståelse av sig själv och erbjuda 

möjligheter till förändring. Eleven betraktas då som medskapare av sin verklighet där 

kommunikationen med andra är avgörande. Säljö (2000) argumenterar för en sociokulturell förståelse 

av människor vilket innebär att fysiska och biologiska förutsättningar tillmäts mindre betydelse och 
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istället riktas ljuset mot den sociokulturella kontexten. Människan förstås då vara i biologisk 

utveckling samtidigt som hon samspelar med sin omgivning. De specifika sociokulturella förhållanden 

i omgivningen bildar då ramen för den fortsatta utvecklingen.  Det är därför intressant att ta reda på 

mer om hur elever upplever relationer i skolan och vilken betydelse dessa har för eleven.  

Bakgrund 

En skola för alla 

I Sverige finns en tradition av en starkt segregerad skola där endast 8-10 % av eleverna på 1950-talet 

gick vidare till gymnasiet (Persson, 2011). Efter genomförandet av en mängd reformer under 1960-

talet, där bl.a. omsorgslagen 1967 visar på starten av en normaliseringsprocess, påbörjas arbetet med 

en skola för alla barn (SOU 2003:35). Ur den senaste kullen som gick ur grundskolan våren 2014 var 

86,9 % av eleverna i årskurs 9 behöriga att söka till ett nationellt program på gymnasiet. Det innebär 

att drygt 120 000 elever inte hade klarat behörighetskraven. Sett ur ett historiskt perspektiv är detta en 

framgång men internationellt sett är det en försämring när det gäller svenska elevers skolresultat 

(Skolverket, 2013). Pisa 2012 visar att i matematik, läsförståelse och naturvetenskap ligger Sverige 

signifikant lägre än genomsnittet i OECD och att likvärdigheten mellan skolor har försämrats 

(Skolverket, 2013).  Idag är ambitionen att alla elever ska erhålla en utbildning som syftar till allas rätt 

att delta aktivt i samhället (SFS 2010:800). Denna målsättning tydliggjordes tidigt i Sverige och får 

här exemplifieras av följande regeringsskrivelse 1996/97:  

 

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 

erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och 

krav. I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där 

alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga både 

att anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändringen av detta samhälle (Skr. 

1996/97:112, sid. 21). 

 

Haug (1998) identifierar två utbildningspolitiska diskurser, den innovativa och den restaurerande. 

Beroende på hur man förhåller sig till frågor som social rättvisa, specialundervisning och 

utbildningspolitik i stort kan frågan om en skola för alla problematiseras på olika sätt men den primära 

frågan är vad skolans uppgift är och vad det är för samhälle vi vill leva i. Detta leder in frågan på vad 

inkludering är i skolan. Barton (1997) definierar inkluderande undervisning i relation till skolans 

uppgift i samhället så här: 

 

Inclusive education is about responding to diversity; it is about listening to unfamiliar voices, 

being open, empowering all members and about celebrating 'difference' in dignified ways. From 

this perspective, the goal is not to leave anyone out of school. Inclusive experience is about 

learning to live with one another. This raises the question of what schools are for (Barton, 1997, s. 

127).  

 

Denna tolkning av inkludering riktar ljuset mot social rättvisa och delaktighet men även mot ett etiskt 

ansvar. Den etiska dimensionen kan läsas in i det att Barton (1997) uppmanar till skolans uppgift att 

medverka till ett samhälle där människor tillåts påverka det sammanhang där deltagandet äger rum. Att 
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bakgrundsfaktorer som socioekonomisk bakgrund fortfarande kan betraktas som ett samband med hur 

väl elever lyckas i skolan är ett faktum som visar på ett fortsatt behov av utveckling (Haug, 1998; 

Skolverket, 2013). Även om tolkningen av en skola för alla ges innebörden att alla barn ska gå i skolan 

finns det stor frihet för skolan att organisera sin verksamhet på olika sätt men studier visar att 

särskiljande lösningar dominerar (Giota & Lundborg, 2007; Isaksson, 2009; Skolverket, 2012). Gadler 

(2011) menar att trots gemensamma styrdokument är det tveksamt om det finns en samsyn när det 

gäller vad som menas med alla elever, vilka elever som identifieras som i behov av särskilt stöd och 

hur skolan gör utbildningen tillgänglig för alla. Det är därför intressant att titta på skolans 

styrdokument.  

Skolans styrdokument och specialpedagogiskt 

stöd 

 

I skollagens kap 3 (SFS 2010:800, § 3 & § 5a) finns ett tillägg gjort under 2014 som skärper 

skolans skyldighet att genomföra extra anpassningar inom ramen för ordinarie verksamhet samt 

att motverka effekter av elevers funktionshinder. I och med att grundskolan nu omfattas av 

diskrimineringslagen samt att begreppet funktionsnedsättning förts in i skollagen visar på att 

styrdokumenten ger tydligare direktiv kring skolans ansvar kring tillgänglighet (SFS 2008:567; 

SFS 2010:800). Det kan uppfattas som att alla elever oavsett typ av svårighet har rätt till en 

lärmiljö som är anpassad till elevers specifika behov vilket ställer stora krav på skolans förmåga 

att tolka elevernas behov och utveckla system för att följa upp utvecklingen hos varje elev och 

utvärdera insatserna i relation till utvecklingen (Persson & Persson, 2012). Skolverket (2009) 

finner att just detta arbete lyser med sin frånvaro i skolan. Ett annat problem som lyfts fram är 

att specialpedagogiskt stöd ökar i skolan men att resultaten inte förbättras. En tänkbar förklaring 

är enligt Skolverket (2009) att åtgärderna inte är relevanta, att vissa elever har så pass stora 

svårigheter som skolan inte har förmåga att kompensera för och att synen på elever i svårigheter 

präglas av ett individorienterat och bristfokuserat synsätt där aspekter av lärmiljön inte betraktas 

som en del av elevens svårighet. Ett tydligt mönster är att särskild undervisningsgrupp ökar i 

omfattning i grundskolans senare år. Fokus på disciplin och uppförande, låg nivå på 

undervisningen och en känsla av utanförskap och stigmatisering bland eleverna är resultat från 

olika studier på området särskilda undervisningsgrupper (Hjörne, 2011). Att eleverna blir 

placerade i en klass utifrån sina brister och svårigheter kan vara en tänkbar förklaring (Ljusberg, 

2009). Det är därför tveksamt om det är etiskt försvarbart eller ens i linje med styrdokumenten 

att placera elever i särskiljande lösningar utan att kontinuerligt följa upp och utvärdera 

konsekvenserna av denna åtgärd. Detta kan leda till en slutsats om att en elev behöver ett större 

socialt sammanhang för sitt lärande men att vissa aspekter av undervisning i klass behöver 

förändras vilket ställer krav på att skolan har ett gemensamt ansvar för de elever som hamnar i 

svårigheter och på flexibla lösningar (Persson & Persson, 2012). Praktiken måste sättas i ett 

sammanhang och utgöra en bakgrund till de pedagogiska överväganden som görs vilket uttrycks 

i styrdokumenten. I följande citat från en regeringsproposition 1998/99 framträder tydligt att 

mötet mellan elev och lärmiljö står i fokus i svensk skola:  

 

Den föreslagna ändringen i skollagen till elever i behov av särskilt stöd görs för att markera en 

fokusförskjutning som innebär att svårigheter för en elev i skolan inte bör ses som individens 

problem. Istället för att se eleven som problembärare handlar det om att se elevens möjligheter till 
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utveckling och att anpassa verksamheten utifrån varje elevs förutsättningar (Prop. 1998/99:105, s. 

19-20). 

 

Denna förflyttning av fokus gör att arbetet i skolan kommer att handla om att göra verksamheten 

tillgänglig för alla elever. Delaktighet är därför relevant av två skäl i skolan, dels utifrån att lärande 

förutsätter att eleven är en del av processen (Hattie & Yates, 2014) och dels för att det anges i skolans 

styrdokument (SFS 2010:800). Delaktighet kan därför betraktas både som ett värde och som en 

pedagogisk aktivitet men där båda är ömsesidigt beroende av varandra. Pramling, Samuelsson och 

Sheridan (2003) menar att delaktighet måste definieras utifrån elevens perspektiv d.v.s. när eleven 

upplever att pedagogen lyssnar och tar tillvara elevens intressen vilket förutsätter att den vuxne har 

förmåga att betrakta frågor ur elevens perspektiv. Delaktighet kan också betraktas utifrån elevens rätt 

att delta i gemenskapen i skolan på sina egna villkor. Då reduceras inte begreppet deltagande i skolan 

till individuella lösningar för enskilda elever utan till en större fråga om hur vi ska organisera den 

pedagogiska praktiken och möjliggöra för alla elever att delta (Ahlberg, 2001). Med detta sätt att se på 

en skola för alla barn riktas ljuset mot läraren. I utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 

2008:109) framgår att möten mellan människor är centralt för undervisningen i skolan:  

 

Undervisning är i grunden fråga om möten mellan människor. En förutsättning för att dessa möten 

ska bli framgångsrika är att lärare och elever kan leva sig in i varandras tankar, känslor och 

avsikter samt att vi kan ta varandras roller, förstå vad den andra vet och inte vet, vad han eller hon 

har för uppfattningar eller trosföreställningar. Ett klassrum är en meningsskapande gemenskap där 

lärare och elever i samverkan når insikt och förstår sammanhang i omvärlden (SOU 2008:109, s. 

215).  

 

På nästa sida i utredningen framgår att: ”Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår 

utveckla en nära och varm relation till sina elever” (SOU 2008:109, s. 216). Texten kan tolkas, inte 

bara som att relationer är betydelsefulla, utan som att undervisningen är relationerna i skolan. 

Specialpedagogiskt arbete och relationer i skolan 

Det specialpedagogiska arbetet kan tolkas som ett förebyggande arbete där syftet är att motverka att 

elever hamnar i svårigheter och ett systematiskt arbete med att utforma insatser för elever i behov av 

särskilt stöd (Skolverket, 2014 a & 2014 b). Det kan också förstås utifrån alla elevers rätt att 

inkluderas i skolans verksamhet och räknas med från början (Barton, 1997). Eftersom inkludering är 

ett begrepp som saknar definition i skollagen (2010:800) ges begreppet olika innebörd. I en 

uppmärksammad studie av Nilholm och Alm (2010) kritiseras användningen av inkluderingsbegreppet 

och författarna visar på betydelsen av att tydliggöra inkluderingsprocesser i skolans inre arbete, i 

klassrummet, och lyfter fram betydelsen av goda relationer mellan elever och lärare. En av slutsatserna 

är att lärare som arbetar med goda relationer till eleverna har större förutsättningar att göra 

kontinuerliga bedömningar av elevernas behov i relation till den pedagogiska praktiken. I Skolverket 

(2014 c) framträder en tydlig bild av att skolans arbete med särskilt stöd hänger samman med både 

skolans inre arbete och organisatoriska faktorer. Den mest diskuterade åtgärden är när elever placeras i 

särskilda undervisningsgrupper eftersom det dels är dyrt för den enskilda skolan och dels ställer stora 

krav på att undervisningen i gruppen klarar av att leva upp till det som anges i styrdokumenten. En 

aspekt som lyfts fram är att användningen av särskilda undervisningsgrupper riskerar att leda till att 

den ordinarie undervisningen inte analyseras i tillräcklig utsträckning eftersom de elever som visar på 

svårigheter lyfts ut och placeras i annan grupp. Det betyder att arbetet med extra anpassningar i klass 
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och det systematiska arbetet med att analysera den pedagogiska praktiken, vilket Skolverket (2014 a & 

b) förordar, lyser med sin frånvaro. Skolverket (2014 c) för fram att skolan alltid måste sätta elevens 

bästa i första rummet och inte styras av ekonomiska eller organisatoriska överväganden. Det betyder 

att arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken måste ges större utrymme.   

Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

min förståelse av det insamlade materialet från intervjuer med eleverna. Under den första rubriken, 

social interaktion, presenteras en modell som utgår från ett socialinteraktionistiskt perspektiv på 

relationer. Den andra rubriken, mellanmänskliga relationer och lärande, syftar till att lyfta fram ett 

antal viktiga aspekter av mellanmänskliga relationer och betydelsen för elevens lärande. Sedan följer 

en rubrik som heter: Elevens upplevelse av skolan. Där avser jag lyfta fram ett antal studier och 

relevant litteratur som intresserar sig för elevers upplevelser av skolan i syfte att visa på vikten av att 

ge eleven en röst i specialpedagogiska sammanhang. Därefter följer ett avsnitt om teoretiska 

perspektiv på specialpedagogik som avser att ge en kort presentation av olika synsätt inom 

forskningsfältet.  Efter detta redogörs för ett urval av relevant tidigare forskning om relationer skolan. 

Jag ägnar relativt stor uppmärksamhet åt att försöka reda ut hur relationer kan förstås och vilken 

innebörd som ges av olika författare. Den sista rubriken, teori som stöd för tolkning av relationens 

betydelse i skolan, är tänkt att knyta ihop avsnittets olika rubriker genom att föra in den etiska 

dimensionen i det pedagogiska mötet. Här presenteras Lévinas (1998), Arendt (1998) och Buber 

(1997) dels utifrån sina egna texter och dels genom författare som Todd (2008), Kemp (1992) och 

Aspelin (2015).   

Social interaktion 

Relationer i skolan kan förstås på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Det mest grundläggande 

synsättet rör det faktum att relationer handlar om interaktion mellan människor. Denna utgångspunkt 

riktar ljuset mot gemensamma erfarenheter vilket lyfter in relationer i ett socialt sammanhang där 

kommunikation mellan människor står i centrum. Björn Eriksson (2007) betraktar interaktion som 

processer och flöden vilket leder till en viktig utgångspunkt när det gäller hur möten mellan människor 

kan förstås: 

De handlingar eller samhandlingar man ständigt utför i interaktion befinner sig i en sorts ständig 

omvandling mellan olika innebörder (Eriksson, 2007, s. 17). 

Det innebär att den sociala interaktionen inte är något statiskt utan ska ses i ljuset av processer 

som sker i samhandlingar människor emellan. Betydelsen av dessa processer uttrycker Eriksson 

så här:  

Den sociala interaktionen utgör den grund som upprätthåller all annan social verksamhet och på 

vilken alla andra sociala fenomen vilar (Eriksson, 2007, s. 33).  

Skolan kan betraktas som en plats för social interaktion där lärare och elever möts och 

kommunicerar vilket gör att relationer i skolan är att ses som samhandlingar. Dessa handlingar 

sker inte i ett tomrum eller helt slumpartat utan har alltid en intention och är alltid orienterade 

mot någon. Ett sätt att förstå denna kommunikation är utifrån Erikssons (2007) syn på 

individens handlingspositioner där han skiljer på subjektsposition och objektsposition. Den 

första positionen syftar på när personen styrs av intentioner från det unika och outbytbara jaget 
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och den andra på styrning från ett rollkoncept med innebörd hämtad utanför den egna personen. 

I interaktionsprocesser växlar människor ständigt mellan dessa positioner men i mötet med 

andra förutsätts att handlingspositionen är samma om symmetri ska uppstå. Så här tänker sig 

Eriksson (2007) möjliga kombinationer i relationer:  

 

 Ego 

Subjektsposition Objektsposition 

Alter Subjektsposition Subjektssymmetriskt  Asymmetriskt 

Objektsposition Asymmetriskt Objektssymmetriskt  

(Eriksson, 2007, s. 62) 

Interaktion inbegriper en ömsesidighet vilket förutsätter att båda parter förhåller sig till den andra 

parten oavsett vilket handlingsposition som intas. Det betyder att något sker mellan människor som 

kan kallas sociala band, något som tas upp av både Aspelin (1999) och Eriksson (2007). Sociala band 

är frivilliga i motsats till formella förbindelser. Ett socialt band kan uppstå när två personer handlar 

utifrån subjektsposition och erkänner och gör anspråk på och varandras tid och uppmärksamhet. 

Skillnaden mellan de nämnda författarna är att den första inte gör skillnad på handlingspositionerna 

vilket den sistnämnda menar är förutsättningen för att ett socialt band ska uppstå. Med Erikssons 

(2007) syn på relationer i skolan måste då lärare och elev dels mötas från samma handlingsposition 

och dels växla att mötas utifrån båda positionerna. En skola byggd på bara formella förbindelser 

(objektspositioner) eller enbart sociala band (subjektspositioner) kommer inte att utgöra en stabil 

grund för verksamheten. Båda är nödvändiga.  

Mellanmänskliga relationer och lärande 

Skolans uppdrag handlar både om att medverka till elevens kunskapsutveckling och till en positiv 

personlig utveckling för alla elever (Skolverket, 2011). Om dessa processer betraktas som en privat 

angelägenhet för den enskilda eleven kan man bortse från sociala och relationella aspekter av 

skolkontexten. Men om lärandet ses om en ömsesidig process där den sociala kontexten och elevens 

upplevelser av delaktighet och gemenskap inverkar på lärandet och den personliga utvecklingen måste 

relationerna i skolan tillmätas betydelse. Den dualistiska tanketraditionen innebär en tudelning av 

kropp och själ och mellan tanke och känsla. Detta kan vara en förklaring till varför det sociala inte 

tillmäts tillräcklig betydelse i skolan. Vad är då det sociala och vad består den sociala kontexten av? 

Westling Allodi (i SOU 2010:79) beskriver en modell för att analysera det sociala klimatet i skolan 

med följande faktorer: kreativitet, stimulans, lärande, kompetens, trygghet, kontroll, hjälpsamhet, 

delaktighet, ansvar och inflytande (ibid., s. 49). Ett positivt känslomässigt klimat i skolan är inte bara 

nödvändigt för välbefinnande och lärande utan kan också betraktas som en förebyggande åtgärd mot 

svårigheter på sikt (ibid). Inom effektforskningen (Skolverket, 2009) betraktas ett positivt socialt 

klimat ha betydande effekt på lärandet eftersom denna aspekt intimt hänger samman med faktorer som 

elevens engagemang och lärarens förmåga att entusiasmera sina elever. Hattie och Yates (2014) lyfter 

in betydelsen av att läraren har förmåga till empati, inlevelse och kunna se situationer ur elevens 

perspektiv. Detta sätt att se på lärande får konsekvenser för hur vi ser på relationer i skolan och på 

läraren som den som möter eleven i sin skolvardag. Om elevers svårigheter reduceras till tillstånd, 

brister och handlingar som har sin förklaring inom den enskilda eleven leder det till en uppfattning om 

att praktik inte utvecklas i samspel mellan deltagarna. Ogden (2008) tar upp ett socialkognitivt 

perspektiv på lärande. Han menar att även om skolan gör analysen att det är eleven som har 

svårigheter är det ändå avgörande att ”rätt elev får rätt insatser av rätt vuxna i rätt elevgrupp vid rätt 

tidpunkt” (Ogden, 2008, s. 81). Relationer i skolan kan alltså betraktas som betydelsefulla och 
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avgörande aspekter av lärandet och skolkontexten oavsett utgångspunkt för förståelse av elevers 

svårigheter (SOU 2010:79). Kjell Granström (2003) beskriver skolans möjligheter att arbeta med 

relationer i skolan utifrån tre olika rollbegrepp. Detta socialpsykologiska synsätt på samspel i skolan 

visar på att stora krav ställs på de vuxnas kunskap och förmåga men också på en grundläggande 

uppfattning att alla elever räknas in i gemenskapen. En förutsättning för detta arbete är att de vuxna i 

skolan kan mentalisera, ett begrepp hämtat från Normell (2004). Begreppets innebörd rör lärarens 

förmåga att bedöma egna och andras känslor och betrakta mänsklig handling i ett sammanhang. 

Normells (2004) poäng är att läraren inte kan bortse från att läraryrket ställer krav på en viss 

känslomässig mognad som medför ett stort ansvar för läraren men ofta förbises i skolan. Ett annat 

begrepp som används i sammanhanget är lärares relationskompetens (Juul & Jensen, 2003). Aspelin 

(2010) utgår från Martin Bubers filosofi om betydelsen av ömsesidiga äkta relationer som själva 

grunden för lärandet.  

