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Abstract 

 

Jag har i denna studie försökt utforska lärarstudenters föreställningar om pedagogisk 

relationskompetens. Ett underordnande syfte med undersökningen var att diskutera vad 

utbildningen och i synnerhet den för studien aktuella kursen bidrar med i fråga om 

studenternas pedagogiska relationskompetens. Undersökningen genomfördes på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem i en mellanstor svensk kommun. 

Studien tar främst sin utgångspunkt i skandinavisk forskning i ämnet. Metoderna som 

använts är såväl individuella intervjuer som fokusgruppsintervjuer. Resultaten av samtliga 

intervjuer analyserades, sammanställdes och presenterades utifrån teman och underteman.  

Resultatet visar på att studenterna har en uppfattning om att främjande av goda relationer 

med elever är en förutsättning för yrket och att utvecklandet av pedagogisk 

relationskompetens är en viktig faktor för att bli en bra pedagog. Resultatet som framkommit 

tyder på att studenterna i första hand uppehåller sig vid resonemang om relationer utifrån ett 

punktuellt perspektiv, där intresse för den enskilda elevens problem och förmågor är i 

blickpunkten. Dock ges en antydan om att studenterna i viss mån kan resonera kring 

relationer ur ett relationellt perspektiv, där vikten främst läggs vid hur elevens handlingar kan 

förstås i relation till det aktuella sammanhanget. Resultatet ger ett visst stöd för att den 

aktuella kursen ökar studenternas förmåga att utveckla pedagogisk relationskompetens. I 

första hand kan praktiken ses som viktig och kan antas vara en avgörande del av utbildningen 

för studenternas möjlighet att utveckla pedagogisk relationskompetens. 

 

 

Ämnesord: Relationell pedagogik, pedagogisk relationskompetens, interpersonella 

relationer, intersubjektivitet. 
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Förord 

 

Det finns en mängd forskning kring lärarens sociala och emotionella kompetens och konsten 

att bygga goda relationer i klassrummet. Omfattningen kring forskning om relationskomptens 

är desto mindre. Som lärare sedan många år, blev jag nyfiken på att ta reda på om 

relationskompetens, förmågan att träda in i och främja goda lärare-elevrelationer, är något 

som lärarstudenterna får möjlighet att utveckla i sin utbildning. Det har varit oerhört intressant 

och givande att få följa några studenter och ta del av deras tankar och erfarenheter i detta 

ämne. Ett första steg mot min examen är nu taget genom denna magisteruppsats där många 

människor har varit involverade på olika sätt.  

     Jag vill i första hand rikta ett stort tack till huvudpersonerna i detta arbete, de lärarstudenter 

som förde loggböcker och lät sig intervjuas vid ett flertal tillfällen under de fjorton veckor 

som jag tog del av deras utbildning. Utan era tankar och funderingar hade denna uppsats 

aldrig blivit till.  

     Jag vill också tacka Björn och Aisa, två av lärarna på grundlärarprogrammet. Tack för er 

positiva inställning till mitt arbete och att ni lät mig medverka vid ett flertal föreläsningar och 

seminarium under den här tiden. 

     Naturligtvis vill jag även tacka min fantastiska handledare och inspirationskälla Jonas 

Aspelin för ett enormt stöd under hela arbetsprocessen. Det har varit många turer fram och 

tillbaka och utan dig vet jag inte var det hade slutat.  

     Ett tack vill jag också rikta till Ann-Louise Ljungblad, lärare och doktorand i pedagogik på 

Göteborgs universitet, som har låtit mig ta del av ovärderligt forskningsmaterial och gett mig 

många goda tips på vägen. 

     Stundtals i den här processen har jag minst av allt medverkat till att främja den egna 

familjens goda relationer, så till sist vill jag rikta ett innerligt och kärleksfullt tack till min 

man och dotter som har stått ut med mig och visat stort tålamod under de perioder när jag har 

varit som mest försjunken i litteraturstudier, transkriberingar och analyser av alla de slag. 
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1. Introduktion 

”Genom kommunikation och samtal, med verkliga och imaginära andra, skapar människor mening.”  

                                                                                                                                             (von Wright 2000, s. 49) 

 

I det här arbetet avser jag att studera lärarstudenters föreställningar om relationskompetens 

och vad sådan kompetens kan betyda i studenternas utbildning och framtida yrkesroll.  Den 

empiriska studien har genomförts inom en kurs på grundlärarprogrammet, vilken är en del av 

den utbildningsvetenskapliga kärna som innefattar en obligatorisk del av utbildningen för 

samtliga lärarstudenter oavsett inriktning och undervisningsnivå. Den 

utbildningsvetenskapliga kärnan i den nya lärarutbildningen från 2011 utgör en kunskapsbas 

inom sju olika områden och ersätter det allmänna utbildningsområdet (AUO). 

Undersökningens fokus kommer att ligga på kunskapsområdet Sociala relationer, 

konflikthantering och ledarskap.  

     Under mina år som lärare inom vuxenutbildningen på Barn och fritidsprogrammet, har jag 

tillsammans med eleverna haft oändliga diskussioner om den pedagogiska yrkesrollen och vad 

som utmärker en god pedagog. Oftast hamnar diskussionerna inte helt oväntat i reflektion 

över de lärare som man själv haft under ungdomstiden. Många gånger har eleverna haft svårt 

att precisera vad som avgjorde att vissa lärare upplevdes som goda. Egenskaper som eleverna 

brukar nämna är: snäll, positiv, motiverande, tydlig, förklarade bra, respekterade mina 

åsikter, intressant att lyssna på, krävde mycket, fick mig att jobba bättre. Egenskaperna må 

förefalla något vaga, men det finns ett par gemensamma nämnare hos de lärare som beskrivs: 

De var engagerade i elevernas studier och personliga utveckling och gav eleverna bekräftelse 

på olika sätt. Mina elever har också sagt sådant som att: ”läraren tog sig verkligen tid att 

förklara när jag inte förstod”, ”läraren brydde sig om oss”, ”läraren trodde på mig”, ”läraren 

krävde saker av mig som jag inte trodde att jag skulle klara av - men faktisk gjorde”, ”man 

kände sig aldrig dum när man inte förstod - det var alltid okej att fråga”. 

     Otaliga gånger har jag funderat över vad det är som gör att vissa lärare tycks ha större 

förmåga att träda in i förtroendefulla, omsorgsfulla, respektfulla och autentiska relationer med 

elever, än andra. Vad är det för förmåga som gör att vissa lärare på ett framgångsrikt sätt når 

fram till sina elever? Är den förmågan möjlig att utveckla under lärarutbildningen?  

     För att få svar på sådana frågor har jag inom det här uppsatsarbetet valt att följa en grupp 

lärarstudenter. Studenterna går grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem och 

läser under sin andra termin en kurs inom ämnesområdet Fritidspedagogik benämnd 

Ledarskap, kommunikation och relationsskapande i barns livsvärld. Kursen är en del av den 
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utbildningsvetenskapliga kärnan och kunskapsområdet Sociala relationer, konflikthantering 

och ledarskap. Fritidspedagogens uppdrag fokuserar på och innefattar till stor del omsorgens, 

och därigenom även relationens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande. Min 

förhoppning var att det relativt tydligt skulle gå att synliggöra huruvida relationskompetens 

utvecklas eller inte i en kurs som har den specifika utbildningsinriktningen. Relevanta kurser 

för studien kunde också ha legat inom kunskapsområdet Utveckling, lärande och 

specialpedagogik.  Då ingen kurs inom kunskapsområdet erbjöds vid Malmö högskola eller 

Kristianstad högskola vid lämplig tidpunkt, valdes dessa alternativ bort. Studien tar stöd av ett 

teoretiskt synsätt som benämns relationell pedagogik. Relationell pedagogik grundas på idén 

att relationer mellan lärare och elever som bygger på omsorg, tillit och förtroende, är 

grundläggande för barns och ungas lärande och utveckling. Det är en helhetssyn där kunskap, 

omsorg och fostran integreras. Relationell pedagogik är fortfarande ett relativt outforskat men 

växande område. Synsättet har rötter hos tänkare som Martin Buber, Hannah Arendt, George 

Herbert Mead och John Dewey.  

     Forskning om pedagogisk relationskompetens har längre tradition än så, men fick skjuts 

genom en skandinavisk forskningsöversikt som stod klar i april 2008. Bakom översikten, 

vilken har titeln Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole, stod bland annat 

Sven Erik Nordenbo. Den syftade till att ta reda på samband mellan lärarkompetens och 

elevers prestationer. Projektet genomfördes vid Dansk Clearinghouse for 

Uddannelsesforskning (DPU) med Kunnskapsdepartementet i Oslo som uppdragsgivare och 

kom att bli betydelsefull för mycket av vidare forskning kring lärares kompetenser. Många 

tidigare studier hade visat att läraren är den enskilda faktor som mest påverkar elevernas 

lärande. Därför fanns det önskemål om att empiriskt undersöka vilka lärarkompetenser som är 

grundläggande för att främja elevers lärande. Efter att ha studerat 70 internationella studier 

kom Nordenbo och hans medforskare fram till att skickliga lärare besitter tre huvudsakliga 

kompetenser: Didaktisk kompetens, ledarkompetens och relationskompetens. Dessa 

kompetenser anses vara av största betydelse för elevers lärande. Forskarna kom fram till att 

lärare som lyckas ingå i relationer med eleverna på likvärdigt och vänligt sätt skapar mångt 

bättre inlärningsresultat. Talet om relationer inbegriper här inte bara lärare-elev-relationen 

utan även relationer mellan lärare-grupp, elev-grupp och elev-elev. Nordenbo m.fl. menade att 

en mycket viktig komponent för att öka lärandet hos eleverna, är att utbilda lärarna i att främja 

goda relationer. Relationskompetens beskrivs på följande sätt:  

Lærerens positive sociale interaktion med eleverne har baggrund i en væsentlig relationskompetence, 

der kan øge elevlæring [...] Det gode forhold mellem lærer og elev er baseret på, at læreren udviser 
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respekt, tolerance, empati og interesse for eleverne. Synet på eleverne er præget af, at alle har 

potentiale for at lære, og at hver elev har sin individuelle måde at lære på, som læreren skal respektere. 