 

Verkligt avgörande för mänskligt liv är emellertid, om vi följer Buber, inte sociala relationer utan 

mellanmänskliga relationer. Vem en specifik människa är/blir i en viss situation har primärt att 

göra med om han/hon står eller inte står i en personlig relation till omvärlden. Relationsbegreppet 

handlar då inte bara om interaktion, att dela den andres perspektiv, se sig själv ur den andres 

synvinkel, känna med den andre osv. Det handlar också om att vara närvarande inför någon annan, 

att bli delaktig i en annan människas väsen (Aspelin, 2010, s. 19).  

 

Det betyder i pedagogiska sammanhang att pedagogen har att förhålla sig till en mängd oförutsägbara 

och ibland irrationella känslor och handlingar som gör lärarens uppdrag svårt och fyllt av störningar. 

Men i ljuset av Buber är den pedagogiska ambitionen att eleven själv ska ta ansvar för sitt lärande men 

med läraren som medvandrare. Aspelin (2010) betonar att det är stor skillnad mellan att betrakta 

eleven som ett objekt för lärarens förmåga eller se relationen mellan lärare och elev som den mellan 

två subjekt. I det första fallet står läraren utanför relationen och i det senare är läraren och eleven båda 

delaktiga i den. Med en fenomenologisk förståelse är relationer i skolan avgörande eftersom den levda 

kroppen och det tänkta, handlingar och känslor ses som en ”psyko-fysisk enhet” (Bengtsson, 2001, s. 

72). Ett subjekt är istället den egna levda kroppen som ”bebor rummet och tiden” (ibid., s. 79) och står 

i ständigt interaktion och kommunikation med världen. Kommunikation mellan människor ges då 

betydelsen av att låta den andres till-världen-varo uttryckas i min egen genom att jag övertar den 

betydelse som jag uppfattar i den andres handlingar. Van Manen (2007) använder begreppet patisk 

kunskap för att beteckna de fysiska, relationella och situationsbundna aspekterna av lärande. Patisk 

kunskap är den kroppsliga och levda kunskapen som bidrar till lärarens förmåga att skapa en god 

atmosfär i klassrummet, en känsla för det nyanserade samspelet som pågår samtidigt som ämnet 

avhandlas. Henriksson (2009) fann i sin studie att patiska kvaliteter var minst lika viktiga som 

ämneskunskaper hos lärare och en medvetenhet om den känsliga asymmetrin som råder mellan lärare 

och elev. Lärande kan alltså betraktas som intimt sammanvävda med relationer i skolan där elever och 

lärare deltar i varandras världar men där läraren är att betraktas som ansvarig för att ett fungerande 

samspel ska uppstå. 

Elevens upplevelse av skolan 

Elevers egna upplevelser i skolan har varit av ett visst intresse för forskningen. Ljusberg (2009) och 

Karlsson (2008) har båda intresserat sig för elever i särskilda undervisningsgrupper och deras 

upplevelser av skolan. Båda avhandlingarna bidrar med viktig kunskap som bekräftar att skolan ofta 

orienterar sig mot olika diskurser (medicinsk, psykologisk, social-psykologisk och 

pedagogisk/moralisk) som förstärker synen på eleven som bärare av svårigheter i skolan. I Ljusbergs 

(2009) studie framgår att detta får följder för elevens skolvardag och bidrar till utanförskap och 
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isolering. Karlsson (2007) finner bl.a. att det är av stor betydelse att se på eleverna som subjekt och 

istället rikta intresset mot vad eleven kan och vilka förmågor eleven har för att kommunicera med sin 

omvärld. Detta kan ses i ljuset av att pedagogiska situationer utgörs av en mängd intersubjektiva och 

interaktiva processer som ger tillvaron i skolan en prägel av oförutsägbarhet och skeenden som inte 

alltid kan förutses. I Henriksson (2009) framträder bilden av unga människor som betraktar sin 

studietid präglad av kaos och missmod och av vuxna som förmedlat att det inte finns något hopp när 

det gäller att klara skolan. Henriksson (2009) skildrar inte bara elevernas misslyckande när det gäller 

prestationer i skolan utan också att eleverna kände sig misslyckade som människor. I det pedagogiska 

uppdraget ingår att bedöma elevers prestationer i relation till uppställda kunskapskrav. För en elev kan 

gränsen mellan prestation och person vara mindre tydlig och tillrättavisanden och kritik kan upplevas 

som riktade mot personen. Starka känslor av skam och underlägsenhet framkommer i elevernas 

berättelser från skolan i Henrikssons studie (2006). Skam urskiljs av Normell (2004) som den känsla 

vilken påverkar oss människor allra starkast och kan leda till starka försvar som att dra sig tillbaka, 

undvikande, attack mot andra eller mot självet. Att bli utskälld inför klassen eller få kommentarer kan 

för vissa elever vara både smärtsamt och leda till en ökad känsla av utanförskap. Men relationer 

handlar också om subtila och nyanserade aktiviteter och känslor. Det handlar om ömsesidig respekt 

och förmågan att vara genuin och autentisk i mötet med andra. Det betyder inte att pedagogen bjuder 

in eleven till sitt privatliv utan om att ha förmåga att ”måna om nuet, om mötet mellan sig själv som 

lärare och eleverna, om de band som byggs i mellanrummet” (Aspelin, 2010, s. 39). Ett sätt att förstå 

dessa processer är att närma sig elevens livsvärld. Detta har Andersson (2014) gjort i sin studie som 

använder elevers livsberättelser för att förstå deras upplevelser av skolan. Hon finner, i likhet med 

Henriksson (2009), att elever ofta lägger skulden för sina misslyckanden på sig själva. Studien visar 

också att eleverna upplever att det saknats relationer med lärare som visat engagemang för deras 

skolgång. Ur ett elevperspektiv och mot bakgrund av Henrikssons (2006), Aspelins (2010) och 

Anderssons (2014) studier är det tänkbart att allt det som vi vuxna uppfattar som engagemang inte 

upplevs så av eleven till följd av att den mellanmänskliga aspekten saknas, att vi ser eleven som ett 

objekt för våra insatser och inte ett subjekt i sin egen livssituation, eller, uttryckt med Erikssons (2007) 

ord, att de vuxna handlar utifrån objektsposition och eleven från en subjektsposition.  

 

Teoretiska perspektiv på specialpedagogik  

I den specialpedagogiska forskningen kan urskiljas flera perspektiv som tar utgångspunkt i en rad 

olika aspekter på skolsvårigheter. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) urskiljer två 

övergripande synsätt: det kategoriska och det relationella. Det förstnämnda karaktäriseras av att förstå 

elevers svårigheter fristående från lärmiljön där slutna kategorier används för att dela in elever i 

normal och avvikande. Det relationella perspektivet förklarar och förstår elevernas lärande i relation 

till sin omgivning vilket riktar ljuset mot samspel och processer. I Nilholm (2008) används det kritiska 

perspektivet för att beteckna den forskning som utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt och 

problematiserar normalitet och avvikelse i skolsammanhang i motsats till den kompensatoriska där 

medicinska, psykologiska eller neuropsykiatriska förklaringsmodeller utgör utgångspunkten.  I 

Ahlberg (2001) används begreppen individorienterade perspektiv respektive deltagarperspektiv för att 

beskriva två skilda sätt att förhålla sig till skolsvårigheter. Eftersom alla perspektiv riskerar att lyfta 

fram vissa aspekter av en komplex verklighet till förmån för andra menar Ahlberg (2001) att intresset 

måste riktas mot ett bredare område: skolan som en samhällelig institution, social praktik och enskilda 

elevers förutsättningar. I detta kommunikativ-relationsinriktade perspektiv betraktas villkor för lärande 

på flera nivåer som interaktiva processer. Ett ytterligare synsätt som förts fram är 

dilemmaperspektivet som avser ge verktyg för att förstå elevens svårigheter mot bakgrund av 
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demokrati och komplicerade skolprocesser men utan att förbise att elever har olika förutsättningar att 

lära (Nilholm, 2008). Ända sen frågan om inkludering aktualiserades i och med 

Salamancadeklarationen 1994 (UNESCO, 2015) har specialpedagogiska frågor diskuterats mot 

bakgrund av skilda förklaringsmodeller och tolkningsparadigm (Isaksson, 2009).  I och med att 

grundskolan kom att omfattas av diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i januari 2015 och att begreppet 

funktionsnedsättning fördes in i skollagen (2010:800) kan detta ses som en skärpning när det gäller att 

se över skolverksamheten i relation till elevernas behov. Ett problem som ofta lyfts fram är att det 

relationella perspektivet är det mest framträdande inom specialpedagogisk forskning samtidigt som det 

kategoriska ges tolkningsföreträde i den pedagogiska praktiken (Ahlberg, 2001; Emanuelsson, Persson 

& Rosenqvist, 2001). På detta sätt skapas en distans mellan specialpedagogisk kunskapsutveckling och 

det vardagliga arbetet med eleverna. Det är tänkbart att detta understöds av skarpa gränser mellan 

olika specialpedagogiska forskningsfält: ”ett slags ”intern isolering” snarare än sökande efter direkt 

integrerande samverkan mellan företrädare och/eller forskningsmiljöer” (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001, s.127 ). Författarna argumenterar för att använda en relationell blick på pedagogiska 

situationer vilket innebär att kunskap hämtad från andra perspektiv, t.ex. det medicinska, omsätts till 

en användbar förståelse om elever i den pedagogiska processen. Då riktas ljuset mot pedagogiska 

relationer och mötet mellan elever och lärare. Inom specialpedagogisk forskning har denna syn på 

elever utvecklats inom deltagarperspektivet och inbegriper centrala ideologiska ståndpunkter med 

fokus på likvärdighet, tillgänglighet och empowerment (Ahlberg, 2001; MacConville, 2007).  

Det finns då inte en metod eller teknik som kan sägas vara mest adekvat för elever med olika typer av 

svårigheter eftersom lärandet inbegriper en mängd processer som samspelar och samverkar med 

aspekter i lärmiljön. Om undervisningen förutsätter vissa förmågor hos eleven som att eleven kan 

processa en given mängd information i en viss hastighet, läsa från tavlan och skriva samtidigt som 

läraren har en genomgång, delta aktivt i högljudda diskussioner utan att tappa fokus på ämnet, läsa 

komplicerade texter på egen hand etc. då kommer undervisningen att medföra att elever med brister i 

ovan nämnda förmågor har mindre möjligheter att delta. Att betrakta elever i svårigheter som elever 

med svårigheter för tankarna till defektologi och orienterar mot en kategorisk och statisk människosyn 

där eleven blir bärare av problemen i skolan. Men att inte erkänna en elevs upplevelser av att inte klara 

det som andra jämnåriga klarar är att ta bort rätten av att vara en unik individ. Så här berättar en person 

med autism om sina upplevelser:  

Don´t try to confine me to some tiny part of the world that you can change to fit me. Grant me the 

dignity of meeting me on my own terms – recognize that we are equally alien to each other, that 

my ways of being are not merely damaged versions of yours. Question your assumptions. Define 

your terms. Work with me to build more bridges between us” (MacConville, 2007, s. 37).     

Detta uttalande tydliggör något som är väsentligt i specialpedagogiska sammanhang som 

handlar om att lyssna till de personer som är föremål för diskussionen. Det visar också på det 

som ryms i ”the social model of disability” som argumenterar för rätten att få ha ett 

funktionshinder utan att definieras i termer av socialt avvikande eller medicinskt defekt. Ur 

detta synsätt betraktas personen i ljuset av hinder och tillgänglighet i mötet med omgivningen. 

Om den defektorienterade eller medicinska modellen ser möjligheter till fullt deltagande utifrån 

i vilken grad en person kan bli av med sin funktionsnedsättning eller defekt så fokuserar den 

sociala modellen på att förändra attityder till och föreställningar i omgivningen. Crow (2010) 

problematiserar dessa olika synsätt och visar på en ytterligare aspekt som inte kan förbises: ”it 

does mean that for many disabled people personal struggle related to impairment will remain 

even when disabling barriers no longer exist” (Crow, 2010, s. 126). Detta sätt att se på 



14 

 

funktionsnedsättning handlar om att ha tre utgångspunkter: objektiv (att funktionsnedsättningen 

existerar), social kontext (mötet mellan personen och omgivningen) och den subjektiva och 

individuella upplevelsen. Just denna sista aspekt förbises ofta i skolsammanhang vilket uttrycks 

i att elever med olika typer av funktionsnedsättningar ofta blir föremål för organisatoriska 

åtgärder som särskild undervisningsgrupp eller enskilt stöd utanför klass vilket bidrar till 

utanförskap och marginalisering (Skolverket, 2006). Det blir då tydligt att det inre arbetet i 

skolan både handlar om att använda kunskap från det specialpedagogiska forskningsfältet men 

också att varje elev är att betraktas som en individ med rätt till en subjektiv upplevelse av 

skolsituationen vilket ställer krav på skolan att skapa utrymme för att lyssna till eleven.        

Tidigare forskning om relationer i skolan 

Ett vanligt sätt att förstå relationernas betydelse i skolan är utifrån begrepp som lärarens 

relationskompetens och företräds av bl.a. Jesper Juul och Helle Jensen (2010). Professionell 

relationskompetens ges av dessa författare följande betydelse:  

 

Pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget 

beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmåga att vara autentisk 

i kontakten = det pedagogiska hantverket. Och som pedagogens förmåga och vilja att påta sig fullt 

ansvar för relationens kvalitet = den pedagogiska etiken. (Juul & Jensen, 2003, s. 125).  

 

 

Juul och Jensen lyfter fram och tydliggör lärarens sociala och känslomässiga kompetens, 

engagemang för eleverna i skolan och det asymmetriska i relationen.  Exempel på tidigare 

forskning som behandlar detta är Wenzel, Battle, Russel och Looney (2010). Resultaten från 

den studien visar på betydelsen av att eleven upplever att läraren har omsorg om eleven och ger 

ett känslomässigt stöd, har höga förväntningar när det gäller studieprestationer, tillhandahåller 

studiestöd och kan interagera på ett sätt med eleverna som uppfattas som tryggt och säkert på 

gruppnivå. Denna multidimensionella förståelse av stöd för motivation visar på att flera faktorer 

samverkar men identifierar inte vad som sker i mötet mellan läraren och eleven.  

Det finns en mängd studier som intresserar sig för lärarens arbete i skolvardagen. I Wedins 

(2007) studie framgår att det är arbetet med relationerna som är helt centralt:  

 

Beträffande relationsarbetet lärarna företar sig vill jag här poängtera dess betydelse för de andra 

inslagen av kunskapsbildning, som presenteras. Det framstår som en grund för den övriga 

verksamheten (Wedin, 2007, s. 220).  

 

Wedin (2007) går så långt att hon säger att relationerna i skolan är själva verksamheten, en 

slutsats som liknar den tolkning Aspelin (2015) gör av relationell pedagogik. Aspelin (2015) 

visar att arbetet med relationer handlar om att försöka uppnå det genuina i mötet med eleverna 

och lyfter fram lärarens förmåga att visa personen bakom lärarrollen som avgörande. Att lyssna 

och ta elevernas behov på allvar för att sedan använda kunskap om eleverna för att anpassa 

undervisningen är avgörande för att skapa goda förutsättningar i undervisningen.  

 

Ett vanligt sätt att närma sig relationer i skolan är genom rollteori vilket här får företrädas av 

Brante (2002). Han likställer mötet mellan lärare och elev med en social interaktionsprocess. 

Studien undersöker 110 elevers uppfattningar om sina lärares handlingar och attityder gentemot 

eleverna. Mest framträdande är att eleverna är starkt kritiska till sina lärare och att de upplever 

vantrivsel, olust och brist på delaktighet i skolarbetet. Brante (2002) finner kopplingar till 
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bristande interaktionsprocesser mellan elever och lärare. Förklaringar till detta diskuteras i 

termer av roller och strukturer som t.ex. generationsmönster men den övergripande slutsatsen är 

att när det saknas tillit i relationen mellan lärare och elev får detta negativa följder för elevens 

motivation vilket i sin tur har en negativ påverkan på prestationer i skolan. Ett liknade sätt att 

tolka mötet mellan lärare och elev i en undervisningssituation används av Aspelin (2015). Precis 

som Brante (2002) betraktas relationer här som ett sociologiskt och kollektivt fenomen. Studien 

visar på normer, tekniker och handlingar som verktyg för beteenden och möten. Dessa 

upprätthåller det som utgör själva undervisningen och betraktas som sociala. För en fungerande 

interaktion förutsätts att elever och lärare är överens om vad de medverkar i och intar sina roller. 

Utan denna socialitet kan man inte tala om en undervisningssituation. Studien visar att 

relationerna i skolan är ett komplext och sammansatt system där förväntningar och handlingar 

skapar och återskapar de roller de olika aktörerna intar. Aspelin (2015) visar på betydelsen av 

att läraren kontinuerligt och systematiskt anpassar sitt beteende till elevernas så att stabil 

ordning upprätthålls.  

 

Att relationen mellan elev och lärare är betydelsefull kan betraktas som en självklarhet. Men det 

pedagogiska mötet innefattar även dimensionen av mötet mellan två parter med olika ansvar. Ur ett 

existentiellt perspektiv kan alla människor ses som ansvariga för sin egen person men i skolan har 

läraren ett ansvar bestämt utifrån den formella och informella makten att vara lärare och vuxen. 

Läraren är då ansvarig för att förstå eleven men eleven är inte ansvarig för att förstå läraren. Jenner 

(2004) använder Buber för att förstå hur läraren ska förhålla sig till eleven vilket kan uttryckas i att 

läraren ska sträva efter en subjekt-subjekt relation i motsats till subjekt-objekt relation. När läraren 

möter eleven som en person sker ett möte mellan två subjekt vilket kan uppnås genom att läraren tar 

ett yrkesprofessionellt ansvar i situationen. Avgörande är då lärarens självkännedom, empati och 

etiska hållning gentemot eleven. Den forskning som Jenner (2004) redogör för visar på att elevens 

motivation är känslig för påverkan och att lärarens förväntningar och bemötande har stor betydelse. 

Författaren argumenterar för att det ligger i lärarens professionella ansvar att ha en djupare förståelse 

för eleven, t.ex. vad det innebär att misslyckas i skolan, och ha kunskap om vad som fordras av läraren 

för att elevens motivation ska öka.  

 

Den etiska dimensionen av relationen mellan lärare och elev har studerats av Holmgren (2006) och 

presenteras i avhandlingen Klassrummets relationsetik. Som utgångspunkt för studien presenterar 

Holmgren (2006) sin syn på etik i relationer mellan lärare och elev med hjälp av Lévinas:  

 

Denna djupa relation är karakteriserad av ett ursprungligt, oundvikligt och gränslöst ansvar för den 

andra personen. Den mellanmänskliga relationen utgör en icke reducerbar struktur på vilken alla 

andra strukturer vilar (Holmgren, 2006, s. 27).  

 

Människan betraktas här som ett etiskt subjekt som skapas i mötet med den Andre. Det får 

konsekvensen att alla relationer är etiska relationer och benämns av Lévinas som att vara-för-

den-Andre. Holmgren (2006) finner att lärande och fostran inte går att skilja åt och att den 

pedagogiska relationen mellan lärare och elev är fragil och sårbar. Att betrakta relationen mellan 

lärare och elev som en etisk relation riktar ljuset mot hur läraren gör för att skapa förtroende och 

tillit med Sägandet (ord, blickar och ansiktsuttryck). Sägandet gör elever och lärare till 

ansvariga subjekt och visar att språk är etik. Det medför att vi inte kan reducera elever till elever 

eller lärare till lärare. Eleven måste bli den Andre för läraren och läraren bli den Andre för 

eleven för att ett lärande och lyssnande ska äga rum. Mötet mellan elev och lärare uppmanar 

läraren till etiskt ansvar. I pedagogiska sammanhang har relationen inte bara en existentiell 
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kvalitet utan även en social. I det senare fallet riktas ljuset då mot den socialt organiserade 

verksamheten och andra aspekter av relationen betonas. För att lösa detta föreslår Aspelin och 

Persson (2011) att intresset riktas mot mellanrummet och har formulerat ett begrepp som är 

tudelat men fortsatt handlar om det mellanmänskliga. För att förstå relationer i skolan kan den 

ömsesidiga delaktigheten och människans existentiella förankring i tillvaron betecknas som 

sam-varo. Verksamheten där vi talar, handlar och agerar i en social kontext mot ett bestämt mål 

ryms i begreppet sam-verkan. Genom denna tudelning reduceras inte relationer i skolan till 

enbart kvaliteter av mellanmänskligt möte eller till ett görande. Relationell pedagogik riskerar 

då inte att enbart präglas av en omsorgsdiskurs utan har fokus på kunskapsutveckling. Med detta 

sätt att definiera relationer i skolan betonas utbildningens socialitet vilket implicerar att 

livsvärlden inte lever inom en människa utan i relationerna.  

 

En relation förutsätter en ömsesidighet mellan två subjekt. En relation mellan lärare och elev kan inte 

reduceras till att handla om antingen kunskapsutveckling eller personlig utveckling, inte heller till 

didaktik eller till bemötande. Ett alternativt sätt att förstå kvaliteten på relationen skriver Rodgers och 

Raider‐Roth (2006) om. De använder begreppet närvaro för att undersöka kvaliteten i lärarens sätt att 

vara med sina elever. För läraren handlar det om att vara genuin i sin kontakt med varje elev och 

öppna sig mot vad eleven förmedlar i motsats till att vara upptagen av sig själv och sina egna behov.  

 

Teaching demands connecting with students and their learning, and the health of that connection is 

nurtured or jeopardized by the teacher’s relationship to herself. For the purposes of this discussion 

we understand self as an evolving entity, continuously constructed and reconstructed in 

relationship to the contexts, experiences and people with which the self lives and functions 

(Rodgers och Raider‐Roth, 2006, s. 271).  

 

Detta synsätt erbjuder en möjlighet för läraren att ställa andra frågor som t.ex. vad krävs av mig som 

lärare för att eleven ska uppleva ett stöd för sitt lärande? Ljuset riktas på förmågan att känna sig själv 

vilket är en ständigt pågående process som implicerar förändring och utveckling över tid. För att 

beskriva självets utveckling används två begrepp: 

 

‘embeddedness’ (in our beliefs, prejudices, values, history, culture and feelings and the various 

contexts that give rise to these) to ‘differentiation’, where we can observe these beliefs, prejudices 

and so forth as objects, rather than being subject to them. A critical self-awareness is key to such 

growth (Rodgers och Raider‐Roth, 2006, s. 271).  

 

Att vara närvarande och genuin i mötet med eleverna handlar då också om att kunna förhålla sig 

kritiskt till sina egna uppfattningar och motiv. En lärares uppgift är att medverka till att eleven 

utvecklas vilket kan innebära att eleven upplever känslor av osäkerhet, frustration eller missmod. En 

aspekt av relationen till eleven är då att läraren har auktoritet i förhållande till eleven och kan 

medverka till att eleven utvidgar sitt lärande. En förutsättning för detta är att eleven känner tillit till 

läraren och grunden för tilliten är ett autentiskt närvarande engagemang. Rodgers och Raider‐Roth 

(2006) utvecklar begreppet tillit i relationen till att gälla åt båda håll. Eleven upplever tillit till lärarens 

förmåga att utvidga lärandet och läraren upplever tillit till elevens förmåga att klara av det genom att 

se möjligheter. Denna tillit kan skapas av delad erfarenhet och får då en processkvalitet snarare än att 

reduceras till en egenskap av relationen:  

 

This shared type of work shifts the teacher role from a ‘giver’ of knowledge that is received by the 

student to a ‘collaborator’ who works side by side with the student in the learning process. This 
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kind of interpersonal trust engenders confidence in the student’s capacity to trust herself as a 

learner, thinker and creator (Rodgers och Raider‐Roth, 2006, s. 275).  

 

Lärare och elevrelationen kan förstås utifrån ett gemensamt meningsskapande där båda är delaktiga.  

 

Eftersom pedagogik handlar om lärande är frågan om auktoritet intressant att undersöka i 

samband med relationen lärare och elev. Bingham (2004) visar hur auktoritet vanligtvis förstås 

som en egenskap hos läraren där den kan användas för att utöva påverkan på eleverna. I motsats 

till detta formulerar han en relationell förståelse för auktoritet som utgår från att tilliten mellan 

elev och lärare resulterar i lärarens auktoritet. Det kan då tolkas som att auktoritet är relationen.  

 

the student´s role in the circuit of authority is an active one to the extent that he och she must 

decide to let the teacher´s knowledge take priority (Bingham, 2004, s. 31).  

 

Bingham (2004) riktar ljuset mot elevens erkännande av lärarens större kunnande som en grund 

för att ge läraren auktoritet. Men det förutsätter också en tillit till läraren som person. Eleven 

tilldelas då en aktiv roll i relationen i motsats till att vara föremål för lärarens auktoritära person. 

Detta sätt att se på auktoritet riktar också ljuset mot det locus som finns mellan elev och lärare 

snarare än mot intrapsykiska processer eller mot den delade verkligheten. Binghams (2004) 

bidrag till diskussionen är främst att uppmärksamma att eleven har en möjlighet att påverka sin 

situation och att medvetandegöra lärare kring att betrakta auktoritet som en relation.  

 

Att tilliten är avgörande i relationen mellan elever och lärare är något som också framgår i Liljas 

(2013) studie om förtroendefulla relationer i skolan. Precis som Bingham (2004) anser hon att 

lärarens auktoritet måste betraktas i ljuset av graden av tillit mellan lärare och elev. I studien 

diskuteras lärarens förmåga att se hela eleven med hjälp av Merleau-Pontys filosofi om 

människans till-världen-varo. När läraren uppmärksammar och svarar på elevens till-världen-

varo utgör det grunden för förtroende i relationen. Lilja (2013) beskriver det som att läraren i 

mötet med eleven erhåller kunskap om eleven, lever sig in i elevens till-världen-varo och ser 

elevens möjligheter att utvecklas. Lärarens takt (van Manen, 2007) kan beskrivas som en 

förmåga att möta eleven: att lyssna, visa omsorg och svara an på det som kommer från eleven.  

När vi talar om mellanmänskliga relationer rör vi oss också i kroppens, tankens, och känslans 

värld lika väl som i handling och tal. I litteraturen har man på olika sätt betonat vissa aspekter 

mer än andra t.ex. språkets betydelse. Hautaniemi (2004) undersöker i sin avhandling barnets 

sätt att förstå och förhålla sig till omvärlden genom att observera känslornas betydelse för barn 

med omfattande funktionshinder utan tal. I motsats till den cartesiska traditionen, som utgår från 

att barnet förstår världen genom språket (symboliseringsförmågan), använder Hautaniemi 

(2004) sig av Merleau-Pontys teori om den levda kroppen. Det betyder att fokus flyttas från jag 

tänker till jag kan. Vinsten med att använda Merleau-Ponty som grund för tolkning är att 

intresset riktas mot hela barnet och alla sinnen: barnet är med kroppen i världen och upplever 

och förnimmer ting omkring sig vilka får betydelse för barnet och världen förstår barnet. Det 

upplevda har en mening i kroppen eftersom förnuftet är inbegripet i kroppslighet. Studien visar 

att barnen uttrycker känslor som är negativa, positiva eller neutrala (förvåning) i samspel med 

vuxna eller när det har möjlighet att utforska sin omgivning. Barnen i studien samspelar med sin 

omgivning genom att uttrycka känslor som svar på den vuxnes initiativ eller visade själva 

initiativ. Centralt i studien är att barnet själv kan påverka samspelet genom att uttrycka känslor 

som omgivningen (i det här fallet föräldrarna) tolkar på det sätt som de tror barnet avser och 

barnet genom sina känslor tematiserar både objektet (t.ex. förälderns hand) och sin egen relation 
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till det (t.ex. glädje). Studien visar att känslor är ett sätt att lära sig om världen och sig själv i 

världen. I ett pedagogiskt sammanhang kan studiens resultat användas för att förstå känslorna 

som en väg till lärande om sig själv och om världen. I mötet med den vuxne finns ett etiskt 

ansvar att tolka barnets uttryck utifrån kontexten och barnets rätt till sin personliga stil och 

subjektiva intentioner och upplevelse av situationen. Det innebär då att pedagogen måste ha en 

beredskap kring att inte säkert veta i förväg vad som kommer att ske. Genom en 

fenomenologisk tolkning av barnens rörelser, ljud, mimik, blickar visar Hautaniemi (2004) på 

betydelsen av perspektivmedvetenhet hos den som tolkar en annan människas handlingar och i 

det här fallet att känslor också är ett sätt att kommunicera och lära sig om världen.  

 

Tillit och förtroende mellan lärare och elev kan också ses i ljuset av omsorg om den andra. Nel 

Noddings (Bergman, 2004) argumenterar för att omsorg om eleven som person måste utgöra en 

grund för relationen mellan lärare och elev i skolan där utgångspunkten för läraren är att finnas 

där för eleven. Modellärande, dialog, praktik och bekräftelse utgör grunden i den modell 

författaren presenterar. Bergmark och Alerby (2006) använder Noddings och Lévinas för att 

förstå etiska situationer i skolan och har genomfört en studie där 12 lärare och 2 rektorer deltog. 

Studien visar på lärares strävan efter att se varje elev och anpassa sig till deras behov men också 

att denna strävan efter omsorg om varje elev kan innebära svårigheter och dilemman för läraren. 

Studien bidrar med intressanta frågor som handlar om hur vi gör skolan till en plats för etiska 

situationer och möten men att omsorg om elever som en grund för utbildning kräver ett större 

grepp om hur vi organiserar skolan, fördelar resurser och förstår situationer i skolan som etiska.  

 

Teorier som stöd för tolkning av relationens betydelse i skolan 

Utbildning och lärande kan inte förstås enbart inom ramen för sociologi, socialpsykologi eller 

pedagogik. Sharon Todd (2008) argumenterar för att det pedagogiska mötet måste problematiseras på 

ett djupare plan och lyfter in lärande och undervisning i ett filosofiskt och psykodynamiskt perspektiv. 

Det pedagogiska mötet är, enligt Todd, komplext och mångfacetterat och pekar på det faktum att 

relationer utvecklas i skolan men att pedagogiska möten är en process genom vilka etiska relationer 

utvecklas. Följden av detta synsätt riktar ljuset mot det etiska ansvaret i relationer i skolan. Att 

kunskap om den Andre och kunskap om etik reducerar relationer i skolan till att handla om empati för 

andra, kunskap om andra och förståelse om andra. Denna fråga handlar i grunden om synen på 

annanhet. Todd använder Lévinas för att problematisera relationer i skolan med utgångspunkt i hans 

syn på den Andre. Ett möte mellan lärare och elev kan också förstås utifrån att ”lära från en Annan är 

alltså en psykisk händelse, en som innesluts i samspelet mellan vad som ligger innanför och utanför 

subjektet, vad som är inre och yttre, så att mötet med annanheten blir en nödvändig förutsättning för 

mening och förståelse” (Todd, 2008, s. 26). Mötet mellan elev och lärare blir med detta synsätt inte 

möjligt att förutse och måste också beaktas utifrån subjektets sätt att reagera och hantera känslor. Om 

man uppfattar lärprocessen som en fråga om att lära sig att bli, att i mötet med andra förstå sig själv 

och att göra något mer av sig själv och att vägen går genom insikter som sker i möten, då blir frågan 

om pedagogiska möten en fråga om etik i mötet med den andra.  

 

Genom att använda Lévinas förståelse av vad som sker i mötet placeras frågan om etik före själva 

varat. Lévinas uppfattning om självet kan beskrivas så här: ”Innan det finns en annan finns jag själv” 

(Kemp, 1992, s. 25). Lévinas syn på självet kan förstås som ett försvar för subjektiviteten, men inte 

som ett egoistiskt subjekt utan som ett subjekt som blir till i åtskillnaden mellan självet och världen 

utanför. Subjektets sinnliga njutning är för Lévinas grundläggande och ursprungligt och uttrycker en 

separation av självet och den Andre. Ansiktet hos den Andre är det som möter mig som människa och 
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det som adresseras till mig sker genom blickar och ord. För Lévinas är blicken lika betydelsefullt som 

tal och bryter in i våra mellanmänskliga relationer. I undervisning sker ett möte mellan ett separat jag 

och den Andre som möjliggör att öppna upp sig för och ta emot något som ligger utanför en själv. 

Lévinas syn på subjektet medför också att en persons upplevelser bara kan förstås inifrån samtidigt 

som undervisning innebär att få något tillfört utifrån som subjektet inte innehöll innan. För att förstå 

hur Lévinas tänker är hans syn på kunskap intressant. Han identifierar två slags sökande efter sanning, 

en där subjektet genom erfarenhet om verkligheten höjer sig över idén om den och en annan där 

kunskap är ett fritt utvecklande av tanken. I det första fallet förblir det Andra åtskilt från tanken och i 

det andra blir det Andra det Samma. Lévinas skriver om västerlandets upptagenhet av förståelse och 

menar att risken finns att vi i vår strävan efter förståelse för det främmande blundar för det Andra och 

låter det försvinna i det Samma. Ett etiskt möte utgår då från att den Andre får behålla sin autonomi 

och sin rätt att definiera sig själv i motsats till att jag förstår den Andre utifrån min egen förståelse.  

För Todd (2008) är det just åtskillnaden mellan jaget (eleven) och den Andre (läraren) som utgör 

pedagogikens möjligheter att överskrida sina gränser och bryta isoleringen av subjektet. Denna 

åtskillnad, alteritet, gör att Lévinas syn på den etiska relationen är asymmetrisk och hierarkisk.  

 

Frågan om vad det innebär att vara ett subjekt är mångfacetterad och har ägnats mycket 

uppmärksamhet inom modern och postmodern filosofi. Hannah Arendt (1998) menar att människan 

blir ett subjekt genom sina handlingar och sitt tal. Att handla och att tala är att ge svar på frågan: vem 

är du? När människan talar och handlar och andra svarar på detta skapas subjektet. Att handla och tala 

som subjekt innebär att utsätta sig för risken att ge upplysningar om vem man är och utan detta vem 

reduceras handling till prestation bundet till föremål. Arendt (1998) tillför förståelsen av relationer i 

skolan i det att hon hävdar att det egentliga mänskliga handlandet alltid måste ske med andra i motsats 

till mot eller för andra för att inte reduceras till ett medel för ett mål:  

 

Det unika vem någon är som manifesteras i tal och handlande är omöjligt att entydigt fånga i ord. 

Så snart vi försöker säga vem någon är och börjar räkna upp egenskaper som denne delar med 

andra och alltså just inte gör honom unik. Det visar sig att språket kommer till korta när vi försöker 

använda det som en beskrivning av vemmet och att det istället klamrar sig fast vid vadet. På sin 

höjd har vi då skildrat karaktärstyper och inte individer och bakom dessa typer döljer sig det 

egentligen individuella så envetet att man är frestad att uppfatta karaktärerna som masker vi bär för 

att minska risken för att ge upplysningar om oss själva till med varandrat (Arendt, 1998, s. 246).  

 

Subjektet handlar och talar i det mellanrum som finns mellan subjekten. Ett mellan som Arendt 

(1998)  beskriver i termer av förlopp men som utgör en verklighet lika självklar som ting. 

Denna ”de mänskliga angelägenheternas väv av relationer” (Arendt, 1998, s. 248) föregår både 

handling och tal och tillåter subjekten att påverka utformningen av väven i och med sitt 

deltagande i relationer som subjekt.  

 

I förordet till boken No education without relation skriver Noddings (2004) att genom att erkänna den 

relationella dimensionen av undervisning öppnar sig möjligheter för samhället att leva upp till 

ambitionen att vara ett demokratiskt samhälle. Relationell pedagogik handlar då om att både lärare och 

elever lär men där utgångspunkten ligger i en genuin omsorg om eleven som kan påverka elevens 

engagemang, självkänsla och omtanke om andra. I samma bok riktar Gert Biesta (2004) ljuset mot var 

utbildning äger rum: 

 

education is located not in the activities of the teacher, not in the activities of the learner, but in the 

interaction between the two. Education, in other words, takes place in the gap between the teacher 

and the learner (Biesta, 2004, s. 12-13).  
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Utbildning existerar därför bara i och genom kommunikation vilken äger rum i interaktionen mellan 

lärare och elev och har en dimension av oförutsägbarhet och risk men även av möjlighet att lära nytt, 

att utvecklas.  

 

Dialog mellan lärare och elev utgörs av handlingar och tal, av gester, blickar och mimik. Lotta Jons 

(2008) använder Bubers dialogfilosofi för att förstå det pedagogiska förhållningssättet men skiljer på 

pedagogens förhållningssätt och bemötande. Den första syftar på lärarens hållning gentemot eleven 

och den andra på handlingarna. Det betyder att förhållningsätt existerar i en mellanmänsklig 

dimension medan bemötande finns i den sociala, d.v.s. i interaktionen mellan människor. Jons (2008) 

sätt att använda Bubers dialogfilosofi styr intresset mot relationsprocesser, inte mot pedagogens 

handlingar, vilket skapar förutsättningar för ett relationellt perspektiv på det pedagogiska mötet.  

I pedagogiska sammanhang betraktas mötet som centralt men vad som utgör dess element är 

svårfångat. Martin Bubers (1997) dialogfilosofi handlar inte specifikt om pedagogiska möten men är 

användbar för att få en djupare förståelse. Dialogen kan förstås som möjlighet till möten och handlar 

om människans sätt att förhålla sig till omvärlden, ting, enskilda människor, kollektiv och den andliga 

världen. Andlighet måste inte nödvändigtvis förstås i religiösa termer utan kan ses som det vi 

människor erfar men inte kan rationellt begripa. Det betyder att i mötet med den/det andra kan vi 

tilltalas av sådant vi inte förstår eller känner igen. Det betyder inte att det inte är verkligt för någon 

annan. Ett dialogiskt förhållningssätt utmärks då av en beredskap för att bli förändrad eller påverkad, 

att ge upp tidigare föreställningar om verkligheten. Eftersom alla möten är unika kommer varje 

förändring att vara olik den andra. Med detta sätt att se på mötet utgör dialogen en möjlighet för 

människan att växa. Det betyder att alla människor har ett val, att välja eller välja bort att leva i dialog 

med andra. Att leva i dialog kan då beskrivas som att leva med den andra i motsats till bredvid. Det 

betyder inte att vi inte kan förstå och leva oss in i andras situation när vi lever bredvid. Skillnaden är 

att när vi väljer att leva i dialog utsätter jag mig själv för risken att bli sedd som den jag är och låta mig 

påverkas och förändras. Bubers (1997) dialogiska princip karaktäriseras av ett genuint intresse för 

samvaro med den andra där resultatet inte kan förutses. Dialogfilosofin i det pedagogiska mötet 

innebär ett ställningstagande eftersom begreppet är normativt: Det är bättre att möta eleven med ett 

genuint och dialogiskt förhållningssätt än att inte göra det.  

 

Som tidigare visats ägnas stort intresse åt att studera mellanrummet mellan subjekten. Jonas Aspelin 

(2015) delar Biestas (2004) uppfattning att mellanrummet är centralt för lärande: 

 

Mellanrummet, den verklighet som existerar mellan oss, som vi till stor del aningslöst och 

oreflekterat vistas i, utgör grunden för utbildning och för människans existens (Aspelin, 2015, s. 

126).  

 

Aspelin (2015) hävdar att diskussionen om elevernas framgång i skolan inte kan skiljas från 

relationerna:  

 

Vi kan inte tala om individers prestationer, utan att förutsätta existensen av relationer (Aspelin, 

2015, s. 31).  