(Nordenbo, Søgaard, Larsen, Tiftikçi, Wendt & Østergaard 2008, s. 66). 

 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan har tillkommit i den nya lärarutbildningen ämnad att 

öka kompetensen hos blivande lärare inom flera områden. Bland annat kompetensen att ingå i 

goda relationer med elever. Då Nordenbo et al. (2008) påvisar i deras studie att 

relationskompetens är en väsentlig faktor för elevers lärande, vill jag ta reda på vilka 

föreställningar lärarstudenterna har om relationskompetens, om de kan resonera om relationer 

utifrån kompetensen och i så fall på vilket sätt. Deras uppfattningar är en grund för vidare 

forskning i ämnet, då min intention är att göra en uppföljande studie under termin sex för att 

undersöka om deras relationskompetens har utvecklats under utbildningens gång. 

Forskningsresultatet kan ge en indikation på om den utbildningsvetenskapliga kärnans kurser 

utvecklar relationskompetens hos lärarstudenter. 

     Jag kommer fortsättningsvis i arbetet att använda mig av benämningen pedagogisk 

relationskompetens för att beskriva pedagogers förmåga att ingå i och främja goda relationer 

med och mellan eleverna. I uppsatsen kommer jag att ingående beskriva begreppen relationell 

pedagogik och pedagogisk relationskompetens, samt ge en bakgrundsbild av den forskning, 

både nationell och internationell, som ligger till grund för ämnet. Vidare presenteras resultatet 

av den empiriska studien av lärarstudenters föreställningar om pedagogiska 

relationskompetens följt av teoretisk analys samt en diskussion där resultatet sätts i relation 

till tidigare forskning inom området.  

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att utforska en grupp lärarstudenters föreställningar om 

pedagogisk relationskompetens. Ett underordnande syfte är att diskutera vad den aktuella 

kursen bidrar med i fråga om studenternas pedagogiska relationskompetens, vilket också 

tillför en utvärderingsaspekt till uppsatsen. Det senare syftet, som också är den tredje frågan i 

frågeställningen nedan, behandlas i diskussionsavsnittet. 

1. Vilka förställningar har studenterna om vad pedagogisk relationskompetens är?  

2. Vilken betydelse anser studenterna att pedagogisk relationskompetens har för deras 

kommande yrkesroll?  

3. Vilken betydelse kan lärarutbildningen och, mer specifikt, den aktuella UVK-kursen ha 

för utveckling av studenternas pedagogiska relationskompetens? 
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3. Bakgrund: utbildningskontexten 
 

3.1 Skolans och fritidshemmets uppdrag 

Enligt vår nya skollag, upprättad 2010, är huvudsyftet med den svenska utbildningen inom 

skolväsendet att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, främja alla 

barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingarna. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov 

och barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

Vidare ska skolan sträva mot att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen (Skolverket 2010:800, 1:a kap.). 

     Skollagen, läroplanen och Skolverkets kvalitetsdokument, Allmänna råd och kommentarer 

för kvalitet i fritidshem, ligger till grund för fritidshemmets uppdrag. Fritidshemmets arbete 

inkluderas i läroplanens första del som berör skolans värdegrund och huvudsakliga uppdrag. 

Fritidshemmet huvudsakliga uppdrag ges ett eget avsnitt i skollagen: 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 

och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov(Skolverket 

2010:800, 14:e kap.) 

 

Uppdatering av Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem från 2007 gjordes 

2014 och ersattes av ett nytt kvalitetsdokument. Uppdateringen berodde bland annat på att 

lagstiftningen ändrades i samband med 2010 års skollag där ett tydligare uppdrag för 

fritidshemmet och en närmare koppling till förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna 

framkommer (Lönneaus 2014, s. 13).  

    I den utbildningsvetenskapliga kärnan studerar grundlärarstudenterna alla de delar som 

ligger till grund för Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11), såväl det övergripande uppdraget för skolan och arbetslaget som den enskilde 

lärarens åtaganden. I det övergripande uppdraget inom skolan betonas att skolan ska ”främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” […] Utbildningen ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr11, s. 2). Här finner man bland annat ord som 

förståelse och omsorg, vilka, utifrån ett relationellt perspektiv, är viktiga ledord för en 

gynnsam lärmiljö. Inom grundlärautbildningen med inriktning mot fritidshem läggs 
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tyngdpunkt på specifika delar av skolans värdegrund. I synnerhet betonas demokratiska 

värderingar, de mänskliga rättigheterna, respekten för andra och den enskilda individens 

behov. Detta är något som genomsyrar hela utbildningen och synliggörs tydligt i innehållet i 

den för studien aktuella kursen inom området Fritidspedagogik.  

 

3.2 Den utbildningsvetenskapliga kärnan inom lärarutbildningen 

I den nya lärarutbildningen som startade hösten 2011 läggs stor vikt vid den 

utbildningsvetenskapliga kärnan, vilket innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en 

gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden: Bedömning och betygsättning, 

Läroplansteori och didaktik, Skolväsendets historia, organisation och villkor, samt 

demokratins grunder, Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, Utveckling, 

lärande och specialpedagogik, Utvärdering och utvecklingsarbete, Vetenskapsteori och 

forskningsmetodik. Det område som står i centrum för föreliggande uppsats behandlas nedan. 

 

3.2.1 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap 

Lärarstudenterna i min studie läser en kurs inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som 

ligger inom kunskapsområdet Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.  

Området är specifikt inriktat på relationer, både mellan elever och mellan elever och lärare. På 

flertalet grund- och ämneslärarutbildningar har man gett kurser samma eller ungefär samma 

benämning som kunskapsområdet, men vid inriktningarna mot förskola och fritidshem 

integreras istället området med kurser inom pedagogik. Kursområdet syftar till att ge de 

lärarstuderande en grund för att kunna främja goda relationer i sitt kommande yrke; detta 

tillsammans med barn och unga med skiftande förutsättningar och behov. Den kurs som jag 

har följt syftar till: 

[…] att utveckla kunskaper om hur läraren i fritidshemmet kan stödja barn och unga i deras 

socioemotionella utveckling samt färdigheter i hur man kan skapa positivt gruppklimat på 

fritidshemmet och i skolan (Kursplan GF202L). 

 

I utredningen ”En hållbar lärarutbildning” finns en allmän beskrivning av kunskapsområdet: 

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 […] Ett klassrum är en meningsskapande gemenskap där lärare och elever 

i samverkan når insikt och förstår sammanhang i omvärlden (SOU 2008: 109, s. 215-216). 

  

I citatet kan direkta kopplingar göras till ämnet för den här uppsatsen. I beskrivningen av 

kunskapsområdet ses frågan hur en lärare-elev-relation byggs upp och vidmakthålls som 

kritisk i all lärarutbildning. Man menar att ingenting egentligen är viktigare än att läraren 
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förmår utveckla en nära och varm relation till sina elever, då ”flera studier visar på den 

avgörande roll som en god relation har för barnens fortsatta utveckling” (ibid). I texten 

beskrivs även att många blivande pedagoger har en naturlig fallenhet för att skapa positiva 

och varma relationer, medan andra lärarstuderande kan behöva längre tid för att mogna och 

bli klara över sig själva och hur de fungerar tillsammans med andra. I en utbildning med 

utrymme för samtal om relationer med sakkunniga lärare kan en sådan självkännedom mogna 

fram och utvecklas över tid, framhåller man.   

 

3.2.2 Kursen ”Ledarskap, kommunikation och relationsskapande i barns livsvärld” 

Den för studien aktuella kursen Ledarskap, kommunikation och relationsskapande i barn 

livsvärld har som övergripande syfte ”att utveckla kunskaper om hur läraren i fritidshemmet 

kan stödja barn och unga i deras socioemotionella utveckling samt färdigheter i hur man kan 

skapa positivt gruppklimat på fritidshemmet och i skolan” (Kursplan GF202L). Några av 

lärandemålen i kursen är utvecklandet av förmågan att ”kunna utöva pedagogiskt ledarskap 

för utveckling och lärande av individer och grupper på fritidshemmet” (8), ”kunna kritiskt 

granska befintliga material och metoder för utveckling av social kompetens” (9) och ”kunna 

analysera sin egen roll i barns och ungas sociala utveckling” (14). Att ”kunna redogöra för 

och förhålla sig till teorier om individens utveckling och social kompetens, samt 

gruppdynamiska processer och värdegrundsfrågor” (1) och ”kunna diskutera 

fritidspedagogens roll i relation till möjligheter och hinder i elevers sociala utveckling och i 

förebyggande arbete mot kränkande behandling” (2) samt att ”kunna beskriva och 

problematisera olika aspekter av fritidspedagogens ledarskap” (3). Enligt kursplanen sker 

undervisningen i form av ”föreläsningar, seminarier, gruppstudier och fältstudier. 

Förberedelse inför VFU sker i form av basgruppsarbete, diskussioner med lärarutbildare på 

fältet och genom att studenten formulerar personliga mål för VFU-perioden. Dokumentation 

under VFU:n utförs i form av observationsprotokoll och reflekterande dagbok. Efter avslutad 

VFU genomförs en uppföljning genom seminarier, diskussioner samt muntliga och skriftliga 

examinationer knutna till erfarenheter gjorda under praktiken (Kursplan GF202L).  

     De lärandemål som här har presenterats är förmågor som för uppsatsens ämne är relevanta 

för att i resultatanalysen kunna diskutera och göra en tolkning av huruvida kursen har 

betydelse för studenternas utvecklande av pedagogisk relationskompetens eller inte. 
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4. Forskning om pedagogisk relationskompetens 

4.1 Det internationella forskningsfältet 

Det har inte varit helt enkelt att hitta forskning på det internationella fältet som explicit 

inriktats på pedagogisk relationskompetens, men det finns en del sådan forskning som jag 

bedömer som relevant för uppsatsen. Betydande namn inom området vars forskning har varit 

en tillgång för min studie är utbildningsforskarna Andrew Martin, Martin Dowson, Theo 

Wubbels, Jack Levy och Mieke Brekelmans, vilka främst har ägnat sig åt relationers betydelse 

för lärande. 