 

Med detta synsätt betraktas lärandet som en samhandling eftersom eleven alltid presterar inom 

relationer. En utgångspunkt för Aspelins (2015) teori är begreppet social responsivitet där 

”verklighetens locus placeras i snedstrecket individ/samhället, eller, om vi använder Meads (1947) 

begrepp för det sociala självet, mellan I och Me” (ibid., s. 39) för att betona människans 
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grundläggande socialitet och responsivitet. Ett annat relevant begrepp är pedagogisk 

differentieringskompetens som syftar till lärarens förmåga att växla mellan närhet och distans i 

förhållande till eleven. Detta begrepp har sin grund i Bubers (1997) Jag-Du-filosofi och är användbart 

för att förstå det pedagogiska mötet mellan lärare och elev. För elevens del kan både för stort avstånd 

och för omfattande närhet vara ett hinder för lärandet. Enligt Aspelin (2015) kan Bubers filosofi hjälpa 

oss att förstå lärarens förmåga att växla mellan närhet och distans som en del av den pedagogiska 

skickligheten, en pedagogisk differentieringskompetens. I Banden mellan oss (Aspelin, 1999) ges en 

beskrivning av känslornas sociala natur och koppling till interpersonell kommunikation. Mellan elever 

och lärare skapas sociala band vilka kan stärkas av en sensibel lärare som tar ansvar i den pedagogiska 

relationen. Skam och stolthet betraktas här som människans grundkänslor vilka har som syfte att visa 

på de sociala bandens karaktär. En relationsmedveten lärare arbetar med att uppmärksamma hur 

eleven upplever interaktionen. Uttryck av stolthet är ett tecken på att banden mellan oss är stabila och 

kan bidra till en känsla av samhörighet och stärkt självkänsla. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva elevers upplevelser av relationer i skolan. Intresset riktas främst mot 

hur eleverna upplever mötet med lärare men även till viss del mötet med andra elever. Som en del i 

syftet handlar det också om att utifrån elevernas berättelser klargöra olika aspekter av relationen och 

vilken innebörd eleven ger dessa. Det är elevernas egna berättelser som utgör grunden för studien och 

det är ur elevernas perspektiv relationer i skolan betraktas. För att förtydliga studiens fokus presenteras 

här huvudfrågorna:  

 

 Hur upplever eleven mötet med läraren i skolan? 

 Hur upplever eleven mötet med klasskamrater i skolan? 

 Vilken innebörd ger eleven dessa möten? 

Metod 

Nedan presenteras studiens metod. För att ge utrymme åt elevens berättelse om relationer i skolan har 

jag använt mig av intervjuer och i livsvärldsansatsen har jag hittat verktyg för att synliggöra elevernas 

upplevelser och erfarenheter från skolvärlden så som de framträder i elevens verklighet. Som 

inledning ges därför en kort presentation av grund för tolkning och förståelse.  

Utgångspunkter för tolkning och förståelse 

Eftersom syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av relationer i skolan är det relevant 

att lyssna till elevers berättelser. Betraktat ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas mening 
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genom att tankar, handlingar och aktiviteter tillmäts betydelse beroende av en social, kulturell och 

historisk kontext (Säljö, 2013). Att låta elevens berättelse utgöra källan till förståelse betyder också att 

den utsätts för en tolkningsprocess där jag som forskare utgör ett slags filter för det som eleven 

berättar. Henriksson (2009) skriver att ”en fenomenologisk text är inte en traditionell 

forskningsrapport utan ett undrande och outtröttligt vandrande in i en djupare förståelse av vad det är 

vi tar för givet” (ibid, s. 22). Inom den fenomenologiska traditionen finns ambitionen att tolkningen av 

andras upplevelser kan ge insikter som betyder något och kan betraktas som en möjlig mänsklig 

upplevelse. Det är alltså inte fråga om att ge en objektiv beskrivning av sanningen utan en strävan efter 

att ge eleven en röst i skolkontexten. Men vad är det då för verklighet som beskrivs? Enligt Schütz 

(1999) finns betydelse och mening i själva tolkningen av en upplevelse:  

 

Så länge jag lever i mina handlingar, som är riktade mot handlingsobjekten, har handlingarna 

ingen mening. De blir meningsfulla först när jag uppfattar dem som välavgränsade förflutna 

upplevelser, d.v.s. retrospektivt (ibid, s. 80-80).  

 

Att eleverna i min studie befinner sig i grundskolans senare del och har en hel del erfarenheter att 

blicka tillbaka på kan ses som betydelsefullt. Inom vetenskap och filosofi finns ett ständigt dilemma 

som kretsar kring hur verkligheten ska beskrivas utan att betraktarens förutfattade meningar och 

värderingar styr. Inom fenomenologin finns en strävan efter att beskriva saker som de är, att ge 

utrymme åt fenomenet i sig, utan att i förväg skapa antaganden och kategorier. Detta synsätt står i 

skarp kontrast till det medicinska paradigm som idag används för att förstå varför elever har 

svårigheter i skolan (Hjörne & Säljö, 2008)). ”Gå tillbaka till sakerna själva” (Bengtsson, 2001, s.63) 

är ett ofta citerat uttryck från Husserl som står för att ett fenomen bara kan förstås på sina egna villkor 

där betraktaren använder en öppenhet, lyhördhet och känslighet för det oförutsägbara. Detta kan också 

förstås i termer av Merleau-Pontys ”stumma erfarenheten” (ibid s. 65). Det betyder inte att världen 

betraktas som en kaotisk och helt slumpartad samling skeenden och fenomen utan istället som en levd 

värld, livsvärlden, med ordning och struktur där tankar och handlingar styrs av frågor och intentioner. 

För att fånga elevens röst innebär detta att vara öppen för betraktelser så som det visar sig för eleven. 

Eftersom jag ställer frågor och styr intervjun utifrån teman jag har valt måste detta ske på ett sätt som 

ger utrymme för eleven att berätta utifrån sin horisont. I arbetet med att intervjua elever under 18 år 

finns ett etiskt ansvar som handlar om det asymmetriska i relationen eftersom barn också har en 

underordnad roll i samhället. Att få en fullständig förståelse för en annan person är inte möjligt 

(Bengtsson 2001). Men genom att närma sig elevens livsvärld med ett nyfiket, öppet och lyhört sinne 

kan studien i bästa fall tillvarata budskap i berättelserna om villkor för lärandet mot bakgrund av att 

lärandet är en komplex process där emotion och kognition ses som sammanflätade i en enhet.  

Studiens deltagare 

Jag har valt att intervjua sex elever på två skolor i en större stad i Sverige: en flicka på 12 år, en pojke 

på 12 år, en pojke på 15 år och tre flickor på 15 år. Det finns skillnader mellan de två skolorna men då 

jag inte är ute efter att jämföra är det inte relevant att beskriva dessa närmare. Urvalet kan betecknas 

som det Bryman (2006) kallar bekvämlighetsurval där tillgång till eleverna, och i mitt fall deras 

berättelser, står i centrum. Det som eleverna har gemensamt är att de går i skolan i årskurserna 6-9 och 

erhåller undervisning tillsammans med andra elever och med minst en lärare. Skälet till att jag valt 

elever i åk 6-9 är att jag dels ville ha med elever som uppnått en viss mognad i sin språkliga utveckling 

och dels att de har gått i skolan så pass länge att de kan blicka tillbaka och tänka om sin skoltid. 

Betydelsen av retrospektiva betraktelser har jag hämtat från Schutz (1999). Jag ville också att eleverna 
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skulle ha haft erfarenhet av att ha fått summativa betyg. Urvalet är därför baserat på att säkerställa att 

informanterna, i detta fall eleverna, ville berätta om sina upplevelser och erfarenheter i skolan. Jag 

kontaktade två lärare på två skolor och lärarna förmedlade sedan kontakter med eleverna. 

Vårdnadshavare erhöll ett brev där de fick information om mig och studiens syfte. Vårdnadshavare 

och elev godkände elevens deltagande i studien genom att skriva på brevet och lämna till läraren som 

sedan förmedlade detta till mig.  

Insamling av data och genomförande av 

intervjuerna 

Under intervjuerna användes en intervjuguide där fem övergripande frågeställningar avhandlades. 

Under respektive område fanns utrymme för fler frågor anpassade till det som kom upp under 

intervjun. Kvale och Brinkman (2009) menar att den semistrukturerade intervjun kräver ett aktivt 

lyssnande där jag som intervjuare är uppmärksam på vad som sägs och hur det sägs samtidigt som jag 

är öppen för det som framkommer och då kan välja att skapa nya frågor. Det betyder att jag som 

intervjuare har att förhålla mig till dels ämnet och dels till den sociala relationen i intervjusituationen. 

Jag måste då ha ett äkta engagemang för situationen och den jag intervjuar och samtidigt vara känslig 

för ledtrådar kopplade till det jag vill fråga om. För att hantera detta valde jag att intervjua eleverna i 

den miljö där de känner sig trygga, i sin egen skola, och använda ett vardagligt språk som ligger nära 

åldersgruppen. Jag var också noga med att försäkra mig om att deltagandet var helt frivilligt och att de 

fick veta att inget av det som framkom under intervjun skulle kunna kopplas till den enskilda eleven. 

Under intervjun användes en mikrofon med inspelningsfunktion. Alla intervjuer transkriberades 

ordagrant så när som på om elever använde talspråk som inte går att översätta till skrift. Inga namn 

eller skolor har skrivits ner i transkriberingen utan varje elev hade en kodad siffra.  

Intervju som metod 

En vanlig insamlingsmetod för att få tillgång till andra människors tankar, känslor och uppfattningar är 

att använda intervju. Bengtsson (2005) och Kvale och Brinkman (2009) lyfter båda fram att intervjun 

då ger forskaren tillgång till den andres livsvärld. Bengtsson (2005) fördjupar begreppet och 

identifierar dessutom tre aspekter av livsvärlden: oreflekterade erfarenheter, självförståelse och 

uppfattningar. Den sistnämnda är enklast att komma åt i en intervju och den förstnämnda är svårast. 

När den levda erfarenheten omvandlas till en reflekterad erfarenhet skapas distans och samtidigt görs 

erfarenheten tillgänglig för mig som intervjuare. Nästa steg är att omvandla reflektion till språk vilket 

kan styras av mina frågor och kommentarer under intervjun.  Min förståelse av utsagorna är också att 

betrakta som en konstruktionsprocess liksom efterarbetet med utsagorna för att slutligen skrivas ner i 

text. Bengtsson (2005) visar att dels måste intervjun som metod vägas mot hur väl jag lyckas fånga 

elevens oreflekterade erfarenheter och dels mot processen som beskrevs ovan. En livsvärldsansats 

innebär att vara uppmärksam på metodens begränsningar och ett ansvar i att jag som forskare har 

övervägt metodens lämplighet i relation till det som ska undersökas. Fenomenologisk metod utgörs 

sällan av en färdig metodologi med ett detaljerat regelverk. Ur ett livsvärldsperspektiv innebär 

pedagogisk forskning att den som studerar och det som studeras hänger samman med sina livsvärldar 

där intervjun kan ses som en brygga mellan dessa världar. Betraktat på detta sätt finns inget absolut 

avstånd mellan den livsvärld som studeras och kunskapen om den d.v.s. den vetenskapliga kunskapen 

om levda erfarenheter. Den kvalitativa forskningsintervjun, som Kvale och Brinkman (2009) 

beskriven den, syftar till att nå kunskap men utan att sträva efter generaliserbarhet eller kvantifiering.  
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Eftersom studiens syfte är att förstå hur elever tänker och upplever snarare än en generell kunskap om 

en företeelse finns ingen anledning att sträva efter representativitet. Styrkan ligger i stället i att komma 

nära essensen i det eleverna berättar om. ”Ingen metod för datasamling eller analys är i sig 

vetenskapligt korrekt. Metodens korrekthet kan bara bedömas mot bakgrund av undersökningens 

frågeställning och arten av den kunskap som söks” (Sjöström 2004, s. 246). Genom att använda en 

intervjuguide och en semistrukturerad form för intervjun erhölls en struktur att följa med övergripande 

teman att ta upp men samtidigt fanns utrymme att följa upp elevers svar med följdfrågor.  

Analys av materialet 

När transkriberingen var klar påbörjades arbetet med att analysera materialet. I det här skedet är 

intervjuerna text där kvaliteten grundas på hur noga och väl själva utskriften är gjord. ”Utskrifter är 

översättningar från ett muntligt språk till ett skrivet språk” (Kvale och Brinkman 2009, s. 194) vilket 

betyder att kvaliteten på analysen bygger på en text jag själv har producerat. Kvale och Brinkman 

(2009) tar upp ”tusensidorsfrågan” (ibid., s. 207) som en lämplig utgångspunkt och går ut på att när 

studien befinner sig i det stadiet att man sitter med texten i sin hand då är det för sent att börja fundera 

över hur man hamnade där. Detta hanterade jag i förväg genom att innan genomförandet av själva 

intervjuerna noga tänka igenom frågornas relevans och betydelse för syftet. Jag hade ett textmaterial 

med en omfattning på cirka 50 sidor. Ett original förvarades intakt och kopior användes i 

bearbetningen. Efter att ha läst igenom varje text flera gånger började arbetet med att reducera till 

mindre enheter. Detta gjordes genom att läsa varje text flera gånger i sin helhet och därefter ta ut 

centrala ord och begrepp som rörde centrala delar av innehållet. Dessa nyckelord skrev jag sedan i 

marginalen. När alla texter hade bearbetats på detta sätt läste jag igenom ord och begrepp. Sedan 

inleddes arbetet med att urskilja teman, d.v.s. större gemensamma meningsområden. Denna process 

tog lång tid och krävde att jag flera gånger behövde distansera mig från texterna när jag märkte att jag 

kom för nära och riskerade att börja läsa in mening från min egen förförståelse. Jag återvände också 

till frågorna jag ställt under intervjun och till studiens forskningsfrågor. Jag strävade efter att skapa 

teman som inte gick in i varandra, vilket var ganska svårt, och använde färgpennor för att markera i 

texterna när jag funnit belägg. Slutligen samlade jag citat under respektive tema och skrev ner dessa i 

ett dokument. Varje citat fick en identitet med elevens bokstav, A-F. Flera gånger gick jag tillbaka till 

texterna för att se om jag kunde läsa ut någon annan betydelse innan slutversionen nedtecknades. 

Arbetsprocessen liknar det som Kvale och Brinkman (2009) kallar för meningskoncentrering. I 

förordet till boken ”Text och existens” (Selander & Ödman 2004) kan man läsa följande angående 

tolkning av text:  

Vi är aldrig ’blanka’, vi ställer våra frågor mot bakgrund av en erfarenhet, en förväntan, helt enkelt 

en för-dom (Selander & Ödman, 2004, s. 11). 

Genom att låta den egna förståelsehorisonten och textens smälta samman får texten mening. 

Och genom att distansera sig från den och leta framför den snarare än läsa in innebörd ges 

utrymme till att textens mening träder fram. Jag har inspirerats av den modell som beskrivs av 

Gustavsson och Bergström (2004) i ovan nämnda bok. Denna tolkningsprocess kan beskrivas 

som en ”dialektik mellan spår- och textmodellen” (ibid, s, 201) och lämpar sig väl för tolkning 

av utsagor av den typen jag arbetat med. Denna pendling går från ett intresse mot spåret, d.v.s. 

mot utsagans uppkomst och tillkomst, för att sedan övergå till texten som sådan. 

Tolkningsprocessen blir också ett etiskt ansvar eftersom jag hanterar berättelser från en annan 

människas livsvärld. En lämplig utgångspunkt för att hantera detta är att ”stanna vid huden och 
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inte göra anspråk på att kunna tränga in i den andres tankar och känslor” (Gustavsson & 

Bergström, 2004, s. 208). I mitt fall handlade det om att efter läsning av utsagor vidga mitt eget 

perspektiv på det jag läst. Detta gjorde jag genom att läsa tidigare forskning om relationers 

betydelse i skolan. Detta ökade möjligheten att min förståelse för fenomenet hade vidgats. 

Att forska om livsvärlden 
Livsvärldsforskning, liksom all vetenskaplig forskning, värderas utifrån validitet och i vilken grad 

resultatet kan generaliseras. En vetenskaplig hållning innebär därför att resultatet inte har kommit till 

utifrån vad forskaren önskar eller redan vet utan istället närma sig fenomenet med en öppen önskan 

om att få reda på något nytt. Ett kvalitetskrav inom fenomenologisk forskning är att låta fenomenet 

träda fram på sina egna villkor och under hela processen låta fenomenet vara i fokus (Dahlberg, Drew 

& Nyström 2001). Ödman (2007) lyfter fram att en vilja att förstå något nytt och en öppenhet inför 

möjligheten att låta sig påverkas är avgörande i den hermeneutiska tolkningsprocessen. Det betyder att 

forskaren ställer frågor men utan att veta svaret och har en medvetenhet om att man inte vet. Denna 

öppenhet inför materialet innebär att man ställer frågor vilket kan uppfattas som en avgränsning eller 

utpekande av riktning. Enligt Ödman (2007)  existerar inget förutsättningslöst frågande varför han 

föreslår två utgångspunkter för arbetet. Den ena är insikt om bristen på kunskap och en öppenhet inför 

möjligheten att bli förändrad av det vi finner. Den andra är att söka efter frågor som materialet ställer 

till oss. Den hermeneutiska metoden kan så betecknas som en cirkel där kontinuerlig pendling går 

mellan delar och helhet. Utan den öppna förståelsehorisonten blir detta arbete en ond cirkel där ny 

information tolkas om så att den stämmer med förförståelsen, motstridiga resultat avfärdas eller att 

teorin styr hela processen så att endast de data som passar sorteras in i studien. Hög trovärdighet kan 

alltså kopplas till tolkningsprocessen som helhet. En valid tolkning i hermeneutisk forskning handlar 

då om giltigheten i tolkningen vilket kan uttryckas så här: ”En valid tolkning är således som jag ser det 

en tolkning, vars innebörd är giltig för den företeelse som studeras eller skänker mening åt denna 

företeelse” (Ödman, 2004, s. 108). Dahlberg, Drew och Nyström (2001) gör åtskillnad mellan en 

hermeneutisk, tolkande ansats och den beskrivande fenomenologiska. I hermeneutiska studier 

inbegriper analysen också teorin medan teori i en fenomenologisk studie tillämpas för när analysen är 

klar för att lyfta fram väsentliga delar av resultaten. Validitet kan också kopplas till sanningshalten i 

det som framkommer i studien.  

Kvale och Brinkman (2009) använder begreppen korrespondens, koherens och pragmatisk nytta. 

Korrespondens kan relateras till att det som beskrivs i studien är elevens erfarenhet genom att jag 

strävat efter att med en tyglad hållning beskriva utan att förvränga och använda citat som visar hur jag 

abstraherat innebörd. Genomgående har jag försökt att först beskriva, sen övergå till reflekterande 

analys för att gå vidare till att koppla till teori. Dock har jag rört mig åt båda håll flera gånger i 

processen för att stringens ska finnas. Koherens syftar på motsägelsefrihet och logik vilket jag har sökt 

uppnå genom att redogöra för med vilka glasögon jag har när jag studerar fenomen och diskutera och 

relatera reslutat till annan forskning. Jag har också varit tydlig med vilka mina forskningsfrågor är 

använt dessa för att ge studien en röd tråd. Detta sätt att hantera materialet beskrivs av Ödman (2004) 

som frågan om vilka kriterier som styr tolkningssystem och vilka tolkningar som anses giltiga. Men 

det finns inte en formell modell för detta förfarande eftersom arbetet med att stämma av den inre 

logiken och göra yttre kontroller genererar nya problemställningar och behov av ytterligare kritisk 

granskning av den egna tolkningen. Centralt är dock att det tolkningssystem som används har ett inre 

sammanhang och knyter an till forskningsobjektet. Den pragmatiska nyttan kan kopplas till att det som 

tas upp i studien är relevant för det forskningsområde jag gör anspråk på är betydelsefullt och 

angeläget att undersöka. Eftersom grunden för studien är intervjuer bygger resultaten på mina 
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tolkningar där läsaren är utlämnad till citat och annat som beskrivits ovan för att följa hur tolkningar är 

gjorda. Detta har jag hanterat genom att beskriva hur jag argumenterar för mina tolkningar. 

Resultatens generaliserbarhet måste ses i ljuset av hermeneutikens bakomliggande ontologiska och 

epistemologiska grundvalar där all vetenskap betraktas som någon form av konstruktion och alltid 

innebär begränsning och utsnitt av verkligheten. ”Att gå tillbaka till sakerna själva” (Bengtsson, 2005, 

s. 11) innebär att närma sig elevernas livsvärld och visa på deras erfarenheter och upplevelser av 

relationer i skolan. När studien är liten, i det här fallet sex elever, ligger generaliserbarheten i hur man 

kan sätta elevernas berättelse i ett sammanhang (Kvale & Brinkman, 2009). En fördel med en liten 

studie är att man som forskare har möjlighet att verkligen umgås med sitt material, att noga läsa och 

pendla mellan utsagor, forskning och teori. Förutsatt att man har gjort ett gediget arbete från början, att 

frågorna under intervjun är genomtänkta i relation till syftet och forskningsfrågorna och att 

transkribering är genomfört korrekt finns stort utrymme att på djupet arbeta med texterna vilket hade 

varit svårare om underlaget varit mer omfattande. Generaliserbarhet får inte samma betydelse inom 

hermeneutisk forskning då jag ”söker efter kunskap om det unika för dess egen skull” (Sjöström, 

2004, s. 248).  

Forskningsetiska aspekter 

Studien är grundad på intervjuer med elever i grundskolan vilket innebär att en rad etiska aspekter har 

beaktats. Kvale och Brinkman (2009) menar att en intervju är ett moraliskt företag där varje steg i 

arbetet bör inbegripa etiska överväganden. Förutom att syftet med studien kan komma att rikta ljuset 

mot ett angeläget område, kan elevers deltagande i studien medverka till att eleven själv får ökad 

kunskap om sig själv och sin situation vilket kräver en lyhördhet kring vad det kan betyda för eleven 

(Johansson 2003). Under intervjun har jag varit noga med att eleven känt sig bekväm med situationen, 

etablerat en kontakt med eleven innan och sett till att det funnits gott om tid samt att ingen har stört 

under själva intervjun. Om känslig information kommit upp har jag varit noga med att låta eleven själv 

välja om detta ska berättas och inte varit påstridig med frågor. Alla intervjuer har noga transkriberats 

efter att jag lyssnat igenom flera gånger och efteråt kontrollerat att det nedskrivna stämmer med det 

som berättats. Inga namn eller andra sätt att identifiera elever har framkommit i det som nedtecknats. 

Under intervjun har jag ställt flera frågor på samma tema för att verifiera elevens utsaga. I rapporten 

finns inga möjligheter att identifiera elever eftersom varken namn, skola eller stad finns med. 

Samtycke har undersökts genom att eleven och vårdnadshavaren erhållit ett brev med information om 

syfte och form för intervjun och underskrifter har samlats in. Det har också informerats om att alla 

elever deltar av fri vilja och har möjlighet att ändra sig om så skulle vara fallet. Efter att uppsatsen är 

godkänd utifrån examensförfaranden kommer inspelningar och utskrifter att raderas. Detta stämmer 

också med de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2007) utformat .   

Eftersom deltagarna i studien är barn är de etiska frågorna av än större vikt. Johansson (2003) lyfter 

frågan om vad det betyder att ta barns perspektiv och vilket ansvar som följer med detta. En 

livsvärldsstudie handlar om en strävan efter att gå i dialog med den värld jag studerar och innebär i 

mitt fall att jag skapat en intervjusituation där eleven ska känna sig trygg med att berätta fritt utifrån de 

frågor jag tar upp. Det etiska ansvaret gentemot barnet är då att jag som vuxen kontinuerligt förhåller 

mig till den asymmetriska dimensionen av denna kontakt. Att jag som vuxen garanterar att det som 

sägs hanteras på ett respektfullt sätt och att eleven befinner sig i en underordnad position vilket kan 

leda till att eleven berättar saker som är känsliga och utlämnande vilket kan leda till oro för följder. 

Genom att ha fokus på mina forskningsfrågor och syftet med studien gav detta en inriktning som 

riktade intresset mot elevens levda erfarenhet av relationer i skolan. Vägledande under intervjuerna var 

att förståelse är att få vetskap om på vilka villkor elevens varande i skolan vilar. Det betyder att ljuset 
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under intervjuerna riktas mot dessa villkor. Ett annat ansvar som gäller studier med barn är att de 

befinner sig i en fas i livet där identitet och självbild håller på att etableras. Det betyder att jag som 

forskare måste väga in vad det kan ha för betydelse för eleven att läsa framställningen av resultaten. I 

detta avseende har det varit ett sätt att hantera det etiska kravet genom att använda ovan nämnda 

definition av förståelse där villkor för elevens varande studeras snarare än elevens egenskaper eller 

personlighet.  

Resultat 

Jag har riktat in mig på att förstå hur elever upplever mötet med läraren och sina klasskamrater i 

skolan och är intresserad av vilken innebörd eleverna ger dessa möten. Bakgrunden avser att placera 

ämnet i ett sammanhang, presentera relevant forskning som visar på olika sätt att studera relationer i 

skolan och teorier vilka mina resultat kan tolkas mot. Centralt i studien är relationen mellan subjekten, 

mellan elev och lärare och elev och elev. Relation handlar om kommunikation vilket placerar talet, 

handlingarna, blickarna, gesterna och känslor i centrum. Jag tolkar det som att våra ord, handlingar 

och gester alltid är riktade till någon oavsett den ursprungliga intentionen. Det betyder att det vi sänder 

ut till andra i en dialog inte är neutrala utan är laddade med värden. Min avsikt är att pröva möjliga sätt 

att förstå elevens upplevelse av det som sker i det Mellan som Arendt (1998) talar om. Jag vill peka på 

möjligheten att betrakta mötet utifrån främst en etisk förståelse vilket leder till frågor som riktar ljuset 

mot hur vi kan leva för andra och låta den Andre vara i sin annanhet. Att tolka det som eleverna 

berättar om kan ske på olika nivåer. Aspelin (2015) visar hur tolkning kan ske utifrån roller och 

system med fokus på interaktionen. Men för att förstå människan i rollen behövs en annan 

förståelsegrund vilken erbjuds av Buber (1997) och Lévinas (1998, Todd (2008) och Kemp 1992).  

Nedan presenteras resultaten från intervjustudien som avser att besvara syftet.   

 Hur upplever eleven mötet med läraren i skolan? 

 Hur upplever eleven mötet med klasskamrater i skolan? 

 Vilken innebörd ger eleven dessa möten? 

Resultaten redovisas under ett antal teman som utgör rubriker.  

Prestationer och krav i skolan 

Skolans krav på att eleven ska prestera och uppfylla kunskapskraven är något som alla elever 

återkommer till i sina berättelser. Detta uttrycks i när eleverna pratar om att hinna med, om resultat på 

läxförhör, prov och summativa betyg. Att detta kan skapa stress framkommer i flera intervjuer. Något 

som hjälper till att motverka stress och istället skapa tillförsikt är att läraren finns där när eleven 

behöver:  

 

 Jag kan alltid säga att jag förstår inte, och jag kan alltid få hjälp om jag behöver (A).   

 

Att läraren eller assistenter finns där, under lektioner och under raster, upplever elever som en 

trygghet:  



28 

 

 

Här får jag hjälp, jag har möjlighet att lära mig varje dag, det är väldigt tryggt (D).  

 

Att tillsammans med läraren lära känna sitt eget sätt att lära på bästa sätt återkommer i berättelserna.  

 

   Här går man igenom det bättre och upprepar, man hittar en ny metod hur man ska lära sig (D)  

 

Eleven får syn på sitt lärande när läraren hjälper eleven att se olika kvaliteter i resultaten kopplade till 

olika sätt att gå tillväga. Läraren ger respons på vad eleven gör och kopplar det till kunskapskraven. 

Ljuset riktas mot elevens görande och inte mot eleven som person. Eleven får då möjligheter att 

påverka sin situation eftersom läraren visar på olika sätt att gå tillväga. Läraren uppfattas som en 

auktoritet där läraren har något nytt att tillföra eleven som eleven inte tidigare hade. Att ”hjälp” 

kopplas till ”trygghet” kan förstås som att eleven känner tillit till läraren. Att eleverna berättar om att 

de upplever att läraren finns där när eleven stöter på hinder, till för eleven, förstår jag som att eleven 

upplever att läraren visar omsorg. Om eleven inte förstår förändrar läraren sitt sätt att agera tex genom 

att använda det eleven kommunicerar för att ändra undervisning. 

 

Dom ger dig mer ett alternativ, ett alternativt sätt att fortsätta (C).  

 

Att olika sätt du kan behöva hjälp på har dom redan i sitt register, och om inte så lär dom sig till 

nästa elev (C). 

 

Jag har alltid känt att lärare har lyssnat på mig, att det jag säger tas med i beräkningen (E). 

 

Har man som elev inte klarat E är det avgörande att få syn på hur man som elev ska göra för att lyckas:  

 

Varje gång jag tänker det i huvudet så säger jag det högt, då skriver läraren ner det (C). 

 

Eleven berättar att läraren och eleven tillsammans utforskade hur eleven tänkte och tillsammans kom 

de fram till vad som fungerade. Tidigare berättade eleven att ämnet var svårt men att lärarens sätt att 

jobba med eleven var ett stöd att få syn på sitt eget sätt att tänka och att det ledde till en utveckling. 

Jag tolkar det som att eleven kunde utvecklas när läraren utgick från elevens sätt att tänka vilket ledde 

till att kraven började uppfattas som rimliga. 

 

Alla elever berättar om stöd i skolan. För alla har stödet inneburit att få något extra, något som inte 

alla får, och att detta har hjälpt eleven att lyckas. Detta, att urskiljas som olik andra, upplevs som ett 

stöd när läraren gör det i dialog med eleven:  

 

Man får mycket mera hjälp här. Jag får gå på extralektioner, jag får extrauppgifter, och jag får gå i 

specialmattegrupp (F). 

 

Utifrån Lévinas kan detta förstås som att när läraren vänder sitt Ansikte mot eleven och gör eleven till 

den Andre blir eleven till ett subjekt, som kan ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande. Läraren 

kommer eleven till mötes inte med en färdig plan som till varje pris ska följas utan med en öppenhet 

för vad som ska ske när just de två möts. För Noddings (2004) är omsorg om eleven den grund som 

utgör alla relationer. När eleven upplever att läraren finns där som stöd i att avgränsa och bekräfta 

elevens insats motverkar det stress.  
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Jag har alltid varit en sån som är väldigt ambitiös […] Alltså jag var så stressad, jag ville ligga på 

samma nivå som de andra […] Ja, jag har blivit bättre på att använda studieteknik […] dom är lite 

mer personliga dom kan skämta lite dom kan vara lite mer sig själva och då blir det mycket 

skönare, då kan jag känna att då kan jag vara lugn liksom att man har liksom lite tillit till varandra 

(A).  

 

Elevens upplevelse av stress minskar när sättet att jobba på (studieteknik) förändras och när de sociala 

banden stärks. Detta kan tolkas som att läraren handlar med eleverna, inte mot eller för (Arendt 1998).  

 

När läraren visar att elevens sätt att tänka och lära har betydelse för undervisningen visar läraren att 

eleven är betydelsefull och delaktig. Läraren lär av eleven och omvänt. Det tolkar jag som att 

ömsesidighet är en viktig aspekt av relationen. Detta möte kan uppfattas som att en dialog uppstår, 

läraren är Jag med Du (Buber, 1997), omedelbart närvarande i mötet. Det genuina gensvaret hos 

läraren ger eleven en möjlighet att förstå sig själv på ett nytt sätt. När läraren i detta möte intresserar 

sig för elevens lärande riktas ljuset mot elevens görande vilket hjälper eleven att dels avgränsa 

svårigheter till handlingar och dels se möjligheter till att själv kunna påverka sin situation. Detta kan 

på sikt leda till ökad självständighet. Jag tolkar också att lärarens sensibilitet har betydelse för att 

motverka stress och oro för skolarbetet. Följande ska tolkas mot bakgrund av att eleven tidigare 

berättat om att skolarbetet upplevs som stressande med höga krav: 

 

Att den är mer sig själv, att den personen kan utgå mer från sig själv, att man kan komma in på 

andra spår, att det kan vara lite mer det här personliga, att i somras hände det här, då får man lite 

mer hum om vem personen är, och att läraren kommer och att du kan komma och prata om det är 

något, jag kan gå till läraren, jag behöver inte alltid gå till mina föräldrar, eller mina kompisar (A). 

 

Att elever upplever att lärarens direkta närvaro har stor betydelse återkommer i berättelserna. 

Motsatsen är att läraren lämnar eleven ensam med sin upplevelse. Det här kan förstås utifrån lärarens 

förmåga att växla mellan närhet och distans, att för stort avstånd gör att elevens förståelse av vem 

eleven är går förlorad (Buber, 1997). 

 

En sammanfattande kommentar är att krav och prestationer i skolan kan upplevas som stressande för 

elever. Min tolkning är att eleverna upplever att det är avgörande att läraren finns där, på plats när det 

behövs, vilket skapar trygghet och ökar elevens möjligheter att hantera krav på ett fungerande vis. Att 

prestera innebär också att lära något nytt, något man inte visste innan. Jag tolkar det som att eleverna 

upplever ett stöd i att det finns en beredskap hos lärare att göra på olika sätt, att olikheter inte är ett 

hinder för att prestera i skolan, och att denna beredskap kommer från det att lärare lyssnar in eleverna 

och lär av eleverna, tillsammans med eleverna. Att få extra stöd upplevs då som en tillgång snarare än 

som ett kvitto på att man är sämre i lärarens ögon.  

 

Flera elever berättade om tidigare upplevelser av stöd där läraren inte var närvarande och där eleven 

upplevde ett utanförskap.  

 

Vissa var bättre än andra, det var olika grupper, dom som var lite dåliga i skolan fick sitta i ett 

grupprum och göra det ensamma och göra längre och lättare saker än dom andra och så var det den 

stora klassen som gjorde det svårare. Då blev det ju avskilt. Det var jobbigt (D).  

 

Lärare bedömer eleverna utifrån kunskapskrav som en del i arbetet. Uttalandet visar på betydelsen av 

att alla insatser skolan gör måste utgå från elevens upplevelse. Om eleven inte upplever att insatsen 
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gagnar eleven finns risken att elevens relation till kraven och den egna prestationen inte stärks. Att 

utgå från elevens livsvärld kan vara en tänkbar väg eftersom följande tyder på självmedvetenhet: 

 

Det är roligt att göra svåra saker för då känner man att man blir bättre. En bra lektion för mig är 

när man får göra det man tycker om och att det finns hjälp att få när man behöver (D).  

Relationers betydelse för motivation och eget 

engagemang 

Eleverna fick flera frågor som handlade om motivation och engagemang för skolarbetet. Det framgick 

i alla elevers berättelser att detta var något som kan kopplas till att det går bra i skolan. I deras 

berättelser är det tydligt att framgång i skolan handlar om två saker: att få bra betyg och känna sig som 

en del av klassens gemenskap. Det finns de elever som berättar om lärarens betydelse när det gäller att 

skapa utrymme till glädje och skratt, till gemensamma upplevelser kring sådant som inte är kopplat till 

resultat, prov och betyg. Att få umgås och prata om annat än skolan ger utrymme till att stärka 

osynliga band mellan elever och mellan elever och lärare: 

 

Att man kan relatera, lite roliga grejer, att man känner det här lugna och inte det här hårda, du ska 

lära dig det här och sen går dom ut ur klassrummet, för då blir det inte lika roligt […] då kan det 

vara lite skönt att man inte är så nervös att komma till skolan (A).  

 

Våra lärare är rätt så roliga, sista lektionen brukar alltid bli så att vi jobbar typ ingenting, alla bara 

sitter där och skojar, det är lärarna också, det blir till slut, nu slutar vi för nu pratar vi för mycket 

här, ja, om det spårar ur helt, men det kan vara rätt så skönt att bara… (ler och rycker på 

axlarna)(B). 

 

Jag tolkar elevernas uttalande som att gemensamma upplevelser som inte har med skolarbete att göra 

men som ger utrymme för känslor av glädje motiverar eleven i skolarbetet. Detta tolkar jag mot 

bakgrund av att eleverna berättar att skolarbete innebär hårt arbete vilket jag tolkar som att alla elever 

är ambitiösa. Eleverna berättar att de inte får använda mobiler på skoltid och detta medverkar till att 

elever umgås mer med varandra. Det kan förstås som att banden stärkts mellan eleverna och att det i 

sin tur medverkar till ökad motivation till skolarbete.  

 

Att man vill gå till skolan, att man har vänner, att dom förstår en (C). 

 

 Att eleverna upplever att motivationen ökar när de sociala banden stärks tyder på det som Aspelin 

(1999) talar om där läraren tar hänsyn till att lärandet alltid innehåller emotionella aspekter. Det är 

också rimligt att tolka det som sker som att glädje i skolan ger utrymme till en autenticitet av den sort 

som Buber (1997) menar är själva grunden för mötet, ett möte där läraren då lever med och inte 

bredvid eleven. Motivation kan också förstås i termer av att läraren skapar en känsla av trygghet:  

 

Ja, det är jätteviktigt att känna sig trygg i skolan. Särskilt med lärarna. Det är lite svårt att gå in på 

en lektion om man inte känner sig trygg, hur ska man då be om hjälp (D)? 

 

Andra elever berättar om lärarens betydelse för elevens motivation och eget engagemang för 

skolarbetet. Att läraren också förmedlar att det kommer att gå bra är också betydelsefullt:  
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Hela min motivation vände redan när vi hade våra första utvecklingssamtal, för dom sa att vi ska 

göra så att du går ut med så många A som möjligt (F).  

 

Eleven berättar att läraren ofta uttrycker tilltro till elevens förmåga att klara skolarbetet.  

 

Ja, han säger det väldigt mycket (F). 

 

I dessa berättelser framgår att förväntningarna skapar ett engagemang för skolarbetet som uttrycks i att 

eleven själv tar tag i skolarbetet och får ökad motivation:  

 

Jag började göra mer läxor och plugga mer (F). 

 

Ja, när dom märkte att jag var bra på matte och såg till att jag fick undervisning med äldre elever. 

Men det var bara roligt, jag kände mig duktig och blev mer motiverad (E) 

 

 När läraren visar engagemang för eleven väcks elevens eget engagemang:  

 

Då lägger jag ner tid och ork på skolarbetet, jag gör mitt bästa, för att nå målen, som på 

utvecklingssamtalen, dom vill att vi ska nå målen, att vi ska bli bättre, och då känner jag att jag vill 

visa mitt bästa och visa att jag kan (F). 

 

Motivation syftar på de processer som sätter eleven i rörelser mot nya utmaningar och mål. Jag tolkar 

det som att eleverna kommer i rörelse när läraren pekar mot nya mål och nya uppgifter som eleven 

tidigare inte själv rörde sig mot. Detta kan ses som lärarens skicklighet att växla till ett större avstånd 

till eleven för att ge utrymme för eleven att tänka om sin situation.  