     Martin och Dowson (2009) menar att positiva, nära interpersonella relationer, i synnerhet 

mellan lärare och elev, har en central betydelse för elevers prestationer och ämneskunskaper:  

Theory and research support the proposition that positive relationships with significant others are 

cornerstones of young people’s capacity to function effectively in social, affective, and academic 

domains. With a focus on the latter, we conclude that high-quality interpersonal relationships in 

student’s lives contribute to their academic motivation, engagement, and achievement (ibid. s. 351). 

 

Jennings och Greenberg (2009) hävdar att det finns bevis för att lärare som har ett varmt och 

nära förhållningssätt till eleverna, skapar ett bättre klassrumsklimat och har en mer genuin 

relation till sina elever. De menar, på basis av anknytningsteori, att social och emotionell 

utveckling främjas av relationer som kännetecknas av tillit, lyhördhet och engagemang. 

Jennings & Greenberg (ibid.) hävdar, med stöd hos Murray & Greenberg (2000) och Watson 

(2003), att barn som känner trygghet också i större utsträckning vågar utforska nya 

situationer. När läraren har ett varmt och stödjande förhållningssätt främjas elevernas känsla 

av samhörighet med skolmiljön och en känsla av trygghet inför att lära, utforska nya idéer och 

ta risker. 

     Brownlee och Bethelsen (2008) skriver om vikten av att utveckla kunskap om relationell 

pedagogik i lärarutbildningen. Forskarna intervjuade pedagoger i förskolan om deras 

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

goda relationer var en mer eller mindre avgörande faktor för lärande. Forskarna tar sin studie 

som stöd för att tala om vikten av att implementera kunskap om relationell pedagogik i 

lärarutbildningen. Forskning om lärande har under de senaste decennierna hjälpt oss att bättre 

förstå vilket slags lärande och undervisning som är effektiv i lärarutbildningen, menar 

Brownlee och Berthelsen. Dock har man lagt fokus vid lärande som en individuell aktivitet. 

För att optimera utbildningen, bör den ske i sociala sammanhang, anser de. Forskarparet 

argumenterar för att begreppet relationellt lärande används i stället för personligt/individuellt 
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lärande och att det bättre speglar den roll som externa och interna relationer spelar i den 

sociala konstruktionen av kunskap.  

     Wubbels, Levy och Brekelmans (1997), framhåller att lärarnas sociala kompetens är 

avgörande för att skapa ett positivt klassrumsklimat. Redan 1993 utkom deras bok Do You 

Know What You Look Like? Interpersonal Relationships In Education, vilken baseras på 

resultat från olika forskningsprojekt de hade bedrivit under 15 års tid. De ställde sig frågan 

vilka relationer lärare bör sträva efter. Med utgångspunkt från denna fråga granskade de 

elevers och lärares beskrivningar av vad som utmärker exceptionella lärare, samt hur 

kopplingar mellan lärare-elevrelationer och elevers resultat och attityder ser ut. De fann att, 

enligt eleverna, är de bästa lärarna de som i stor utsträckning har ett starkare och tydligare 

ledarskap än andra lärare, är vänligare, mer förstående och därigenom mindre osäkra, 

missnöjda och kritiska. De lärare som eleverna ansåg bäst tillät dem också mer frihet än 

normen. Lärarna beskrev positiva läraregenskaper på samma sätt (Wubbels et al. 1997). I 

undersökningar som har gjorts kring relationen mellan lärarens interpersonella förhållningsätt 

och elevers motivation, har man sett en positiv effekt på elevens motivation, då läraren har 

haft en nära relation till eleven, hävdar forskarteamet. Forskarna menar att lärare som 

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

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

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

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

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

Wubbels, Levy och Brekelmans 2004). Resultaten styrker vikten av starka, direkta och 

positiva lärare-elevrelationer (den Brok, Wubbels, Levy och Brekelmans 2004). 

 

4.2 Skandinavisk forskning om pedagogisk relationskompetens 

Om forskning om pedagogisk relationskompetens har varit svår att finna på det internationella 

planet, har jag funnit skandinavisk forskning i betydligt större omfattning. Den skandinaviska 

forskningen kan också anses mest relevant för mitt projekt då studien rör svensk 

lärarutbildning och skola. Några som ägnat sig åt ämnet i Skandinavien är Per Fibaek 

Laursen, Helle Jensen och Jesper Juul, Jonas Aspelin, Anneli Frelin och Märta Sandvik. 
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4.2.1 Förändring av synen på lärarprofessionalism 

För att skapa förståelse för ämnet pedagogisk relationskompetens och dess växande roll inom 

pedagogisk forskning kan en historisk tillbakablick vara lämplig. Märta Sandvik (2009) 

kartlägger i sin avhandling hur synen på lärarprofessionen har förändrats under senare delen 

av 1900-talet. Hon beskriver hur en kognitivt inriktad teoribildning, ”Teacher Thinking”, 

sedan 1980-talet har dominerat forskningen om lärarprofessionalism. Teacher Thinking-

traditionen utgår ifrån föreställningen att läraren agerar planerare, en rationell beslutsfattare 

och problemlösare, där ämneskunskaperna poängteras. Utifrån denna tradition distanserar sig 

läraren i samma ögonblick som denna har fått en uppfattning av ett visst problem och finner 

sedan genom reflektion ut ett lämpligt tillvägagångssätt, som därefter ”genomförs i en 

omedelbar handling” (Sandvik 2009, s. 96). Lärarens agerande kan på så sätt ses som 

normativt och utgår inte ifrån den enskilda elevens behov i den aktuella situationen (ibid.). 

Begreppet reflektion var under en lång period i fokus för forskning om lärarprofessionalism. 

Michael Uljens (1997b) presenterade en modell för pedagogisk reflektion. Modellens 

tankegång är att ”lärarens reflektion av erfarenheten (problemet) är det som ligger bakom 

hennes intentioner och handlingar” (Sandvik 2009). Sandvik refererar till Mikael 

Alexandersson (1995) som beskriver lärarkompetens som ”förmågan att på ett systematiskt 

sätt kunna reflektera över det egna tänkandet och de egna handlingarna” (Alexandersson 

citerad i Sandvik, 2009). Sandvik menar dock att vid detta synsätt, i likhet med Teacher 

Thinking-traditionen, saknas de känslomässiga och upplevelsemässiga aspekterna och det 

interaktionella perspektiv som inkluderar eleven; detta då läraren har en på förhand planerad 

intention med sitt handlande (Sandvik 2009).  

     Det började riktas en del kritik under 1990-talet mot en alltför ensidig betoning på lärares 

rationella tänkande (Sandvik 2009). Diskussionen kring lärares profession och lärarutbildning 

kompletterades med ett fenomenologiskt-existentialistiskt synsätt kring tänkande som 

komplement till de traditionella sätten att uppfatta lärare och lärarutbildning i termer av 

”lärarkunnande” och ”lärartänkande” (ibid.). Forskare som Allan Feldman och Max van 

Manen var några av de som förespråkade sådana alternativa synsätt. Feldman myntade 

begreppet ”wisdom-in-practice” för att beskriva att lärare förstår sitt eget och andras varande i 

situationen. van Manens begrepp ”pedagogical tact” går emot föreställningen att allt 

lärarhandlande ska ske utifrån reflexivt tänkande. Pedagogical tact handlar om att ha förmåga 

att vara i ett icke-distanserat förhållande till eleven och relatera sig till eleven på ett 

omtänksamt sätt (Aspelin & Persson 2009; Sandvik 2009). De båda nämnda begreppen är 

intressanta och utvecklingsbara, menar Sandvik, men ingendera forskare analyserar eller ger 
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direktiv om hur ”tact” eller ”wisdom” kan utvecklas hos läraren eller den lärarstuderande 

(Sandvik 2009). Sandvik refererar också till Niemi och Kohonen (1995) som menar att bristen 

i forskning kring lärartänkande gör att forskare vill vidga begreppet tänkande och att tänkande 

även borde inkludera andra processer såsom omsorg och känslor. ”Dessa båda former av 

tänkande ser de som komplementära och nödvändiga för en professionell utveckling inom 

lärarutbildningen” (Sandvik 2009). Pedagogisk teoribildning verkar nu vara överens om att 

social interaktion är en av de främsta hörnpelarna i en lärares professionalism och består i en 

välutvecklad förmåga att samspela med andra människor (Sandvik 2009). Lärarutbildningen 

ska ses som inte bara en intellektuell utan också en känslomässig utvecklingsprocess för 

blivande yrkesverksamma lärare, menar Sandvik (ibid.). Pedagogernas förmåga att hantera 

egna och andras känslor, är avgörande för barns lärande, hävdar Sandvik (Lumholdt 2010).    

     Personlig utveckling, det som Sandvik (2009) också kallar ”människoblivandet” sker i 

relationer med andra. Känslor har en grundläggande betydelse i detta. Elever behöver bli 

sedda, bekräftade, få bli utsatta för motgångar i lagom takt, få ha förebilder och någon man 

kan identifiera sig med. Detta synsätt står, enligt Sandvik (ibid.) närmast i motsats till den mer 

instrumentella och individualistiska syn på lärarprofessionalism som många forskare har där 

lärande, lärprocesser och reflektion kring utveckling av det professionella lärandet 

överbetonas. Viktiga sociala, mentala och känslomässiga faktorer som påverkar den blivande 

yrkesrollen och yrkesutövandet riskerar att gå förlorade i ett sådant tänkande. Sandvik 

hänvisar till Hans Birnik (1998) som visar att under slutet av 1990-talet verkar diskussionen 

och forskningen om pedagogiska relationer, social kompetens och emotionell intelligens i 

pedagogiska miljöer och betydelsen av pedagogens känslomässiga mognad, ha tagit fart. Men 

även om relationen mellan lärare och elev länge har betonats, så har den mer specifika 

interpersonella relationen mellan lärare och elev inte uppmärksammats mycket i 

vetenskapliga studier (Birnik 1998; Sandvik 2009). Som framgår nedan har forskning inom 

fältet vuxit avsevärt sedan millennieskiftet. 

 

4.2.2 Studier om pedagogisk relationskompetens i lärarutbildning 

Det danska forskarteamet Fibaek Laursen, Herskind och Nielsen (2014) har i sin pågående 

studie på lärarutbildningen i Århus, Læreruddannelse med opmærksomt nærvær og 

relationskompetence, presenterat ett första resultat där de har funnit att det inte är 

okomplicerat att som lärarstudent utveckla sin pedagogiska relationskompetens utan att det 

tvärtom är fyllt av utmaningar och hinder. Forskarteamet visar på nedanstående tre aspekter 

http://pure.au.dk/portal/en/projects/laereruddannelse-med-opmaerksomt-naervaer-og-relationskompetence(0be6a26c-102d-4fcc-bf1e-76f4c19cb5d9).html
http://pure.au.dk/portal/en/projects/laereruddannelse-med-opmaerksomt-naervaer-og-relationskompetence(0be6a26c-102d-4fcc-bf1e-76f4c19cb5d9).html
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av problematiken och menar att: ”Dessa tre utmaningar kan man inte värja sig mot - de är 

villkor för relationsarbetet i lärarutbildningens praktik” (Fibaek Laursen 2014 et al.). 

1. Alla inblandade parter vet att lärarstudenten inte är den ”riktiga” läraren.  

En första utmaning är inställningen till praktiken i lärarutbildningen. Praktikperioderna 

inbegriper relativt få veckor och lärarstudenten är i skolan på ”försök” eller som en form av 

gäst. Även om arbetet med relationerna mellan elever och lärarstudenter pågår ”i 

verkligheten” och med ”riktiga” elever, har relationen en väsentligt annorlunda karaktär än 

den relation som finns mellan lärare och elever. Förhållandet mellan lärarstudent och elever är 

relativt ytligt och mindre betydelsefullt än det som eleverna har med sin lärare.  

2. Lärarstudenten riktar i första hand uppmärksamheten mot frågor om didaktik och 

organisation av klassen.  

En annan utmaning är att lärarstudentens uppmärksamhet lätt fastnar i uppgifter som rör den 

organisatoriska ordningen i klassen (”hur får jag så mycket kontroll över elevernas aktivitet 

och uppmärksamhet att jag kan komma igång med undervisningen?”). Sedan uppstår 

dilemmat kring de didaktiska frågorna (”vilket innehåll ska jag presentera, vilka relevanta 

aktiviteter ska jag sätta igång eleverna med?”). Saknar man rutin och är osäker blir dessa 

faktorer dominerande och tar mer eller mindre allt fokus. Om man därefter alls har någon 

”psykisk energi” över, fångas den lätt upp av särskilt utmanande eller "svåra" elever, visar 

forskningsrapporten (ibid.).  

3. Svårigheten för lärarstudenten att uppmärksamma sitt eget agerande i relation till 

eleverna.  

Analysen av studenternas fallbeskrivningar och diskussionsunderlag visar att studenterna till 

stor del misslyckats med att ta itu med hur de reagerar i relationer. Mängden elever, den ofta 

intensiva aktiviteten i klassrummet och det obekanta i uppgiften att vägleda och instruera på 

egen hand stjäl all uppmärksamhet. ”Det är helt enkelt svårt att också lära sig att vara 

medveten om sig själv”, menar Fibaek Laursen et al. (2014, s. 6).  

     Den traditionella lärarutbildningen har fokuserat på att utveckla studentens didaktiska 

kompetens genom ämnesstudier och allmändidaktiska teorier. Utvecklande av 

ledarkompetensen har centrerats till praktiken, men själva relationskompetensen har man inte 

gjort så mycket åt, menar forskarteamet. Det har hittills inte förekommit mycket teoretiska 

studier i ämnet och praktikperioderna har varit för korta för att studenterna ska lära sig att 

utveckla relationer med eleverna, konstaterar Fibaek Laursen et al. (2014). Det finns två 

betydande anledningar till att det inte har gjorts mycket för att implementera 

relationskompetens inom lärarutbildningen, påpekar Fibaek Laursen (2013): Den första är att 
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man, till bara för några år sedan, inte förstod den centrala betydelsen av relationskompetens 

eller erkände den som viktig i förhållande till de didaktiska studierna. Den andra anledningen 

till att lärarutbildningen inte har lagt mycket vikt vid relationskompetens är att man har 

uppfattat det som en privatsak, något som rörde lärarens personliga egenskaper. Tidigare 

fanns uppfattningar om att lärarnas personliga egenskaper spelade en stor roll i deras arbete, 

men det ansågs inte vara något som lärarutbildning och skola borde eller ens kunde göra något 

åt (ibid.). Relationell kompetens handlar, enligt Fibaek Laursen, om att läraren visar eleverna 

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

man lära sig oavsett personlighetsdrag. En introvert personlighet kan t.ex. ha samma 

möjligheter att inneha relationskompetens som en extrovert, menar Fibaek Laursen (ibid.). 

     Sandvik refererar till Hermansson och Nordblad (2003) och en svensk studie som utfördes 

med tolv lärarutbildare som bland annat ansåg att lärande i lärarutbildningen berörde ”lärarens 

personliga och känslomässiga förhållningssätt som en förutsättning för att lärande skall ske” 

(Sandvik, 2009, s. 104). Många av lärarutbildarna ansåg också att en trygg relation mellan 

lärare och elev är något centralt. Dock gick åsikterna isär om hur man skapar denna trygghet. 

Vissa betonade goda ämneskunskaper eller ett tydligt ledarskap, medan andra menade att 

sådant sammanhängde med lärarens personlighet och sociala kompetens (Sandvik 2009).        

     Vilket forskningsintresse som har legat i blickpunkten när det gäller lärarprofessionen, och 

som ansetts väsentligt att utforska har skiftat över tid – från lärares personliga egenskaper som 

avgörande faktor, senare på fokus kring lärarens kunskaper och agerande, till att lärarnas 

kognition varit det huvudsakliga intresset (Fibaeak Laursen, 2004). Idag riktas 

uppmärksamheten mot de intellektuella och relationella aspekterna av lärarnas arbete, menar 

Lilja (2013). Studenternas möjlighet att stå i genuina relationer sammanhänger med 

lärarutbildningens kvalitet. Aspelin menar också att till lärarutbildningens syfte hör ”att den 

enskilde studenten tar ansvar för sitt eget lärande” (ibid. s. 168). 

 

4.2.3 Lärarens förändrade roll och kravet på pedagogisk relationskompetens  

I sin avhandling Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev (2013), belyser Annika 

Lilja lärare-elev-relationens betydelse för undervisningen. Avhandlingens resultat grundas på 

fältstudier och antar en livsvärldsfenomenologisk ansats där syftet är att beskriva hur 

förtroendefulla relationer mellan lärare och elev tar sig uttryck i den regionala värld som 

skolan utgör. Studiens resultat bidrar till en förståelse för vad tillitsfulla relationer och 

elevernas upplevda erfarenheter kan innebära för skolarbetet. Studien antyder att en tillitsfull 

lärare-elevrelation tycks vara nödvändigt för att skapa möjligheter för elevens lärande och 
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tron på den egna förmågan. Lilja refererar till Ann-Sofi Wedin, som menar att relationens 

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

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

gång i tiden har minskat avsevärt över tid. Det ställer större krav på lärarens trovärdighet och 

förmågan att främja goda relationer har kommit att bli en viktig del av lärarrollen (Schultz 

Jörgensen 2006; Lilja 2013). Lilja påpekar att relationer företrädelsevis finns mellan lärare 

och elev, det vill säga den relation som byggs upp och bekräftas av två parter. Äkthet, 

omsorg, tron på eleven och tydligt ledarskap är exempel på kvaliteter som goda lärare-elev-

relationer byggs upp av. Läraren måste framstå för eleven som en verklig människa, en 

människa som är närvarande och samtidigt äkta i sitt umgänge med eleven för att en 

förtroendefull relation ska kunna framträda, menar Lilja (2013). Undervisning och fostran kan 

ur ett relationellt perspektiv ses som förenligt med varandra, menar Anneli Frelin i boken 

Lyhörda lärare – professionellt relationsbyggande i förskola och skola (2012). Hon talar i sin 

studie om ”professionell omtanke om eleven”, där undervisning och fostran kan ses som en 

gemensam aktivitet och menar att läraren ur relationell synvinkel känner ansvar för en enskild 

elevs relationer till ett ämnesinnehåll, likaväl som för relationerna till de andra eleverna i 

gruppen (ibid.). Undersökningen baseras på intervjuer och observationer av lärare från 

förskolan till gymnasiet och syftar till att ta reda på varför vissa lärare når fram till alla elever, 

även till dem som andra misslyckats nå. Hennes slutsats är att deras framgångar är ett 

medvetet relationsarbete där lärarna framgångsrikt bygger och upprätthåller relationer som 

gör att eleverna kan lära och växa.  

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

ansvar för att skapa goda interpersonella relationer. Begreppet relationskompetens bör enligt 

Juul och Jensen förbehållas de relationer som inbegriper en professionell part och en som inte 

är det, vilket kan förklaras av att det ställs högre krav på pedagogens rationalitet, insikt och 

överblick än på exempelvis föräldrar och mor- och farföräldrar vilkas relation till barnet är av 

mer emotionell karaktär. Enligt Juul och Jensen är fyra specifika relationella kompetenser 

värdefulla i professionella vuxen-barnrelationer: Förmågan att ”se” barnet, ledarskapet, 

autenticitet och ansvar (ibid.). Juul och Jensen talar om relationskompetens som en ny 

tvärvetenskaplig disciplin. De menar att det inte är ”tillräckligt att pedagoger var för sig har 

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

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

vidmakthålla dem” (Juul & Jensen, 2003, s. 118-119). De definierar relationskompetens som: 
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Pedagogens förmåga att "se" varje barn på dess egna premisser och anpassa sitt egen beteende efter 

detta utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara autentisk i kontakten [...] 

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

125).  