 

Min tolkning är att banden mellan lärare och elever och mellan eleverna kan bidra till att elever 

upplever att skolan inte bara handlar om att bli bedömd utifrån sina prestationer utan också om att få 

vara delaktig i en gemenskap vilket bidrar till ökad motivation för skolan. Jag förstår också att lärarens 

förmåga att förmedla sitt engagemang för elevens lärande och höga förväntningar har betydelse för 

elevens motivation. Detta kan uppfattas som ett slags osynligt pedagogiskt kontrakt där elev och lärare 

har en medveten, ömsesidig överenskommelse där eleven tilldelar en viss auktoritet och makt till 

läraren samtidigt som lärare förbinder sig att finnas där för eleven. Ömsesidigheten ligger i att båda 

parter håller sig till kontraktet. Att båda parter känner stolthet när det går bra för eleven meddelar att 

bandet mellan eleven och läraren är stabilt (Aspelin, 1999). Eleven ser sig med lärarens ögon och 

känner sig stolt med läraren vilket bidrar till att eleven känner sig motiverad att arbeta i skolan. Hos 

Jenner (2004) betraktas motivation som ett resultat av relationerna. De erfarenheter elever gör och det 

bemötande eleven får utgör den grund för vilken eleven hämtar sin motivation. När läraren förmedlar 

höga förväntningar kopplade till vad förväntningar grundas på gör eleven nya erfarenheter, läraren ser 

elevens potential. Detta kan förstås utifrån lärarens Sägande (van Manen, 2007). Elevens motivation 

kan också ses i ljuset av lärarens auktoritet som Jenner (2004) och Bingham (2004) talar om. Att 

eleven påverkas av lärarens förväntningar kan tolkas som ett resultat av den tillit eleven har till läraren 

vilket ger läraren auktoritet att vara den som vet mer och som tillför något till eleven. Sharon Todd 

(2008) skriver om hur varje möjlighet till kommunikation mellan människor är ett subjektivitetens 

äventyr eftersom det alltid inbegriper ett visst mått av osäkerhet. Just denna osäkerhet skapar samtidigt 

utrymmet där det oväntade kan inträffa. I de möten som beskrivits ovan finns tecken på lärare som 

vågar ta steg ut i ett okända genom att närma sig eleverna med en känslighet för vad de behöver i 

stunden. Detta tolkar jag som att kvaliteter av kommunikation är mer än ord och handling. I stället kan 

den rymmas i glädje och skratt eftersom den finns även under min hud (Lévinas, 1998).  
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Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna berättar att relationer har betydelser för motivation för 

skolarbetet. Att stabila sociala band mellan lärare och elever är en förutsättning för att vilja göra det 

som är svårt och utmanande. Att skratt och skoj ska vara en del av skolarbetet likväl som 

ämnesinriktat arbete. Det är också tydligt att när elever upplever att lärare förstår sig på eleven och 

förmedlar höga förväntningar sätter detta eleven i rörelse mot nya utmaningar. Vissheten att få stöd 

och utrymme för eget ansvar är något som framträder som en grund för elevens motivation. Och i 

centrum står läraren som ”motivatör” i dialog med eleven (Jenner, 2004):  

 

Läraren är viktig, att den är intresserad och varierad, att läraren har förstått hur just jag lär mig, att 

jag behöver utmaningar och kanske lär mig på ett visst sätt. När man ser att läraren har tagit till sig 

det då känns det motiverande, att man pratar med läraren och den visar att den har förstått vad jag 

menar genom att göra på nåt annat sätt i fortsättningen, att det betyder något det man säger till 

läraren (E).  

 

Relationernas betydelse för elevens känsla av 

tillhörighet 
Att skolan inte bara är en privat angelägenhet för den enskilda eleven framgår i alla elevers berättelser. 

En elev svarar så här när jag frågar vad som varit mest betydelsefullt när hon blickar tillbaka på sin 

skoltid:  

 

Det låter kanske lite, men att man har kompisar, man vill ju inte gå till skolan om man inte har 

kompisar (F).  

 

Relationen till lärare och assistenter uppfattar jag som betydelsefulla för att elever ska känna 

samhörighet.  

 

Lite som ett tåg. Alla måste vara med för att tåget ska starta, annars är det ingen mening med det, 

om alla inte är med på tåget som ska vara med så är det ingen mening med att åka till nästa station 

[…] alla är lika viktiga. Det blir som en myrstack. Alla bär sitt strå (C). 

 

 I elevernas berättelser framgår att samhörigheten mellan elever hänger samman med hur läraren gör 

och hur läraren förhåller sig till eleven. Om ”tåget” startar utan att alla är med då visar läraren att alla 

inte är lika viktiga. Att få hjälp och stöd för att kunna ”åka med” kan vara en förutsättning för att delta 

i det gemensamma. I elevernas berättelser framgår att hjälp och stöd kan vara många olika saker. Det 

är när läraren finns där just i den stunden när eleven fastnar, när läraren tar sig tid och stannar kvar 

efter sin lektion bara för att prata eller när klassens assistent frågar eleverna vad de ska hitta på under 

rasten. Det är också när läraren gör olika saker för olika elever, att det finns möjligheter att lära sig 

samma sak men på olika sätt. Gemensamt för alla elevers exempel på hjälp och stöd är att den vuxne 

har lyssnat till eleven och utifrån detta anpassat sitt beteende.  

 

Dom förstår väldigt bra och så får man hjälp, man vågar berätta vad man har för fel och dom 

förstår (D). 
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Lärarens förståelse för att klassen består av olika elever med olika behov är avgörande. Att 

differentiera undervisningen utifrån elevers olika behov är då ett sätt att visa att alla är välkomna att 

delta.  

 

Man har olika svårigheter och dom utgår från det (C).   

 

Relationen mellan elever är också viktigt:  

 

Vi hjälper varandra jättemycket. Dom betyder jättemycket för mig (D). 

 

Eleverna berättar att styrkan ligger i att det finns en kvalitet av gemenskapen som uttrycks i att det är 

okej att vara olika och att det gemensamma arbetet i klassen är viktigt, en process där lärarens 

hållning mot eleverna är helt avgörande. Att var och en får stöd är för vissa elever en förutsättning för 

att kunna delta i det gemensamma arbetet. Att läraren lyckas med att få alla elever att uppfatta att de 

kan bidra till det gemensamma är centralt i allas berättelser.  

 

Min lärare tog spatlar […] så har hon skrivit namn och klass på och då får nån en fråga, och det 

blir ju att man får ett försök, man kan ju säga att jag vet inte, för det är fortfarande ett svar, när 

man får frågan så blir det att jag kunde ju, man blir chockad själv, självkänslan blir bättre av nåt 

slag (B).  

 

Eleverna berättar att när läraren gör på olika sätt för att skapa förutsättningar för elever att bidra till det 

gemensamma uppfattar de att läraren tycker att alla är viktiga. Att alla har något att bidra med. För alla 

elever kan samhörighet förstås som en förutsättning till lärande:  

 

Om jag bara sitter för mig själv lär jag mig inget nytt, det blir mer som repetition, en bra lektion är 

när man får använda sina kunskaper i samtal med andra […] diskutera och lära sig av varandra (E).  

 

Att känna samhörighet med läraren är också något som framgår i berättelserna. Flera elever jämför 

denna samhörighet med vänskap:  

 

Man är ju inte riktigt lärare här, du är ju mer som en vän här […] man har en liten vänskap med sin 

lärare. Man är inte bara den här eleven (C). 

 

 Alla elever berättar om en eller flera lärare som betyder mer än bara lärare. Jag tolkar det som att 

eleverna i dessa fall beskriver en närmare relation där läraren intresserar sig för eleven som person:  

 

Jag brukar alltid sitta och prata med henne efter lektionen och det är väldigt skönt (F). 

Ja, jag tror att det finns fler som har det jobbigt (A). 

 

Eleven berättar att det känns viktigt att lärarna visar att de vill att det ska gå bra i skolan men även 

visar intresse för livssituationen runt eleven. Jag tolkar det som att när läraren erkänner detta och ger 

av sin tid och sin uppmärksamhet kring frågor om hur eleverna upplever livet ges utrymme till 

gemenskap mellan elever – eleven förstår att det finns fler som har det så. Det är viktigt att läraren 

ställer frågor om elevens känslomässiga tillstånd:  

 

Ja, men också som vissa lärare, hur mår du egentligen, Som att dom ser att personen är trött, 

läraren kommer liksom närmare (A). 

 



34 

 

Det är särskilt viktigt när eleven har kämpat hårt men utan att resultaten blivit så höga:  

 

Nu ser jag att du inte mår bra, är det något du behöver prata om, eller, bra jobbat idag, få lite sådär 

stöttning, bra kämpat, jag såg att du ansträngde dig (A). 

 

Alla elever berättar att det är roligare att komma till skolan när man har vänner och känner sig 

välkommen och efterfrågad. Jag förstår det som att när lärare lyckas förmedla att deras intresse riktas 

till eleven som person ökar känslan av samhörighet med läraren. Läraren har också möjlighet att 

påverka känslan av samhörighet i klassen genom att på olika sätt signalera till eleverna att alla har rätt 

att bidra till det gemensamma och att olikheter inte är ett hinder för samhörighet och gemenskap. Jag 

tolkar det som att elevernas berättelser visar på det som Aspelin (2015) med hjälp av Gergen pratar om 

att lärandet är en samhandling som sker inom relationerna i klassen, mellan elever och mellan elever 

och lärare. Klassrumssituationer kan också betraktas som en samvaro som innebär att man är 

tillsammans. Det kan betyda att man är i samma rum, vid sidan av varandra, eller att man interagerar 

med varandra, vara med varandra. Todd (2008) lyfter fram betydelsen av att förstå hur vi är med 

varandra. Eleverna upplever att lärare är sensibla inför känslor hos eleven och tar med detta i 

beräkningen när verksamheten organiseras. Man kan också betrakta detta i ljuset av lärarens förmåga 

att mentalisera vilket diskuteras av Normell (2004) och i Henrikssons studie (2009).  

 

Den samlade bilden är att när elever känner sig ”välkomnare” i skolan underlättas lärandet. Känslan av 

att höra till tolkar jag som en av de mest betydelsefulla aspekterna i elevernas utsagor. Men det som är 

intressant utifrån forskningsfrågorna är att läraren även där har en central roll. En lärare som bryr sig 

om och visar omsorg om elevens livsvärld, d.v.s. hur eleven uppfattar sin tillvaro, träder fram i 

elevernas berättelser, en lärare som är med och skapar gemenskap med eleverna. Att vara en del av ett 

vi är en styrka som ligger till grund för människans grundläggande varande, att få bidra till ”väven” 

(Arendt 1998), att få betyda något för den Andre och låta den Andre betyda något för mig, betraktar 

jag (utifrån Lévinas 1998) som betydelsefullt för meningsskapande i skolan.  

 

Ja, det är väldigt viktigt att få en kontakt med lärarna också, för att känna att det finns en anledning 

att dom lär oss allt och så (F). 

Relationers betydelse för elevens självbild 

I elevernas berättelser vill jag lyfta fram två olika sätt att beskriva lärarens betydelse för elevens 

självbild. Den ena handlar om att läraren bjuder in till närhet och förtrolighet genom att berätta lite om 

sig själv och låta eleven spegla sig i lärarens berättelse. Den andra handlar om att läraren på olika sätt 

förstärker elevens känsla av att kunna, ta ansvar och vara kompetent. I båda fallen har relationen 

mellan läraren och eleven betydelser för elevens självbild i skolan.  

 

Flera elever berättar om lärare som nyfiket och engagerat intresserar sig för hur eleven lär sig på bästa 

sätt. Och det handlar ofta om att förändra elevens bild av sig själv, att eleven börja tänka på ett annat 

sätt om sig själv och sina möjligheter att lyckas. När läraren visar intresse och riktar sin 

uppmärksamhet mot eleven tas ett första steg. När läraren lyckas bryta ner större områden i mindre 

delar och möjliggöra för eleven att lyckas börjar eleven få syn på sin förmåga. Att bli urskiljd som en 

elev som inte kan skulle kunna påverka eleven negativt genom s.k. stigmatiseringseffekten men vägs 

upp av relationen till läraren:  

 

Man vågar säga mycket mer till honom och han dömer inte (F).  
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Känslan av att få vara som man är stärker självkänslan och medverkar till en positiv självbild. 

Eleverna berättar om styrkan i att läraren lyckas rikta ljuset mot vad eleven kan lära sig i motsats till 

att eleven får kunskap om vad den inte kan och att det handlar om sättet man lär sig på:  

 

Man måste tro på sig själv, att man kan, då blir det bättre, då blir det att man, jag kan faktiskt det 

här, det är bara att lära sig på rätt sätt (B).  

 

Eleven uppfattar då att svårigheten kan kopplas till att läraren har förmåga att visa att man kan lära sig 

på olika sätt, det finns många sätt att nå samma mål, och att olikheter är en utgångspunkt snarare än ett 

hinder. I detta sammanhang är lärarens tilltro till elevens förmåga viktig och att läraren förmedlar att 

det är möjligt att få lärarens tid och uppmärksamhet som en del i arbetet:  

 

Lärarna här ger inte upp på en, dom har en plan tills du kan. Det gör också att man tror på sig själv 

mer. Jag har lärt mig vilken teknik som fungerar som jag kan ta till när det är svårt och jag vet att 

lärarna alltid finns där om jag behöver (C).  

 

När eleven gör denna koppling skapas förutsättningar för en positiv självbild eftersom eleven kan 

påverka sin situation. Svårigheter i skolan är då inte kopplade till eleven som person utan är relaterade 

till vad eleven och läraren gör: 

 

Då har dom gjort så att man förstår, om man inte förstod tog det ännu lättare så att man förstod 

(B). 

 

Detta kan kontrasteras mot att elever berättar om att inte få hjälp och stöd när de behöver:  

 

Varje gång sa dom at vi ska hjälpa dig men inget hände, och jag sa efter varje mattelektion att jag 

skulle behöva hjälp med det och det, sen så var det så att jag inte vågade fråga om hjälp för dom 

uppmuntrade mig inte att göra det. Nu i efterhand tycker jag att det var dåligt. Jag vågade inte 

berätta för att jag var rädd att börja verka dum (F).  

 

Nästan alla de intervjuade eleverna har erfarenheter av att inte lyckas i skolan tidigare under sin 

skolgång. Min tolkning är att dessa elever knyter framgång i skolan till att läraren förändrar sitt sätt att 

göra. Om eleven lämnas ensam med det som är svårt finns risken att elevens självbild påverkas 

negativt. 

 

Man kan också betrakta lärarens relation till eleven i ljuset av att ge eleven möjligheter att ta eget 

ansvar för sitt lärande vilket är en viktig aspekt av en positiv självbild i skolan:  

 

Att dom lyssnar när jag berättar hur jag vill ha det […]. Att lärare visar att dom tror på mig, att 

dom ger mig ansvar att göra arbetet på mitt sätt till exempel fria uppgifter, då lär jag mig mer (E). 

 

Denna förmåga hos läraren kan betecknas som en pedagogisk differentieringskompetens där läraren i 

detta fall navigerar mot en större distans för att ge eleven utrymme att engagera sig i sitt lärande.  

Att känna igen sig i läraren kan bidra till att eleven uppfattar sidor av sig själv på ett nytt sätt:  

 

Läraren var väldigt öppen och personlig, hon berättade mycket som hade hänt henne […] hon 

förstod, hon var väldigt stöttande, när man pratade med henne kändes det som att man pratade med 

sig själv, för hon förstod (D). 
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När läraren berättar om sig själv bjuder hon in till en möjlighet för eleven att se sina egna erfarenheter 

i ljuset av lärarens. Detta bidrar till en positiv självbild eftersom eleven uppfattar läraren som en 

auktoritet. Men förutsättningen för att eleven ska uppfatta läraren som en auktoritet är att eleven 

känner tillit till läraren. Om läraren också visar på hur hon gjorde för att utvecklas kan eleven få syn på 

sina möjligheter och självkänslan stärkas. För att genuint lärande ska äga rum är det avgörande att man 

som elev upplever mötet mellan sig själv och världen som betydelsefullt. Om man som elev inte lever 

upp till de krav och förväntningar som uttrycks i skolans kunskapskrav eller andra institutionella krav 

kan den ömsesidiga tillit och respekt som uppstår mellan eleven och läraren erkänna eleven som 

fullvärdig och kompetent aktör i sitt eget lärande. Detta är den autentiska aspekten av mötet som 

Buber (1997) talar om. Det kan också ses i ljuset av Sägandet (Lévinas 1998 och Todd 2008). Att säga 

något till någon medför en risk eftersom man öppnar sig och blottlägger något. I berättelserna 

framträder lärare som samtalspartner där läraren exponerar sig själv. Det tolkar jag som att Sägandet 

påverkar eleven på ett positivt sätt eftersom det bidrar till att eleven känner sig lyssnad på och sedd. 

Men Sägandet är inte enkelriktat utan går både från läraren till eleven och i motsatt riktning. Det 

betyder att eleven blir den Andre för läraren också vilket stärker eleven som subjekt. Kemp (1992) 

menar att inget av det som sägs skulle ha någon mening för den Andre utan att den Andre framträder 

som ansikte. Det innebär att allt vi vet om det pedagogiska mötet förutsätter ett möte ansikte mot 

ansikte.  

 

Min tolkning är, sammanfattningsvis, att eleverna berättar att relationer har stor betydelse för elevens 

uppfattning av sig själv, både när det gäller tron på vad eleven kan (självförtroende) och vem eleven är 

(självkänsla). Att en positiv självbild är viktigt för framgång i skolan är en självklarhet (Juul & Jensen, 

2003). Men det kan också läsas ut från elevernas berättelser att självbild och relationer i skolan är en 

komplext sammansatt väv av erfarenheter:  

 

Förut, då var det mycket jag. Jag själv. Nu är det lite mer, om jag inte förstår kan läraren stanna 

kvar på sin frivilliga tid och hjälpa en eller göra det här provet, men jag kan stanna kvar en timma 

om det är så att du behöver göra provet, så att man har mycket mer så här…man känner sig 

välkomnare, man kan vara sig själv här, och dom  förstår att man kan glömma bort, att man inte 

alltid kommer ihåg allting (A). 

 

Min tolkning är att när läraren ger av sin tid och uppmärksamhet till eleven, precis när eleven 

uttrycker ett behov, då ges denna handling innebörden att eleven känner sig betydelsefull och 

accepterad. Detta i sin tur är en viktig förutsättning för att eleven ska utveckla en positiv 

självbild. Självförtroende och självkänsla är ingen egenskap utan ska förstås i ljuset av 

mellanmänskliga processer (Juul & Jensen, 2003; Normell, 2004). När läraren lyckas förmedla 

att den ser vilka möjligheter eleven har att lyckas kommer självkänslan att vara intakt även om 

eleven möter på svårigheter i sitt skolarbete. Vidare tolkar jag också att eleverna värderar lärare 

som ”inte ger upp” på eleven och att detta bidrar till tilltro och tillförsikt och att självkänslan 

inte drabbas om det är svårt i skolan. Denna intakta självkänsla kan då utgöra grunden för 

elevens arbete framåt. Jag vill också lyfta fram att utsagorna enligt min tolkning berättar om 

lärare med god relationskompetens, patisk förmåga och mentaliseringsförmåga. Det kan förstås 

som lärarens förmåga att vara närvarande (Rodgers & Raider-Roth, 2006) och i process 

tillsammans med eleven. Med förståelse hämtad från Buber (1997) visar det på att lärarens 

förmåga att förhålla sig genuint och med eleven stärker elevens uppfattning om sig själv som en 

kompetent och ansvartagande person.  
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Metoddiskussion 

Min utgångspunkt har varit att vinna ny kunskap om hur elever upplever relationer i skolan och vilken 

betydelse eleven tillmäter dessa relationer utifrån främst den ansvarsetik som utvecklats av Lévinas 

och Bubers dialogfilosofi. För att undvika att eleverna upplever sig utlämnade har jag valt att hantera 

mitt material på ett sätt som riktar ljuset mot elevens upplevelse av mötet med läraren. En tänkbar 

invändning mot detta är att viktiga innebörder då inte har kommit fram i resultaten. Men med tanke på 

elevernas ålder har det inte varit möjligt att hantera utsagorna på något annat sätt. Ett alternativ till mitt 

förfarande skulle ha varit att låta myndiga elever delta i studien. Genom att inledningsvis och under 

arbetet med bearbetning av intervjumaterialet välja ett teoretiskt perspektiv har andra perspektiv valts 

bort. Relationen mellan lärare och elev kan även betraktas ur många andra perspektiv t.ex. ett rent 

psykologiskt. Men eftersom jag är lärare och mitt arbete syftar till att ge kunskap i ett pedagogiskt 

sammanhang har detta varit styrande. I studien har ett socialpsykologiskt synsätt fått en viss betydelse 

i och med att jag använt Aspelins (1999) teori om de sociala banden mellan människor. Det perspektiv 

som fått mest framträdande betydelse har istället varit ett slags etiskt-filosofiskt synsätt. Den 

metodologiska utgångspunkten är hämtad från hermeneutiken, främst som den förstås i Bengtsson 

(2005) och Ödman (2007). I livsvärldsforskning är det väsentligt att skildra ett fenomen så nära som 

möjligt genom att gå tillbaka till sakerna själva. Jag har i denna anda utgått från elevernas konkreta 

livsvärld genom att lyssna till deras berättelser. Arbetet med materialet har jag hanterat genom att dela 

in processen i flera steg: beskriva vad eleverna berättar, analysera reflekterande (inåt mot min egen 

förståelse och utåt mot ny kunskap) och tolka mot teori. Målet var att hantera det faktum att jag som 

forskare ska lämna så lite spår som möjligt och istället ge utrymme till det som sägs. Rent konkret 

handlar detta arbete om att bearbeta materialet först på nivån där vad som sägs urskiljs och sen på 

nivån vad det betyder. En självkritisk reflektion är möjligheten att min egen förförståelse färgat 

tolkningarna, en fråga som diskuterats ovan. Jag tror att denna inverkan på materialet skulle kunna 

undvikas i större utsträckning om jag låtit fler elever ingå i studien och att varje elev intervjuats minst 

två gånger. Då skulle större distans till utsagorna skapas. Tolkningsarbetet kan betecknas som 

abduktivt vilket innebär att jag har växlat mellan de olika stegen i arbetet. Det betyder att under arbetet 

med att tolka data har nya frågor uppstått vilket gjort att jag sökt förståelse för det jag funnit i teori. På 

detta sätt fann jag Lévinas ansvarsetik. Under arbetet med elevernas livsberättelser framstod allt 

tydligare att relationer och möten inte kan förstås utan att placeras i ljuset av elevens existens i världen 

vilket då ledde fram till ett ställningstagande om att mötet mellan elev och lärare inbegriper ett etiskt 

krav. Lévinas och Buber erbjuder ingen pedagogisk teori utan erbjuder istället en förståelse kring 

innebörden av att vara människa. Värdet av att använda detta synsätt ligger i att etiken föregår alla 

andra. För att ge kvalitet åt mitt arbete har jag hämtat stöd från bl.a. van Manen (2007), Bengtsson 

(2005) och Ödman (2007). Styrkan i att använda en fenomenlogisk livsvärldsansats är att intresset inte 

riktas mot tankar om fenomenet utan mot fenomenet i sig självt.  
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Diskussion 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka relationernas betydelse för elever i skolan och  

vilken innebörd eleverna ger dessa möten. Min förståelse av möten i skolan är att den etiska 

dimensionen föregår alla andra vilket gör att tolkningen av elevernas upplevelser måste göras utifrån 

följande: Hur kan vi leva för andra? Detta kontrasterar jag mot en omsorgsdiskurs där elevens behov 

problematiseras i termer av att eleven är föremål för omsorg. Det leder också till att frågan om möten i 

skolan blir etisk vilket skulle leda till att försöka förstå hur vi ska leva bättre tillsammans och vilken 

kunskap jag behöver om den Andre för att göra detta. Med hjälp av Lévinas (1998) har jag strävat efter 

att sätta den etiska relationen i fokus och med hjälp av Buber (1998) har jag försökt att rikta ljuset mot 

dialogen mellan elever och lärare och till viss del elev och elev. I följande text kommer jag att 

diskutera resultaten kopplat till mina forskningsfrågor. 

Lärarens förståelse för elevens levda kunskap 

Det framgår i studien att eleven upplever att mötet med läraren är betydelsefullt. Detta kan på ett ytligt 

plan kopplas till det som på flera håll har uppmärksammats som lärarens relationskompetens och som 

jag låter företrädas här av Juul och Jensen (2010). Denna kompetens präglas av att läraren är autentisk 

och engagerad i mötet med eleven och dessutom tar på sig det fulla ansvaret för relationens kvalitet. I 

studien framgick att eleverna upplever att lärare visar omsorg om dem som elever men även som 

personer med emotioner. Detta kan tolkas som att eleven upplever att läraren har en känslighet för 

elevens emotioner och tar hänsyn till känslor i skolan. Detta är något som även lyfts fram på flera håll 

i litteraturen, t.ex. hos Normell (2004) och i Henrikssons (2009) studie. Den sistnämnda författaren 

använder sig dessutom av van Manens (2007) begrepp patisk kunskap för att beteckna lärarens 

förmåga att förhålla sig till de moraliska och etiska dimensionerna av att vara lärare. Den patiska 

kunskapen handlar om lärarens förmåga att uppfatta det kroppsliga, relationella, temporala och 

situationsbundna som framträder i lärandesituationer. I studien framgår att eleverna upplever att 

läraren agerar med en patisk kunskap uttryckt i att läraren bryr sig om hur eleven mår eller stannar 

kvar för att prata om sån som inte har specifikt med skolarbete. Läraren möter eleven utifrån en 

förståelse om elevens levda kunskap till skillnad från den intellektuella och teoretiska. I min studie 

berättar också eleverna om att läraren möter eleven med inställningen att du kan. Elever som upplevt 

sig ha misslyckats med skolan tidigare berättar om vändpunkter som kan kopplas till lärarens förmåga 

att visa på elevens möjligheter. Detta sker både i handling och i tal men även i mer subtila 

kommunikationsformer. Dessa senare former för hur lärare förmedlar förväntningar på eleven är svåra 

att komma åt men jag tycker mig ha funnit att elevernas upplevelser av att bli bemötta med ett öppet 

och intresserat förhållningssätt har varit betydelsefullt, att humor och skoj kan medverka till detta. Det 

som av van Manen (2007) betecknas som lärarens Tal kan ges innebörden att när läraren visar omsorg 

om eleven och försöker att tolka det som är elevens inre liv vilket leder till att läraren beaktar den 

etiska dimensionen av relationen.  

Tillit och auktoritet 

Jag tycker mig också ha funnit stöd för att elever upplever att tillit mellan lärare och elev är något 

avgörande och betydelsefullt och löper som en röd tråd genom resultatet. Denna tillit kan knytas till 

lärarens auktoritet vilket knyter an till både Jenner (2004) och Bingham (2004). Att vara elev kan 

betraktas i ljuset av att vara utlämnad till processer och personer du endast i någon mån kan påverka. 
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Man skulle kunna säga att eleven i hög grad är utlämnad till lärarens formella rätt att organisera och 

styra över både samvaro och samverkan (Aspelin & Persson, 2011). I studien framgick att eleverna 

upplevde att detta inte var ett problem när eleven kände en tillit till att läraren fattade rätt beslut vilket, 

enligt min tolkning, utgör själva grunden för samvaro och samverkan i skolan. Med Erikssons (2007) 

modell visar det på betydelsen av att tänka utifrån olika handlingspositioner och kunna pendla mellan 

dessa positioner. Men det visar också på att tillit inte är att förstå som något statiskt. Istället visar 

studien på den dynamik och de processer som ligger bakom att tillit uppstår. Sharon Todd (2008) 

problematiserar det pedagogiska mötet med hjälp av Lévinas och menar att processen i vilken 

relationen utvecklas alltid har den etiska dimensionen som utgångspunkt. Att läraren visar på förmåga 

att förhålla sig till elevens alteritet är då avgörande, annars riskerar eleven att bli ett objekt för lärarens 

handlingar. Läraren är viktig för eleven men också att eleven är viktig för läraren. Utifrån Lévinas 

(1998)  är språkets betydelse centralt: språk är etik. I Sägandet visar sig det etiska i mötet mellan elev 

och lärare där tilltal och en öppenhet riktas åt båda håll i relationen. Här skulle jag vilja framhålla 

Sägandets potential i kraft av att kunna påverka eller förändra den Andres upplevelser. I en dialog 

mellan lärare och elev finns det uttryckligen sagda men det finns också möjligheter för läraren att 

stärka eleven till ett ansvarstagande subjekt genom att beakta Sägandet. I det sagda finns det 

pedagogiska innehållet, lärarens ämneskunskap och kontroll av den pedagogiska verksamheten. I 

sägandet finns den subtila och fragila kommunikationen som utgör möjligheten för eleven att 

överskrida sig själv, ett dynamiskt pedagogiskt möte mellan elev och lärare, där läraren har ett ansvar 

att hålla fram det unika värde som kommer från eleven. I studien är det tydligt att eleven inte gör 

skillnad på dessa processer utan att lärarens förmåga att omfatta hela elevens situation, beakta 

alteriteten utan att göra eleven till det Samma vilket leder till ökad motivation för skolarbetet. Eleverna 

skiljer inte på kunskapsutveckling och personlig utveckling vilket ger mötet med läraren på alla sätt en 

etisk innebörd. Mötet mellan elev och lärare kan också förstås utifrån frågan om asymmetri. Lévinas 

(1998) syn på intersubjektiviteten präglas av det asymmetriska i relationen där eleven är den Andre för 

eleven och eleven den Andre för läraren. Denna dubbelhet kan uppfattas som att tillit måste gå åt båda 

håll i relationen vilket visade sig i studien. Eleverna i studien upplevde att lärare ställde upp och fanns 

där när det behövdes, att de som vuxna visade sig tillgängliga för eleven. Men det var också tydligt att 

eleven kände sig betydelsefull i samspelet med läraren, i både sam-varo och sam-verkan. Att det 

eleven gör och är tillåts påverka lärarens sätt att undervisa är ett tydligt tecken på detta.  

Gemenskap och lärande 

I studien intresserade jag mig också för relationer mellan elever och ställde frågor om hur eleven 

upplever mötet med klasskamrater i skolan. Jag fann att eleverna betonade betydelsen av att känna sig 

som en del av gemenskapen i skolan och att detta, för vissa elever, var viktigare än något annat. 

Motivation och självkänsla var de områden som tydligast påverkades positivt av att eleven upplevde 

gemenskap med andra elever. I ett pedagogiskt sammanhang är det intressant att få kunskap om vad 

jag som lärare kan göra för att skapa förutsättningar för elever att känna gemenskap och tillhörighet 

med andra. Det etiska ansvaret på läraren är främst att förstå att detta har stor betydelse och att 

intressera sig för vilka processer som medverkar till en upplevelse av gemenskap. Ett tydligt exempel 

från studien är att lärare beslutat att eleverna inte får ha mobilen under skoltid. Det framgick att 

eleverna uppfattade detta som positivt eftersom det medverkat till att eleverna kommit varandra 

närmare. Jag ser det som att läraren använder sin auktoritet som lärare för att genomföra sådana 

åtgärder. Om lärare hade frågat eleverna om det ville ha mobilförbud hade de förmodligen svarat nej. 

Om lärarnas auktoritet inte varit ett resultat av en tillitsfull relation är det troligt att eleverna upplevt 

mobilförbudet som ett straff, en insats mot eleverna. Jenner (2004) och Bingham (2004) skulle 
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förmodligen betrakta relationerna som förtroendefulla vilket resulterat i lärarens auktoritet och 

därigenom en möjlighet att axla det ansvar som åligger läraren uttryckt i omsorg om eleverna. Jag fann 

också att eleverna gärna talade om sig själva i termer av ett vi i motsats till ett jag. Detta kan tyda på 

att eleven upplever att känslan av att tillhöra en gemenskap stärker elevens känsla av att vara till. 

Hanna Arendt (1998) belyser frågan om subjektets relation till sin omvärld och menar att handling och 

tal är ett svar på frågan om vem du är. Alla handlingar och allt tal sker i en kontext, en väv av 

relationer. När subjektet träder in i samvaro med andra sker detta genom att subjektet tillför väven 

något samtidigt som väven också bildar en ram för det subjektet tillför. När läraren förhåller sig till 

eleven som ett subjekt kan eleven träda in i gemenskapen och tillföra något unikt, likt en tråd som 

träds i en väv. Jag skulle vilja gå så långt att påstå att relationerna mellan eleverna är ett resultat av 

lärarens förmåga att skapa förutsättningar för detta i skolan. Med detta menar jag inte att en enskild 

lärare ska göras ansvarig för alla elevers känsla av gemenskap men det är helt klart så att studien 

stödjer idén om att relationer i skolan är att betraktas som ett etiskt projekt där läraren är att betraktas 

som ansvarig. Ett tänkbart sätt att förstå detta är i ljuset av Bubers (1997) dialogfilosofi. Läraren kan 

då ses som den som står i förbindelse med en värld som antar Detets eller Duets gestalt men det är i 

relation till Duet som läraren lever autentiskt med sina elever. Lärarens ansvar för den pedagogiska 

verksamheten inbegriper att bedöma elever vilket kan betraktas som ett bemötande av Det, likaså att 

stärka elevens kunskap om olika ting. Detta ger skolans verksamhet en sorts stabilitet. Om lärarens 

kontakt med eleverna präglas av en Jag-Det-kontakt reduceras eleven till elev och läraren till lärare 

vilket leder till instrumentella och opersonliga kontakter i skolan. Om läraren istället använder sig av 

möjligheten att stå i relation till eleven i ett Jag-Du då och då möjliggörs en ömsesidighet grundad i att 

det unika och oväntade får ske. Detta dialogiska förhållningssätt förutsätter lärarens beredskap (och 

vilja) att låta sig påverkas och förändras eftersom dessa möten inte kan förutses eller kontrolleras av 

tidigare förståelse av elevens annanhet. Lärarens intresse riktas då mot processerna. Bubers filosofi 

visar hur eleverna kan verkliggöras i ett Du-kunnande men samtidigt som lärarens uppgift att förhålla 

sig til Det-kunskap. Att pendla mellan Jag-Du-upplevelser och Jag-Det-erfarenheter kan vara en 

möjlig väg att gå som samtidigt stärker elevens känsla av mening och gemenskap i samvaron med 

andra. Här är lärarens förmåga att växla mellan närhet och distans avgörande, för mycket av någon av 

dessa motpoler kan leda till att eleven upplever sig alienerad i relation till sin omgivning. Hur hänger 

då detta samman med gemenskap och tillhörighet? I studien framgick att eleverna upplever att lärare 

lyssnar och tar till sig det eleven säger. Flera elever uppmärksammar i detta sammanhang att lärare 

väljer olika sätt att undervisa och att dessa olika sätt är ett resultat av att de mött olika elever. Detta, att 

eleverna uppfattar att läraren svarat på det som kommit till dem från eleverna, kan förstås som att 

eleverna upplever att läraren och eleven har ett Jag-Du förhållande. I klassen får detta effekten att 

eleverna upplever att varje elev räknas och är betydelsefull vilket i sin tur stärker elevernas upplevelse 

av att vara ett vi, ett vi som skapar något tillsammans.  

Specialpedagogiska implikationer  

Studien kan betraktas som ett bidrag inom ramen för den fenomenologiska traditionen eftersom jag 

utforskat relationer i skolan utifrån elevens levda verklighet. En livsvärldsstudie erbjuder möjligheten 

att lyssna till personliga berättelser vilket aldrig kan återges i kategorier eller mätbara effekter:  

The practicality of a phenomenology of practice should not be sought in an instrumental action, 

efficiency or technical efficacy. And yet, that does not mean that phenomenology cannot have 

practical value (van Manen 2007, s. 13).  

Studiens praktiska värde är att elever tillmäter relationer i skolan stor betydelse. Det får då följden att 

det pedagogiska uppdraget inte kan reduceras till en fråga om organisation eller didaktisk 
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differentiering för enskilda individer, inte heller kan vi bortse från att kunskapsutveckling och elevens 

personliga utveckling utgör delar av elevens levda verklighet i skolan. Studien kan ses som ett bidrag 

till den relationella pedagogikens utveckling som kan sammanfattas med orden: utbildning och lärande 

är relationer. Läraren kan inte bara betraktas som en förmedlare av kunskap och värden utan som en 

person i ständig dialog med sina elever. Studien kan också förstås ha betydelse för hur läraren bör 

förhålla sig till eleverna. Detta kan förstås som lärarens relationskompetens (Juul & Jensen, 2003) eller 

som lärarens förmåga att mentalisera (Normell, 2004). Följden blir då att en lärare förbinder sig att 

kontinuerligt arbeta på ett sätt som inbegriper självkännedom och förutsätter en kritisk hållning till den 

egna praktiken och till den egna förmågan i relation till elevernas behov. Detta är självklart en livslång 

process som aldrig blir klar men som kan ges större uppmärksamhet i skolans värld. Det får även 

följden att det pedagogiska mötet betraktas i ljuset av etik. Jag som lärare kan inte stanna kvar i min 

självupptagenhet utan måste då förhålla mig till eleven som den Andra och gör mig ansvarig inför 

eleven. Först då, när eleven förstås utifrån sin annanhet, kan pedagogiken göra skillnad. Att använda 

etiketter eller slutna kategorier som grund för att förstå eleven blir då omöjligt. Men det innebär inte 

att man kan reducera lärarens uppdrag till ett skapande och vårdande av relationer. Istället kan 

relationen ses som den verklighet som finns där och som läraren måste förhålla sig till eftersom de 

relationella kvaliteterna utgör den verklighet elever och lärare delar. En viktigt pedagogisk implikation 

ligger i att tillit mellan elever och lärare utgör den grund på vilken lärarens auktoritet vilar. Detta är 

särskilt intressant om vi ser lärarens förändrade roll i ett samhällsperspektiv. Skolan framstår alltmer 

som en plats för förhandling och motivationsarbete där läraren tilldelas ett viktigt samhällsuppdrag 

som fostrare av kommande generationer. Den lydnadskultur som skolan tidigare befann sig i har 

upphört till förmån för individers enskilda intressen och motiv (Juul & Jensen, 2003). För att utvecklas 

måste eleven tillföras någon nytt, något som inte fanns där innan, och läraren är den person som i kraft 

av sin ämneskunskap kan bidra med detta. Men för att detta ska ske måste läraren uppfattas som en 

auktoritet av eleven vilket i studien framträder som ett resultat av tilliten mellan lärare och elev.  

I studiens bakgrund försökte jag visa på att skolans uppdrag tidigt styrdes mot att sätta elevens behov i 

centrum genom att beakta goda relationer mellan lärare och elever och koppla detta till elevens lärande 

(se Regeringsskrivelse 1996/97:112; Regeringsprop.; 1998/99:105; SOU 2008:109) vilket också fått 

genomslag i skollagen (se SFS 2010:800, § 3 & 5a). Trots detta ges tillmäts inte relationerna tillräcklig 

betydelse för elevens lärande (Isaksson, 2009). En tänkbar vinst med studien är att visa på att elevens 

lärande är ett resultat av kvaliteten på relationerna i skolan vilket öppnar upp för en diskussion om vad 

läraren kan göra för att medverka till relationer med god kvalitet. Ljuset riktas mot att det finns stora 

möjligheter för elever att utvecklas om lärare utgår från att undervisning och lärande är relationer. En 

förutsättning för detta arbete är en praktik som bygger på reflektion över den pedagogiska praktiken 

och lärarens hållning gentemot eleverna (Jons, 2008), patiska kunskap (van Manen, 2007) och 

mentaliseringsförmåga (Normell, 2004). En sista tänkbar följd är att belysa att relationer i skolan är 

betydelsefulla för alla barn. Jag skulle vilja påstå att min studie visar att när det är svårt i skolan är det 

ännu viktigare att omge sig med lärare som förstår betydelsen av relationer. 

Skolinspektionens uppgift i Sverige är att granska skolans verksamhet utifrån styrdokumenten. När det 

gäller särskilt stöd saknas tydliga definitioner vilket ger skolan stort tolkningsutrymme:  

Av förarbetena till skollagen framgår att det inte finns någon definition av begreppet ”behov av 

särskilt stöd”. Det är heller inte möjligt att i lagtext definiera vilka förutsättningar som ska finnas 

för att en elev ska erbjudas särskilt stöd. Det är också svårt att dra en gräns mellan vad som avses 

med stöd som ges inom ramen för en individanpassad undervisning och vad som är särskilt stöd. 
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Vad som avses med särskilt stöd blir därmed en professionell bedömning som skolan måste göra 

från fall till fall (Skolinspektionen, 2013 b, s. 2).  

Detta betyder att skolans bedömning och inre arbete med att identifiera och utforma adekvata 

åtgärder vilar på pedagogerna. Vad en professionell bedömning betyder är något oklar men kan 

förstås som att skolan gör bedömningen för varje enskild elev utifrån all tillgänglig information. 