 

Även Märta Sandviks studie (2010) belyser vikten av pedagogisk relationskompetens. Hennes 

grundtankar är att då människans självutveckling sker genom hennes relationer till andra 

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

utvecklingen av deras självkänsla. En utvecklad pedagogisk relationskompetens innefattar 

förmåga att handskas med egna och andras känslor. Utan en relation mellan pedagog och barn 

uppstår överhuvudtaget ingen pedagogik (Sandvik 2010).  

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

De presenterade internationella studierna har valts utifrån att de baseras på liknande teman, 

har lärare-elevrelationer i fokus och är relevanta för ämnet pedagogisk relationskompetens. 

Begreppet pedagogisk relationskompetens existerar inte i någon av de utomskandinaviska 

studierna, men väl Relational Pedagogy, samt begrepp som Social and Emotional 

Competence in Relations, Interpersonal Relations och Interpersonal Behaviour.  

     Internationella forskare inom fältet påvisar stora vinster med goda mellan lärare och 

elever. Lärare som har nära relationer med sina elever, tenderar också att ha elever som 

utvecklar större motivation till lärande och djupare ämneskunskaper. Man hävdar också att 

sådana relationer främjar elevens sociala och emotionella utveckling och nyfikenhet att lära. 

     Tidigare skandinavisk forskning visar sammanfattningsvis på att pedagogisk 

relationskompetens hos läraren är av betydelse för barns och ungdomars utveckling och 

lärande. Den kunskapssyn som råder i kombination med en historiskt försvagad position för 

läraren, som en auktoritet med status, ställer större krav på lärarens trovärdighet och förmåga 

att träda in i och främja goda relationer. Läraren behöver ha god förmåga att handskas med 

egna och andras känslor, vilket är en viktig del av pedagogisk relationskompetens. Forskare 

talar om behovet av studier om relationskompetens inom lärarutbildningen. Flera forskare 

hävdar att personliga egenskaper inte är avgörande för om en lärare har lättare eller svårare att 

träda in i goda relationer med eleverna, då intresse, omsorg, tillit och förtroende är förmågor 

som man kan lära sig att utveckla. Lärarstudenten måste under sin utbildning få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att tolka elevernas lärande, men också förstå sin egen betydelse för 

lärprocessen.  

     Min egen undersökning och dess fokus kan närmast ställas i relation till Fibaek Laursens 

och hans medforskares pågående forskning om pedagogisk relationskompetens på 
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lärarutbildningen i Århus. Forskarteamets rapport möjliggör kopplingar, såväl som 

jämförelser mellan föreliggande undersökningsresultat och deras resultat av lärarstudenternas 

utvecklande av pedagogisk relationskompetens år 1. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 
 

5.1 Relationell pedagogik  
 

Aspelin och Persson (2011) introducerar begreppet relationell pedagogik med teoretiskt stöd 

hos bland andra Martin Buber, Kenneth Gergen och Gert Biesta och förklarar att det grundas 

på tanken att människor utvecklas och lär sig saker i relation med andra. Aspelin och Persson 

beskriver ingående betydelsen av en positiv relation mellan lärare och elev kopplat till den 

pedagogiska praxisen. Relationell pedagogik handlar också om socialt samspel mellan lärare 

och elev. Fokus i den teoretiska studien läggs vid det mellanmänskliga planet – det plan där 

det uppstår ett genuint personligt möte mellan lärare och elev, ett möte som baseras på 

ömsesidigt förtroende. Aspelin (2014) menar att relationell pedagogik är ”en tredje 

kommunikativ väg mellan två huvudvägar” som anlagts under 1900-talet: lärarcentrerad och 

elevcentrerad undervisning. Relationsanalys fokuserar inte på det individuella eller det 

kollektiva, utan på den verklighet som finns där emellan (ibid.).  

     Relationell pedagogik gör inte anspråk på att fånga in allt slags utbildning utan vill särskilt 

synliggöra en dimension och ett perspektiv på undervisning, lärande och relationer. Begrepp 

inom relationell pedagogik som min studies teoretiska analys bygger på är pedagogiska 

tillvägagångssätt och pedagogiska möten samt punktuellt och relationellt perspektiv, vilka 

kommer att redovisas nedan. För att tydliggöra dessa begrepp gör jag en beskrivning av 

begreppet intersubjektivitet och hur mina teoretiska utgångspunkter kan förstås i relation till 

detta. Jag ämnar även redogöra för begreppen sam-varo och sam-verkan, då dessa begrepp 

kan anses viktiga för att förstå begreppen pedagogiskt möte och pedagogiskt 

tillvägagångssätt.  

     Några av grundtankarna inom relationell pedagogik beskriver Aspelin och Persson i boken 

Om relationell Pedagogik (2011). De menar att Jaget uppstår i relationer, att människan 

utvecklas i relationer och förverkligas i vad de kallar ”sam-varo”. Våra relationer förändras 

ständigt och vi relaterar oss ofta till omvärlden som objekt, men det är i en intersubjektiv 

kontext som vi förverkligas. Aspelin (2010) beskriver Martin Bubers definition av relationen 

mellan subjekt och subjekt och relationen mellan subjekt och objekt som Jag-Du- respektive 

Jag-Det-relationer. Jag-Du är en levande, ömsesidig och personlig relation mellan människor 

och andra levande väsen, medan Jag-Det är ett opersonligt förhållande mellan jaget och ting 

eller tinglika väsen (Aspelin 2010, s. 89). Buber menar, enligt Aspelin, att äkta relationer inte 

uppstår mellan subjekt och objekt, utan i interaktion två subjekt emellan. Att som lärare 

uppfatta sina egna tankar och känslor och beteenden som ett slags verktyg, innebär att man 
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står utanför Jag-Du-relationen. Man är därmed inte omedelbart delaktig i relationen utan 

manövrerar den, så att säga, från utsidan (ibid. s. 90). Med stöd hos Buber beskriver Aspelin 

(2010) lärarens relationella förhållningssätt på följande sätt: 

Ett förhållningssätt vilket tar sin utgångspunkt hos och vänder sig till den enskilde läraren. Det är i 

sina relationer till elever och kunskapsinnehållet, ja, till alla de uppgifter hon står inför, som 

pedagogen utför sitt sanna uppdrag och samtidigt förverkligas som människa. Relationer är i första 

hand inte något läraren arbetar med utan i. (ibid. s. 99). 

 

Relationens betydelse för elevens utveckling är avgörande och lärare behöver utveckla 

förtroendefulla och respektfulla relationer med elever. Genom elevens förtroende för läraren, 

kan denne motiveras att ta ansvar för sitt lärande såväl som för sin sociala och personliga 

utveckling. Aspelin och Persson (2011) menar också att lärarens funktion och hållning är av 

primär betydelse för elevens lärandeprocess – inte bara som en förmedlande person av 

kunskaper och genom att iscensätta miljöer för lärande, utan även utifrån sitt sätt att förhålla 

sig till relationen och till eleven. Aspelin och Persson (ibid.) refererar till Biesta, som menar 

att relationell pedagogik baseras på idén om att subjektivitet är grundat i intersubjektivitet. 

Moira von Wright (2000) betecknar den generella betydelsen av intersubjektivitet som 

”samförstånd och ömsesidighet i en samtidighet präglad av samordnad handling” (von Wright 

2000, s. 34) och definierar intersubjektivitet som en kommunikativ process av 

meningsskapande, snarare än som ett tillstånd av samförstånd i enighet. ”I kommunikations- 

och lärprocesser konstitueras och förändras människors själv och de förmågor och kunskaper 

som de behöver för att finna sig tillrätta i livet”. Det innebär att konstruktion av kunskap 

förstås som ett fenomen som sker i en social process, intersubjektivt, och inte som begränsad 

till varje individs enskilda medvetande (von Wright 2000, s. 49). Intersubjektivitet omfattar 

en väv av enskilda ”subjektiviteter” som ingår i en gemensam verklighet. Ur ett relationellt 

perspektiv är inte intersubjektivitet i bemärkelsen total enighet möjlig utan förstås i termer av 

mångfald och skillnad, vilka även ses som existentiella grundvillkor (ibid.).  

     Aspelin och Persson (2011) har myntat begreppen sam-varo och sam-verkan. 

Begreppsparet innebär en distinktion mellan att träda in i relationer utifrån föreställningen om 

att mötas som två subjekt i vardande, respektive som subjekt och objekt i en förkonstruerad 

relation. Sam-varo utgör ”en existentiell händelse där två subjekt möts, tilltalar varandra och 

svarar an på varandra i sanning och äkthet” (Aspelin & Persson, 2011, s. 90). Sam-verkan 

beskrivs som en social process där individer samordnar sina målmedvetna handlingar – det 

vill säga mål som ligger utanför relationen och vars process medieras genom ”sociala 

överenskommelser”. Det senare innefattar bland annat regler för hur man förstås och förstår 
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andra och regler för hur man respekterar varandra. Aspelin och Persson (ibid.) menar att 

genuin utbildning ska ses som en ”växelverkan mellan sam-varo och sam-verkan”. Det är, 

fortsätter de, angeläget att uppmärksamma båda dimensionerna då dess innebörd förstås 

utifrån relationen till varandra. Relationer är inget man kan skapa utifrån en förutbestämd 

mall eller verktyg konkretiserade från läroplanens mål och riktlinjer, menar Aspelin (2010). 

Detta blir ett allt för instrumentellt sätt att se på hur förtroendefulla relationer skapas, 

poängterar han (ibid.). Det är i interaktionsprocesser och möten som relationen mellan lärare 

och elev stärks (Aspelin 2001). Utbildning är primärt en fråga om mellanmänskliga möten 

och har enligt Buber en ontologisk innebörd, menar Aspelin. Buber menar att ”tillvarons 

djupaste grund existerar i levande gemenskaper, i autentiska möten mellan personer som 

vänder sig till varandra” (Aspelin, 2010, s. 101). I mötet av samförstånd där man upplever den 

andre, som sig själv inträffar något i stunden unikt där personerna delar en verklighet med 

varandra (Aspelin 2010). 

5.2  Tolkningsram 

 

Relationell pedagogik har fungerat som övergripande teoretiskt stöd i föreliggande arbete. 