Denna information kan då vara medicinska, psykologiska och sociala bedömningar som tolkas 

och förs samman i den pedagogiska bedömningen. Detta viktiga arbete kan då ses som 

specialpedagogens främsta uppgift. Det ska också sättas i relation till vilken kompetens som 

finns på skolan och andra organisatoriska aspekter. Mot bakgrund av den kritik som 

Skolinspektionen (2013 a) har riktat mot skolans brist på att analysera och följa upp åtgärder 

och studier som visar på att elevens upplevelse sällan tillmäts betydelse (Skolverket, 2006) är 

det relevant att argumentera för att dels utveckla teorier som ger möjlighet att förstå relationers 

betydelse för elevers utveckling i skolan och dels lyfta frågor om relationer i skolan till en professionell 

nivå inom lärarprofessionen.   

Förslag till fortsatt forskning 

På UNESCO´s hemsida finns tydliga direktiv kring vad skolfrågor handlar om idag: ”It is about being 

proactive in identifying the barriers and obstacles learners encounter in attempting to access 

opportunities for quality education, as well as in removing those barriers and obstacles that lead to 

exclusion” (UNESCO, 2015). Forskning inom ramen för specialpedagogik bör därför syfta till att 

utveckla förståelse kring vilka processer som bidrar till ett proaktivt arbete i skolan när det gäller att 

medvetandegöra och synliggöra relationernas betydelse för att hitta möjligheter och lösningar i skolan. 

Detta kan argumenteras för utifrån att dels ökar användning av biologiska förklaringsmodeller för 

skolsvårigheter samtidigt som det inom specialpedagogisk forskning råder enighet om att insatser i 

skolan måste göras utifrån fler aspekter av lärandet än som ryms i t.ex. en neuropsykiatrisk diagnos. 

Det är värt att notera, vilket uppmärksammats av bl.a. Noddings (2004), att skolan är en plats där 

många olika professioner möts vilket både skapar motsättningar men också möjligheter. Ett enormt 

intresse riktas idag inom skolan mot en förståelse av elever som erhållit neuropsykiatriska diagnoser 

men där förståelsen för det pedagogiska arbetet ofta blir snävt och kategoriskt (Isaksson, 2009; 

Karlsson, 2008; Ljusberg, 2009). En möjlig väg att arbeta vidare är att studera relationerna utifrån 

vilka möjligheterna är att både möta elevers olikheter men även motverka en segregerad skola där 

elever marginaliseras och hamnar i utanförskap. Ett annat redan uppmärksammat område är skolans 

arbete med att utveckla en reflektionskultur med fokus på hur skolan organiserar sin verksamhet och 

hittar former för samverkan och samarbete men där betydelsen av relationer är i centrum.  

I den specialpedagogiska forskningen ges stort utrymme till att resonera om insatser för elever i behov 

av särskilt stöd och som framkommer på flera håll finns ett stort behov av att diskutera hur insatser 

utformas och hur en inkluderande skola kan se ut (Isaksson, 2009; Skolverket, 2009). Sharon Todd 

(2008) ställer viktiga frågor om hur vi hanterar etik i skolan och ifrågasätter ”att kunskap om etik eller 

kunskap om den Andre kan befria oss från moraliska dilemman när det gäller att behandla varandra 

ansvarsfullt tvärsöver sociala gränser” (ibid., s. 24). Det vore intressant att använda detta sätt att se på 

relationer i skolan och i synnerhet när det gäller hur vi förstår elever som på olika sätt visar på 

svårigheter att klara skolan.  



43 

 

Referenslista 

Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur 

Andersson, H. (2014). Elevers berättelser om sina upplevelser av högstadiet. Educare 2014:1. Fakulteten för 
lärande och samhälle, Malmö högskola 

Arendt, H. (1998). Människans villkor. Vita activa. Göteborg: Daidalos 

Aspelin, J. (1999). Banden mellan oss. Ett socialpsykologiskt perspektiv på lärare-elev-relationen. Stockholm: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion 

Aspelin, J. och Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups 

Aspelin, J. (2015). Inga prestationer utan relationer. Studier för pedagogisk socialpsykologi. Malmö: Gleerups 

Aspelin, J. (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar. Malmö: Gleerups  

Barton, L. (1997). Inclusive education: romantic, subversive or realistic? International Journal of Inclusive 
Education. Volume 1, Issue 3, 1997. Hämtad den 14 januari 2015 på: 
http://www.tandfonline.com.ezp.sub.su.se/doi/pdf/10.1080/1360311970010301 

Bengtsson, J. (2001). Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. Göteborg: Daidalos 

Bengtsson, J. (2005). En livsvärldsansats för pedagogisk forskning. I Bengtsson, J. (red.). Med livsvärlden som 
grund. Bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. (Andra rev. 
upplagan, s. 9-58). Lund: Studentlitteratur. 

Bergman, R. (2004). Caring for the ethical ideal: Nel Noddings on moral education. Journal of Moral Education, 
Vol. 33, No. 2, June 2004. Creighton University, USA 

Bergmark, U. och Alerby, E. (2006). Ethics of Care – a dilemma or a challenge in education? Luleå University 
of Technology Sweden. BER06304 Paper presented at the Australian Association for Research in Education 
National Conference (AARE), Adelaide, Australia, 27-30 November, 2006. 

Biesta, G. (2004). ”Mind the gap!”. Communication and educational relation. I Bingham, C. och Sidorkin, A. 
mfl: (2004). No education without relation. New York: Peter Lang Publishing 

Bingham, C. (2004). Let’s treat authority relationally. I Bingham, C. och Sidorkin, A. mfl: (2004). No education 
without relation. New York: Peter Lang Publishing 

Bingham, C. och Sidorkin, A. (red.) (2004). No education without relation. New York: Peter Lang Publishing  

Brante, G. (2002). Förbättrad interaktion mellan studerande och lärare genom ökad professionalism? 
Utbildning och Demokrati 2002, Vol. 11, Nr 3, s 91-105 

Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Buber, M. (1997). Jag och du. Ludvika: Dualis 

Crow, L. (2010). Including all of our lives: renewing the social model of disability. I Rix, J., Nind, M., Sheehy, 
K., Simmons, K. och Walsh, C. (2010). Equality, Participation and Inclusion 1. Diverse perspectives. 
Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York 

Dahlberg, K., Drew, N och Nyström, M. (2001). Reflective Lifeworld Research. Lund: Studentlitteratur 

Emanuelsson, I. och Persson, B. (1996). Specialpedagogik i grundskolan – en motsägelsefull verksamhet. 
PEDAGOGISK FORSKNING I SVERIGE, 1996, Årg 1, Nr 1, s 25-39. ISSN 1401-6788  

Emanuelsson, I., Persson, B. och Rosenqvist, J. (2001) Forskning inom det specialpedagogiska området – en 
kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. 

Eriksson, B. (2007). Social interaktion. Flöden – positioner – värden. Stockholm: Liber 

Gadler, U. (2011). En skola för alla – gäller det alla? Statliga styrdokuments betydelse i skolans verksamhet. 
Linneaus University Dissertations, nr 51/2011 

Giota, J och Lundborg, O. (2007). Specialpedagogiskt stöd i grundskolan – omfattning, former och 
konsekvenser. IPD-rapport 2007:03 

Gustavsson, A. och Bergström, H. (2004). Pendlingen mellan olika tolkningsintressen. I Selander, S. och 
Ödman, P-J. (red.) (2004). Text och existens. Hermeneutik möter samhällsvetenskap. Göteborg: Daidalos 

http://www.tandfonline.com/loi/tied20?open=1#vol_1
http://www.tandfonline.com/toc/tied20/1/3
http://www.tandfonline.com.ezp.sub.su.se/doi/pdf/10.1080/1360311970010301


44 

 

Grace, S. och Gravestock, P. (2009). Inclusion and diversity. Meeting the needs of all students. Key guides for 
effective teaching in higher education. Taylor and Francis 

Granström, K. (2003). Förändring av roller och arbetsrelationer. I Berg, G och Scherp, H-Å. (red.) (2003). 
Skolutvecklingens många ansikten. Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Liber distribution 

Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Skolverkets monografiserie nr 98:396. Stockholm: 
Skolverket 

Hautaniemi, B. (2004). Känslornas betydelse i funktionshindrade barns livsvärld. Akademisk avhandling för 
filosofie doktorsavhandling nr 124. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 

Henriksson, C. (2009). Klassrumsflyktingar. Pedagogiska situationer och relationer i klassrummet. Lund: 
Studentlitteratur 

Hattie, J. och Yates, G. (2014). Hur vi lär. Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser. Stockholm: 
Natur och kultur 

Hjörne, E. (2011). Livet i en särskild undervisningsgrupp. I Eriksson Gustavsson, A-L, Göransson, K. och 
Nilholm, C. (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur 

Hjörne. E. och Säljö, R. (2008). Att platsa i en skola för alla – elevhälsa och förhandling  normalitet i den 
svenska skolan. Lund: Studentlitteratur 

Holmgren, A. (2006).  Klassrummets relationsetik. Det pedagogiska mötet som etiskt fenomen. 
Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 4, Doktorsavhandlingar i 
Pedagogiskt arbete nr 11. Umeå: Umeå universitet 

Isaksson, J. (2009). Spänningen mellan normalitet och avvikelse – om skolans insatser för elever i behov av 
särskilt stöd. Avhandling, 2009. Institutionen för social arbete. Umeå universitet 

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Forskning i fokus, nr. 19. Kalmar: 
Liber distribution 

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv. 
Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 42–57 issn 1401-6788. Institutionen för pedagogik och 
didaktik. Göteborg: Göteborgs Universitet 

Jons, L. (2008). Till-tal och an-svar En konstruktion av pedagogisk hållning. Doktorsavhandling pedagogiska 
institutionen, 147. Stockholm University, Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet 

Juul, J. och Jensen, H. (2010). Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm: Liber 

Kemp, P. (1992). Lévinas: en introduktion. Göteborg: Daidalos 

Karlsson, Y. (2007). Att inte vilja vara problem – social organisering och utvärdering av elever i en särskild 
undervisningsgrupp. Linköping Studies in Pedagogic Practices No. 6, Linköping Studies in Behavioural 
Science No. 123. Linköping: Linköping universitet 

Kvale, S. och Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Levinas, E. (1998). Entre nous: on thinking-of-the-other. New York: Columbia University Press 

Lilja, A. (2013). Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Akademisk avhandling i pedagogiskt arbete, 
vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, 
Göteborgs universitet 

Ljusberg, A. (2009). Pupils in remedial classes. Stockholm: Stockholms universitet 

MacConville, R. (2007). Looking att inclusion. Listening to the Voices of Young People. Sage Publications 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur 

Nilholm, C. och Alm, B. (2010). An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, teacher strategies, and 
children’s experiences. European Journal of Special Needs Education. Vol 25, No. 3, 239-252. 

Noddings, N. (2004). Förord i: No education without relation. New York: Peter Lang Publishing 

Normell, M. (2004). Pedagogens inre rum – om betydelsen av känslomässig mognad. Lund: Studentlitteratur 

Ogden, T. (2008). Social kompetens och problembeteende i skolan – kompetensutvecklande och problemlösande 
arbete. Stockholm: Liber 

Persson, B. (2011). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 

Persson, B och Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever. 
Stockholm: Liber 



45 

 

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2003). Delaktighet som värdering och pedagogik. Pedagogisk forskning 
i Sverige 2003 årg 8 nr 1-2, s70-84. 

Rodgers, C. R. & Raider‐Roth, M. B. (2006). Presence in teaching, Teachers and Teaching: theory and practice, 
12:3, 265-287 

Schütz, A. (1999). Den sociala världens fenomenologi. Göteborg: Daidalos 

Selander, S. och Ödman, P-J. (red.) (2004). Text och existens. Hermeneutik möter samhällsvetenskap. Göteborg: 
Daidalos 

Sjöström, U. (2004). Att söka kunskap om det unika. I Gustavsson, A och Ödman, P-J. (2004) (red.). Den 
trankellska vändningen. Ett levande hermeneutiskt arv. Stockholm: Stockholms universitet 

Skolverket (2006). På andras villkor – skolans möte med elever med funktionshinder. Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola. Kunskapsöversikt om betydelsen ab olika 
faktorer. Stockholm: Fritzes 

Stevens, R. (1998). Att förstå människor. Lund: Studentlitteratur 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Säljö, R. (2013). Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Lund: 
Studentlitteratur 

Todd, S. (2008). Att lära av den andre. Lévinas, psykoanalys och etiska möjligheter i undervisning och 
utbildning. Lund: Studentlitteratur 

Van Manen, M. (2007). Phenomenology of Practice. Phenomenology & Practice, Volume 1 (2007), No. 1, pp. 
11 – 30. 

Wedin, A-S. (2007). Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken. 
Doctoral thesis, Linköping Studies in Pedagogic Practices. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande, Linköpings universitet 

Wenzel, K.R., Battle, A., Russel, S., L. och Looney, L. B. (2010). Social supports from teachers and peers as 
predictors of academic and social motivation. Contemporary Educational Psychology, 35 (2010) 193-202 

Westling Allodi, M. (2002). Children’s Experiences of School: narratives of Swedish children with and without 
learning diffuculties. Stockholm Institute of Education, Department of Human Development, Learning and 
Special Education, Sweden. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 46, No. 2, 2002 

Wetherell, M. och Maybin, J. (1998). Det ”distribuerade” jaget – ett konstruktionistiskt perspektiv. I Stevens, R. 
(1998). Att förstå människor. Lund: Studentlitteratur 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Finland: Norstedts 
akademiska förlag 

 

Nätbaserade källor 
Regeringens prop. 1998/99:105. Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd. Hämtad 2015-01-13 

på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Elever-med-
funktionshinder-ans_GM03105/?text=true 

Regeringens skrivelse 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning — kvalitet och 
likvärdighet. Hämtad 2015-03-02 på: http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf 

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Hämtad 2015-05-01 på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/ 

Skolinspektionen (2013a). Från brist till möjlighet. Hämtad den 4 januari 2015 på: 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Sarskilt-stod/Sarskilt-stod-
Vanliga-brister/ 

Skolinspektionen (2013b). Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild 
undervisningsgrupp. Dnr 400-2013:3681. Hämtad 2015-04-02 på: 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod/kunskapsoversikt-sarskilt-
stod.pdf 

SFS 2010:800. Skollag. Hämtad 2015-02-01 på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. SKOLFS 2010:37. Hämtad 
2015-03-02 på: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Elever-med-funktionshinder-ans_GM03105/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Elever-med-funktionshinder-ans_GM03105/?text=true
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Sarskilt-stod/Sarskilt-stod-Vanliga-brister/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Sarskilt-stod/Sarskilt-stod-Vanliga-brister/
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod/kunskapsoversikt-sarskilt-stod.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod/kunskapsoversikt-sarskilt-stod.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575


46 

 

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftry
cksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 

Skolverket (2013). PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 
RESULTATEN I KONCENTRAT. SAMMANFATTNING AV RAPPORT 398 2013. Hämtad den 3 mars 2015 
på: file:///C:/Users/aa14928/Downloads/pdf3127.pdf 

Skolverket (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Hämtad 2015-02-01 på: 
file:///C:/Users/aa14928/Downloads/pdf3299%20(4).pdf 

Skolverket (2014b). Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt 
stöd. Hämtad 2015-01-02 på: file:///C:/Users/aa14928/Downloads/pdf3362%20(1).pdf 

Skolverket (2014 c). Särskilda undervisningsgrupper En studie om organisering och användning av särskilda 
undervisningsgrupper i grundskolan.RAPPORT 405 2014. Hämtad 2015-01-02 på: 
file:///C:/Users/aa14928/Downloads/pdf3190%20(1).pdf 

Socialstyrelsen (2013). Barn och ungas hälsa, vård och omsorg. Publiceringsår: 2013 
Artikelnummer: 2013-3-15. ISBN: 978-91-7555-042-8. Hämtad 2015-02-03 på: 
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/19016/2013-3-15.pdf 

SOU 2003:35. För den jag är - om utbildning och utvecklingsstörning. Hämtad 2015-03-02 på 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/09/90/3f7d5266.pdf 

SOU 2010:79. Mara Westling Allodi (2010). Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. 
Rapport IX från Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm 2010. Hämtad den 4 mars 2015 på: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/49/84/3e10eb14.pdf 

SOU 2008:109. En hållbar lärarutbildning. Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning. Hämtad 
2015-01-04 på: http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/67/37/b4b3b355.pdf 

UNESCO (2015). Adressing exclusion. Hämtad 2015-05-23 på: 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/ 

Vetenskapsrådet (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/aa14928/Documents/Uppsats/pdf3127.pdf
file:///C:/Users/aa14928/Downloads/pdf3299%20(4).pdf
file:///C:/Users/aa14928/Downloads/pdf3362%20(1).pdf
file:///C:/Users/aa14928/Downloads/pdf3190%20(1).pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/19016/2013-3-15.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c4/09/90/3f7d5266.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/49/84/3e10eb14.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/67/37/b4b3b355.pdf
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


47 

 

Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Till vårdnadshavare 

Jag är lärare i särskild undervisningsgrupp på högstadiet sen 14 år tillbaka på en skola i Stockholm och 

läser nu till specialpedagog på Stockholms universitet. Som specialpedagog arbetar man med att 

förbättra lärmiljön på skolan och hittar lösningar för att elever ska få en fungerande skolgång. Min 

erfarenhet är att elever själva ofta vet vad som behövs för att det ska fungera men att det ibland är 

svårt att göra sin röst hörd, speciellt på stora skolor.  

 

Under våren skriver jag mitt examensarbete som handlar om just hur elever upplever skolan och syftar 

till att beskriva skolan ur elevens synvinkel. Ett sätt är att låta elever svara på en enkät men då finns 

risken att intressanta saker faller bort eller missuppfattas. Jag är intresserad av att göra intervjuer med 

ett antal elever från ditt barns skola och några elever från min egen skola. De elever jag själv har varit i 

kontakt med är alla positiva och intresserade av att få berätta.  

 

Intervjun kommer att pågå i 40-60 minuter, vid två tillfällen, och spelas in för att jag inte ska behöva 

anteckna när jag vi samtalar. Efter att jag analyserat materialet kommer alla inspelningar att raderas. 

Det finns strikta regler av hur forskningsintervjuer går till vilka jag kommer att följa. Om eleven under 

intervjun av något skäl vill avbryta kommer detta att vara helt i sin ordning. Då kan jag ta en annan 

elev eller så kan vi ta upp intervjun senare. När jag provintervjuat mina egna elever har det visat sig att 

det faktisk kan vara en behållning för eleven själv att få berätta om sin skolgång och bidra till viktig 

kunskap om hur skolan faktiskt upplevs av eleverna som på sikt kan bidra till positiva förändringar i 

skolan.  

 

Alla elever som deltar gör detta helt anonymt, det går inte att spåra materialet till varken skola eller 

person. Om någon ångrar sig i efterhand kommer eleven att kunna tala med mig och då tar jag ur 

eleven ur studien.  

 

Om ni godkänner att jag genomför intervjuerna med ditt barn vänligen skriv på och lämna till läraren. 

Det går givetvis bra att höra av dig till mig om du vill ställa frågor eller bara få direkt kontakt, mejla 

eller ring.  

rosenlof.charlotte@gmail.com eller telefon: 073-5419843 

 

Vänliga hälsningar, Charlotte Rosenlöf 

Specialpedagog programmet, Stockholms universitet 

mailto:rosenlof.charlotte@gmail.com


48 

 

Bilaga 2 

Frågor 

 

1. Berätta lite om dig själv och hur du trivs i skolan idag.  

2. Beskriv en bra lektion.  

3. Beskriv en mindre bra lektion.  

4. Känner du dig trygg i skolan?  

5. Hur vet du att du lär dig i skolan? 

6. Får du stöd för ditt lärande i skolan? Beskriv stödet.  

7. Beskriv en lärare som har varit betydelsefull för dig under din skoltid. 

8. Trivs du i din klass? Vad gör att du trivs?  

9. Hur märker du att läraren är intresserad av hur det går för dig i skolan?  

10. Tycker du att dina lärare förstår dig? Hur gör lärare då?  

11. Känner du dina lärare? Är det viktigt att veta något om läraren? 

12. Är det viktigt att ha roligt i skolan? Ge exempel på situationer när du känner glädje i skolan. 

13. Vad har varit lätt/svårt i skolan? Varför? Vad gör läraren när du tycker det går bra?  

14. Är det viktigt att alla är med? Hur märker du det?  

15. När tycker du att det vände? Vad gjorde läraren då?  
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