Mer specifikt kommer begreppen punktuellt perspektiv och relationellt perspektiv (von 

Wright 2000; 2002) samt pedagogiska möten och pedagogiska tillvägagångssätt (Aspelin & 

Persson 2011; Aspelin 2013) att användas för att tolka resultatet av den empiriska studien. 

Nedan redogörs för de fyra begreppen. 

 

5.2.1. Det punktuella och det relationella perspektivet 

Moira von Wright (2000) delar in och behandlar subjektivitet utifrån två olika perspektiv. Det 

punktuella perspektivet förklarar subjektivitet utifrån yttre omständigheter hos den enskilda 

individen, som exempelvis sociala, biologiska och psykologiska faktorer. von Wright menar 

att man utifrån det punktuella perspektivet förstår människan som en homo clausus, det vill 

säga en, i princip, fristående, sluten varelse (von Wright 2002). Därmed särskiljs medvetande 

och självmedvetande från kroppen (von Wright 2000). Utifrån ett punktuellt perspektiv görs 

ett slags bestämning av individens egenskaper. Vidare förklarar von Wright (ibid.) att ur ett 

relationellt perspektiv betraktas människor i relation till andra människor. Subjektivitet 

framstår här som beroende av andra människor i olika skeenden och karaktäriseras därmed 

inte utifrån enskilda egenskaper utan utifrån handlingar som framträder i relationer mellan 

människor. von Wright (2000) menar att det utmärkande för det relationella perspektivet är att 
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förhållandet mellan lärare och elev är dubbelsidigt. Relationella fenomen är tvåsidiga 

beskrivningar, där den ena sidan förstås genom beskrivningen av den andra och omfattar både 

en differentierad relation, där läraren står mot eleven och en integrerad helhet där läraren 

utgör en helhet med eleven. I det punktuella perspektivet behandlas dessa två individer som 

åtskilda och polära. De båda perspektiven är därför inte varandras motsatser utan snarare två 

olika, parallelliggande infallsvinklar och tankesätt med sina särskilda inre logiker (von Wright 

2000). Relationella fenomen är, till skillnad från det punktuella seendet, inte tidsbegränsade 

där frågor och problem hanteras som enskilda händelser eller egenskaper knutna till specifika 

individer. Ur ett punktuellt perspektiv anses egenskaper och beteenden tidsbestämda och 

tillhörande en enskild individ. von Wright (2002) menar emellertid att det inte behöver 

innebära att man är ointresserad av relationer. Den lärare som intar ett punktuellt perspektiv 

kan mycket väl intressera sig för och eftersträva relationer och betona betydelser av samtal 

och interaktion. von Wright talar då om något hon kallar en slags omvänd punktualism och 

menar att man kan se individualism på två sätt: Dels utifrån det punktuella perspektiv som 

von Wright förknippar med en individcentrerad subjektuppfattning där den kommunikation 

som sker mellan människor förstås som ett sampel mellan fristående subjekt. Dels en motsatt 

uppfattning, där logiken förvisso är densamma, men istället för att ha individen som 

utgångspunkt, har man samhället som utgångspunkt. Uppfattningen gör här gällande att ”varje 

individ uppfattas som underkastad de sociala strukturerna och därmed en produkt av sociala 

omständigheter och sociala konstruktioner” (von Wright 2000, s. 33). Applicerat på lärarens 

position kan man påstå att denna antingen kan inta ett punktuell eller ett relationellt seende 

eller förhållningssätt. Utifrån det punktuella seendet, ser läraren varje individ för sig. Läraren 

utgår ifrån en föreställning om den ideala eller generella eleven och jämför sin elev med 

idealet för att bedöma var någonstans eleven befinner sig i vissa avseenden och på en viss 

utvecklingskurva. Hon ser med andra ord på eleven utifrån vissa bestämda egenskaper, som 

ett ”vad” (von Wright 2000). Läraren intresserar sig därmed i första hand för individuella 

problem, förmågor och egenskaper hos enskilda elever och lägger mindre vikt vid hur deras 

handlingar står i relation till andras. Enskilda elevers problem förstås mer eller mindre separat 

från de sociala sammanhang de lever i (von Wright 2002). I ett relationellt perspektiv är 

mätbara egenskaper och förmågor oväsentliga för att skönja enskilda elevers individualitet, 

det är i det unika som uppstår mellan dem i mötet som är centralt. Individualiteten visar sig i 

det konkreta mellanmänskliga mötet. Här kan eleven träda fram som ett ”vem” istället för ett 

”vad” ett ”något”. Att betrakta eleven som ”Någon” innebär att läraren avstår från omdömet 

och istället lyssnar till vem eleven är. Det gör läraren när denne sätter sig in i elevens situation 
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och undviker att ”läsa av” eleven och identifiera denne som en sådan eller en sådan. von 

Wright menar alltså att då vi vill begripa oss på en annan människa kan vi inte behandla 

denna som en isolerad, sluten varelse, utan måste förstå hennes handlingar i relation till det 

aktuella sammanhanget (von Wright 2002). När von Wright talar om det pedagogiska mötet 

mellan lärare och elev avser hon ett möte i det godas tjänst, ett genuint möte som förutsätter 

ett erkännande av den andre (ibid.). von Wright menar att ”genom att betrakta det 

pedagogiska mötet som intersubjektivt blir det som är av betydelse för det sociala det som 

sker ’mellan’ människor” (ibid. s. 203). Läraren kan sålunda välja mellan att bemöta 

individen utifrån bestämda yttre egenskaper och jämföra eleven med andra elever utifrån ett 

normideal eller se det unika i varje individ och ta fasta på det möte som kan uppstå mellan 

läraren och eleven (von Wright 2000). 

 

5.2.2 Pedagogiska möten och pedagogiska tillvägagångssätt  

Relationell pedagogik kan enligt Aspelin och Persson (2011) formuleras på flera olika nivåer 

och de menar att för att få en helhetsbild av relationers betydelse i utbildning måste man inte 

bara beakta samhälleliga- sociala-, och interpersonella förhållanden, utan även distinktionen 

mellan de nivåer de kallar pedagogiska möten, pedagogiska tillvägagångssätt och pedagogiska 

rörelser. Jag kommer här att göra en beskrivning av de två första nivåerna som ringar in två 

grundläggande förhållningssätt som läraren kan inta i relation till eleven.  

     Den mest elementära nivån är det ”pedagogiska mötet” mellan två individer, t ex lärare 

och elev. I det pedagogiska mötet är läraren omedelbart närvarande inför- och delaktig i 

relationen till eleven utan att använda sig av några medel eller styra relationen ”från utsidan”. 

Det pedagogiska mötet betecknar ett mellanmänskligt skeende där läraren bekräftar eleven 

och vägleder denne i en viss riktning. Läraren bekräftar eleven sådan den är i detta nu men 

också sådan eleven kan bli. Sådana möten sker i stunden och är oförutsägbara och är därmed 

inget som läraren skapar genom målmedveten handling (Aspelin 2013). Aspelin och Persson 

(2011) menar att var och en som är med om att förverkliga sådana möten är relationella 

pedagoger i begreppets grundläggande mening. De målmedvetna handlingar, utförda med ett 

specifikt syfte, finner man istället på en annan nivå, ”det pedagogiska tillvägagångssättet”. 

Till denna nivå hör handlingar som syftar till att skapa en kunskapsalstrande kommunikation 

och fokus ligger på relationsarbete. Syftet med relationsarbetet är ”att upprätthålla relationer 

som främjar lärprocesser” samt att ”stimulera elevers deltagande i relationella processer”, det 

vill säga, att utveckla elevens kunskaper i och genom interaktion (Aspelin & Persson 2011, s. 

10). Läraren verkar här för att stimulera och stärka relationer på olika plan - mellan hen och 
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eleven, mellan elev och kunskapsstoff, mellan elever, samt mellan elever och andra partners.   

Det pedagogiska tillvägagångssättet sätts i verket i relation till diverse elevvårdande 

aktiviteter och uppgifter, så som undervisning och utvecklingssamtal. Alla svenska lärare 

ägnar sig på daglig basis åt relationsarbete och använder sig då av olika pedagogiska 

tillvägagångssätt, menar Aspelin och Persson (2011). I både det pedagogiska mötet och i det 

pedagogiska tillvägagångssättet står relationer med eleverna i centrum och är direkt knutna till 

arbetet med eleverna; men där det pedagogiska mötet fokuserar på den genuina, icke på 

förhand planerade handlingen, inriktar sig det pedagogiska tillvägagångssättet på motsatsen 

(Aspelin & Persson s. 9-11, 2011). I det pedagogiska mötet är pedagogen och eleven delaktiga 

i en process där ömsesidig bekräftelse och samvaro uppstår, medan det pedagogiska 

tillvägagångssättet fokuserar på ett, av pedagogen, styrt relationsarbete som har som syfte att 

upprätthålla lärande relationer. Aspelin (2013) menar att det är minst lika viktigt att 

uppmärksamma fenomen som inte skapas genom målmedvetna handlingar – de handlingar 

som inte går att kontrollera – som att utveckla diskurser om relationsarbete i skolan och den 

betydelse som lärares relationella kompetens kan ha. ”Mellanmänskliga relationer är levande, 

ömtåliga fenomen som lätt kan ta skada av pedagogiska interventioner”, skriver han (Aspelin 

2013, s. 23-24). Pedagogiska interventioner inbegriper här olika slags modeller och metoder 

som används för att skapa lärande- och interaktionsprocesser i utbildningen. Det är viktigt att 

vi verkar för att de människor som ingår i sådana processer ”inte blir objekt för våra egna eller 

andras handlingar”, menar han (ibid.). 

     Som nämnts kommer de fyra begrepp som redogjorts för här ovan att användas som 

analysverktyg i ett senare kapitel i uppsatsen. von Wrights respektive Aspelins och Perssons 

begrepp har till synes mycket gemensamt. Jag tolkar saken som att ett ”relationellt 

perspektiv” är vad läraren intar då hen är delaktig i ett ”pedagogiskt möte” medan ett 

”punktuellt perspektiv”, på motsvarande sätt, är vad som intas inom ramen för ett 

”pedagogiskt tillvägagångssätt”. Jag antar i det här arbetet att såväl det ena som det andra 

begreppsparet kan hjälpa oss att urskilja två sammanhängande men ändå klart olika aspekter 

av utbildning och av pedagogisk relationskompetens. 
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6. Metod  

6.1 Urval och avgränsningar 

Jag hade i ett tidigt skede siktet på att få följa en grupp lärarstudenter i en kurs som specifikt 

inriktar sig på sociala relationer. Jag fann en lämplig urvalsgrupp för min undersökning på 

grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem, vilken jag följde under fjorton veckor 

vårterminen 2015. 

     Att valet föll på kursen Ledarskap, kommunikation och relationsskapande i barns livsvärld 

har flera orsaker. Jag ansåg det mest relevant utifrån uppsatsens ämne att välja en kurs som 

ingick i den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom något av de kunskapsområden som 

inbegriper relationsarbete. Kursen behövde därtill erbjudas på en högskola eller ett universitet 

där avståndet var logistiskt hanterbart, samt löpa inom en viss tidsperiod. Det enklaste 

alternativet var att välja en eller ett par basgrupper inom klassen.     

     Från början hade jag för avsikt att följa två basgrupper, men då tiden var knapp valde jag 

att fokusera på en basgrupp med sex studenter och istället göra fler intervjuer än vad tanken 

var i ett inledande skede. Jag förhörde mig i klassen om intresse för deltagande. Då gensvaret 

var lågt, valde jag på eget initiativ ut en grupp. Urvalet av undersökningsgrupp skedde på 

basis av observationer vid ett seminarium om social kompetens. Efter att ha lyssnat in alla 

basgrupper i klassen valde jag en grupp som upplevdes diskussionslysten och där 

transparensen till synes var hög. Intentionen var att enbart utföra fokusgruppsintervjuer och 

analysera loggböckerna, men under undersökningens gång insåg jag att ett än mer inträngande 

empiriskt forskningsmaterial skulle bli nödvändigt att samla in. Jag bestämde mig för att 

komplettera mitt material med tre individuella intervjuer. Tre informanter i basgruppen 

nekade till att delta i individuella intervjuer, så något urval blev därmed inte aktuellt. 

 

6.2 Metodval 

Efter en del övervägande om att använda mig av en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod för datainsamling, föll valet på en rent kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 

metoden bygger på förståelsen av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en 

viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman 2011). Den kvalitativa forskningsmetoden innebär 

att man lägger fokus på situerade aspekter av människors tänkande och handlande (Kvale & 

Brinkmann 2014). Syftet är att undersöka vilka föreställningar lärarstudenterna har om vad 

pedagogisk relationskompetens är och vilken betydelse kursen och lärarutbildningen har för 
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deras pedagogiska relationskompetens. Därför kändes intervjuer, i kombination med 

observationer som stärker den situerade aspekten, som ett mer, för undersökningen, relevant 

sätt att inhämta empiriskt material, till skillnad från den kvantitativa metodens frågeformulär 

och slutna frågor. Den kvalitativa forskningsintervjun riktar samtalet mot forskningsämnet 

genom öppna frågor och försöker täcka ett faktaplan såväl som ett meningsplan. Kvalitativ 

forskning syftar inte till kvantifiering, utan har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar 

av specifika händelser och fenomen (ibid.) - i det aktuella fallet pedagogisk 

relationskompetens.  

     I undersökningen använde jag mig av en metodtriangulering, vilket innebär att man arbetar 

med metoder som kompletterar varandra och kan antingen te sig radikalt olika eller vara 

varianter av samma metod. Metodtriangulering ger forskaren möjlighet att betrakta ett 

forskningsobjekt från olika sidor och undersöka det med var för sig ofullständiga metoder. 

Metodtrianguleringen kan kompensera för de olika metodernas svagheter och 

ofullständigheter (Kjaer Jensen 1995). Under förutsättning att de inte har samma 

ofullständigheter kommer användningen av flera metoder att ge ett likvärdigt utfall. Dock 

behöver inte resultaten vara identiska eller ”riktiga” (ibid.).  

     Studiens empiriska del baseras totalt på fyra deltagande observationer, två 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer utifrån intervjuguide (se bilaga 1), tre individuella 

intervjuer (se bilaga 2) samt sex loggböcker (se bilaga 3). Det bör dock uppmärksammas att 

resultatet i uppsatsen endast bygger på intervjuerna, då loggböckerna enbart har haft en 

stödjande funktion vid den andra fokusgruppintervjun. Hur metoderna användes beskrivs i 

nästa avsnitt.        

     Jag hade inledningsvis för avsikt att göra strukturerade observationer där jag förde 

protokoll i syfte att försöka få en bild av hur lärare förmedlar och behandlar ämnet relationer 

och hur studenterna resonerar kring detta vid basgruppsdiskussioner och i storklass. Jag insåg 

dock ganska snart att genomförandet av strukturerade observationer skulle bli för 

tidskrävande i kombination med alla intervjuer och det sammantagna analysmaterialets 

omfattning hade inte rymts i en studie av denna storlek. Jag valde därför att enbart utföra 

deltagande observationer i syfte att få en uppfattning om kursens arbetsmetoder och innehåll 

samt stämningar och gruppkonstellationer i klassen. Inför den första fokusgruppsintervjun 

sammanställde jag en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Jag uppmanade 

studenterna inför den andra och slutliga gruppintervjun att föra loggbok över en situation som 

de ansåg påverka dem extra mycket i relationen mellan dem och en eller flera elever. Den 

andra fokusgruppsintervjun syftade till att följa upp loggböckernas beskrivningar och samtliga 
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informanter fick då möjlighet att analysera situationerna ytterligare. Det goda som 

gruppintervjuer för med sig är att de kan ge en fylligare information då den ena personen 

följer upp ett svar från en annan och en tredje ger svaret nyans. Gruppintervjuer passar bäst 

till grupper som är samstämmiga och saknar konflikter (Kjaer Jensen 1995). Även om det kan 

finnas en större trygghet i att uttrycka åsikter och värderingar i grupp, kan dock sådana 

situationer upplevas ha nackdelar. Kanske är det enbart gruppens accepterade synpunkter som 

får komma fram och därmed kan minoritetsuppfattningar hållas nere.    

     Efter att ha avslutat de två fokusgruppsintervjuerna övergick jag till att intervjua tre av 

informanterna individuellt. Individuella intervjuer kan ge en mer sanningsenlig bild av 

informanternas åsikter och upplevelser, då de kan tala fritt utan att bli påverkade av andras 

uppfattningar (Kjaer Jensen 1995). Dessutom kan problem med vissa gruppeffekter undvikas, 

där medlemmar i gruppen är tystlåtna eller inte låter andra komma till tals (Bryman 2011).  

 

6.3 Genomförande och problemformuleringar 

Som tidigare beskrivits syftar uppsatsen till att utforska lärarstudenters föreställningar om 

pedagogisk relationskompetens, samt vad kursen bidrar med i fråga om studenternas 

pedagogiska relationskompetens. Jag formulerade en huvudfrågeställning samt två 

underställda frågor som jag genom fokusgruppsintervjuer, individuella intervjuer och 

loggböcker, ville finna svar på. Utifrån denna frågeställning skapade jag sedan en 

intervjuguide (se bilaga 1), vilken fungerade som stöd vid båda fokusgruppsintervjuerna och 

de individuella intervjuerna. Intervjuguiden hade två huvudteman: Studenternas 

föreställningar om pedagogisk relationskompetens samt studenternas föreställningar om hur 

kursen och lärarutbildningen kan främja deras pedagogiska relationskompetens. Utifrån 

dessa två teman formulerade jag frågorna till fokusgruppsintervjun.       

     Det första temat hade som syfte att ta reda på vilka innebörder studenterna la in i ordet 

relationskompetens, vad de tänkte om sin blivande yrkesroll och om pedagog-elev-relationen. 

Det andra temat syftade till att ta reda på hur studenterna tänkte rörande lärarutbildningens 

och den specifika kursens betydelse för deras pedagogiska relationskompetens.  

Skillnaden i frågeställningarna vid fokusgruppsintervjuerna och de individuella intervjuerna 

var i första hand frågornas djup. I det senare fallet var frågorna mer personliga och syftade till 

att försöka få fram en mer inträngande bild av studenternas föreställningar om pedagogisk 

relationskompetens, utan påverkan från resterande gruppmedlemmar.  
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I loggboken (se bilaga 3), skulle studenterna beskriva en händelse under VFU-perioden där de 

var involverade med en eller flera elever samt besvara ett antal frågor knutna till denna.        

Händelsen skulle ha gjort intryck på dem eller upplevts som utmanande på något sätt. I det 

sista skedet intervjuade jag tre studenter individuellt (se bilaga 2) för att försöka få fram fler 

djuplodade tankar om pedagogisk relationskompetens och om utbildningens betydelse för 

utvecklandet av densamma. Ett flertal av intervjufrågorna, både fokusgruppsfrågorna och de 

individuella, knöt an till lärandemål i den aktuella kursen (se avsnitt 3.2.2).  

     Metodtrianguleringen inleddes med deltagande observationer för att få en inblick i kursens 

arbetsformer, stämningar i gruppen och dess olika konstellationer. Fördelen med 

observationer är att forskaren får direkt åtkomst till socialt samspel, vilket är svårare vid 

intervjuer och textanalyser där forskaren ges andrahandskunskap. Man bör dock vara 

medveten om att man aldrig kan inneha rollen som helt neutral betraktare. Även vid 

observation gör forskaren en tolkning av situationen (Repstad 2007). Fem veckor innan den 

första fokusgruppsintervjun ägde rum, testade jag mina frågor i intervjuguiden genom att 

utföra en pilotintervju med en elev som inte tillhörde den aktuella gruppen.    

     Fokusgruppsintervjun karaktäriseras av en nondirektiv stil, vilket innebär att den helt 

saknar standardiserade frågor. Det viktigaste är att få fram olika synpunkter på de frågor som 

står i fokus för studien (Kvale & Brinkmann 2014). Det är ofta lättare att hitta vissa 

förhållningssätt i en gruppintervju, då respondenterna kan känna sig tryggare i att uttrycka 

sina värderingar och åsikter i grupp än i en individuell intervju (Repstad 2007). Den 

kollektiva interaktionen frambringar också mer spontana expressiva och emotionella 

uppfattningar än den individuella och lämpar sig väl för explorativa studier på ett nytt område 

(Kvale & Brinkmann 2014). 

     Det finns en stor fördel med att använda verktyg för ljudupptagning istället för att anteckna 

under en intervju och samtliga intervjuer spelades därför in med mobiltelefon. Att spela in 

samtalet innebär att intervjuaren inte riskerar att filtrera informationen utifrån sin egen 

förförståelse om ämnet eller situationen och istället kan koncentrera sig på att lyssna på det 

som sägs och ställa relevanta följdfrågor. Man undviker därmed att missa viktig information 

och vad olika nyanser i samtalet kan föra med sig (Repstad 2007).  

    Efter en mindre redigering av intervjuguiden och inför stundande VFU-period genomfördes 

den första fokusgruppsintervjun och studenterna fick samtidigt i uppgift att föra loggbok 

under sin praktikperiod. Uppgiften innebar att de skulle välja ut och reflektera över en viss 

situation som de senare skulle presentera och diskutera i sin basgrupp en andra 

fokusgruppsintervju. Loggboken skickades sedan till mig via e-post en vecka innan den andra 
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fokusgruppsintervjun. Loggböckerna hade som syfte att försöka ge en bild av de 

föreställningar studenterna hade om sin yrkesroll och om kursens innehåll i förhållande till 

uppsatsens ämne samt om det egna agerandet under praktiken. Inför nästkommande 

fokusgruppsintervju, analyserade jag deras beskrivningar av olika händelser på 

praktikplatserna och förde anteckningar som stöd i loggböckerna för att kunna ställa, för 

studien, relevanta och öppna följdfrågor när de presenterade sina berättelser för varandra.    

     Loggböckernas innehåll har endast haft en indirekt påverkan på innehållsanalysen genom 

att fungera som en bas för vidare intervjuer och utgör därmed inte en direkt fristående 

funktion. Efter avslutade fokusgruppsintervjuer inleddes tre individuella intervjuer med 

informanter från den aktuella basgruppen.  

 

6.4 Databearbetning  

Efter att utförda intervjuer hade transkriberats, analyserade jag svaren och kategoriserade 

dessa utifrån en analysmall tillhandahållen av min handledare. Jag har använt mig av 

innehållsanalys som metod för att analysera empirin från intervjuerna. Innehållsanalys är ett 

angreppssätt snarare än ett verktyg och inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i 

det material som analyseras. Innehållsanalysen hjälper forskaren att ge svar på 

frågeställningar och syftar till att urskilja innebörder och meningsskiljaktigheter i materialet 

(Repstad 2007). Det transkriberade intervjumaterialet lästes i ett initialt skede igenom ett 

flertal gånger för att urskilja vissa mönster i svaren och därigenom kunna göra lämpliga 

kategoriseringar av dessa. Kategorierna gav sedan möjlighet att formulera preliminära teman 

och underteman. Utifrån de frågeställningar som ingick i intervjuguiden och informanternas 

svar kunde jag finna två teman som var relevanta för vidare resultatanalys. Dessa teman 

delades in i områdena Att främja relationer och Utveckling av pedagogisk relationskomptens i 

utbildningen. Därefter har underteman skapats, framtagna ur nyckelord och nyckelbegrepp 

som i svaren har framträtt och tolkats som viktiga i samband med analysen av intervjusvaren. 

Dessa nyckelord och begrepp blev sedan rubriker i underteman. Materialet från 

fokusgruppsintervjuerna och de individuella intervjuerna lades samman inför den slutliga 

resultatanalysen. På så sätt fick jag en tydlig struktur i framställningen på vilken mina 

teoretiska analysbegrepp kunde appliceras.  
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6.5 Forskningsetisk reflektion  

Vid utförandet av en vetenskaplig studie åligger det forskaren att utgå ifrån forskningsetiska 

principer som syftar till att skydda informanterna. För att bekräfta fokusgruppens samtycke 

till att delge mig skriftligt och muntligt material som skulle komma att användas i studien, 

informerade jag den utvalda gruppen vid ett första mötet om informations- och 

samtyckeskravet enligt de fyra forskningsetiska principerna (www.codex.vr.se). Jag beskrev 

intervjuprocessens olika delar, vad de bestod av och hur mycket tid som behövde avsättas. Jag 

informerade även om frivilligheten i att delta och rätten till att avbryta sin medverkan om så 

önskades. Detta kom senare att ske, då en av medlemmarna valde att avbryta sin medverkan 

inför den andra fokusgruppsintervjun och de tre individuella intervjuerna.  

     I kvalitativa studier uppstår ofta gränsfall som rör konfidentialitet (Repstad 2007). 

Informanterna i denna studie delgavs information om att uppsatsen skulle komma att bli 

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

material, enbart skulle användas som empiriskt material i studien, enligt konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (www.codex.vr.se). Jag förtydligade att allt som sades i intervjuerna skulle 

behandlas konfidentiellt och att studenternas svar inte skulle kunna identifieras för några 

andra än möjligen för den egna basgruppen. En begränsad form av anonymitet och 

”avpersonifiering” är lämplig, genom att man exempelvis nämner intervjupersonerna med 

initialer eller liknande (Repstad 2007). Risken är annars att det går att känna igen åtminstone 

någon av personerna. I synnerhet kan detta bli ett problem i begränsade miljöer, då det är 

svårt att utforma en processbeskrivning där ingen av informanterna blir helt anonym (ibid). 

Då fokusgruppen utgör en av sex basgrupper inom samma kurs, benämndes varje informant 

med ett fingerat namn för att minimera risk för eventuella kopplingar mellan svar och 

specifika personer i fokusgruppen. Ingenting som sades under intervjun har tolkats som 

känsligt material och därför har all data som befunnits relevant för ämnet beaktats, analyserats 

och sammanställts inför uppsatsskrivandet.  

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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7. Resultat 
I detta avsnitt redovisas studenternas svar utifrån de intervjuguider som ligger till grund för 

intervjuerna. Svarsresultatet utgör en bas för nästkommande avsnitt i undersökningen där 

resultatet ämnar analyseras utifrån tidigare presenterade teoretiska perspektiv. Som framgått 

baseras resultatet på tre individuella intervjuer och två fokusgruppsintervjuer, varav den ena 

fokusgruppsintervjun utgår från de loggböcker som studenterna sammanställde under sin 

VFU. Resultatet har delats in i två huvudteman utifrån tolkningar av intervjusvaren. Till dessa 

huvudteman, Att främja relationer och Utveckling av pedagogisk relationskompetens i 

utbildningen, har följande underteman skapats: ”Det handlar om att känna av och visa 

intresse”, ”personliga egenskaper är en förutsättning”, ”det är på praktiken man lär sig om 

relationer” samt konkreta verktyg. Hur dessa teman och underteman har konstruerats 

presenteras vidare i metodavsnittet.  

 

7.1 Att främja relationer 

Det första huvudtemat Att främja relationer och dess underteman ger en bild av 

lärarstudenternas föreställningar om vad pedagogisk relationskompetens är genom en 

beskrivning av deras uppfattning om relationer, hur man ingår i sådana på ett förtroendefullt 

sätt, samt hur dessa främjas. 

 

7.1.1 ”Det handlar om att känna av och visa intresse”  

Vid frågan om hur en god relation är beskaffad och hur den främjas, får jag relativt 

samstämmiga svar från studenterna: ”Grunden för en god relation är ett genuint intresse för 

barnet, resten kommer av sig självt”, menar informanten Linda. Studenterna framhåller att 

”man ska ha en ’öppen’ relation med barnet som kommer av att man verkligen lyssnar och är 

närvarande: ”Det är viktigt att man har en öppen relation med barnet och att det kan komma 

med problem och att man verkligen är ’där’ och lyssnar och visar empati. Eleven känner av 

det och det är då tryggheten kommer”, förklarar informanten Johan och informanten Malin 

resonerar vidare: ”Men även att vi pedagoger också visar att vi är människor, att vi vet vad de 

går igenom och att vi visar att vi förstår dem om de har det jobbigt: ’Jag förstår hur du känner, 

jag har också varit där’.” 

     Studenterna framhåller att goda relationer är när barnet känner sig så tryggt, att det väljer 

att komma till pedagogen och vågar berätta saker som är problematiska på olika sätt. De 
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menar att trygghet är en avgörande faktor för att förtroende ska uppstå och poängterar vikten 

av empati som nyckeln till en god relation. Studenterna resonerar vidare:  

Linda: Jag tycker det mer handlar om att känna av stämningarna. När man behöver vara lite mer ledare 

och när man behöver vara lite mer kompis. 

I: Hur gör man då, hur känner man av? 

Linda: Det är ju det som är så svårt att sätta fingret på….man tränar sitt öga. 

Johan: Ja, men det är så situationsanpassat, så det är svårt att tala om det och verkligen göra det. Det 

blir en stor skillnad i teori och praktik.  

Johan: Jag tror att det finns två viktiga grejor: De ena är att försöka komma nära sig själv och hur man 

funkar som människa och sina egna känslor och sedan att sätta sig in i elevens känslor och tankar - då 

blir de ”de här” - fingertoppskänslan. (Fokusgruppsintervju 1, 2015-03-20).  
 

Studenterna upplever att de ställs inför vissa dilemman: Dels frågan hur man ”känner av” 

stämningar och hur man lär sig att göra det, dels om man verkligen kan lära sig sådant, dvs. 

medvetet utveckla en fingertoppskänsla. ”Man behöver ligga ett steg längre i sina tankar, att 

man måste kliva in en sekund innan det händer”, konstaterar informanten Peter.  

 

När jag ställer frågan i den individuella intervjun, om hur en bra pedagog-elev-relation är, 

resonerar informanten Johan på följande sätt:  

Det handlar om att hitta barnets intresse som man hamnar på samma nivå. Man skapar en trygghet i 

relationen så att de kan samtala med en […] det handlar om att hitta en balans, att man har en nivå 

med alla barnen på olika sätt. Så man ser till individen, så man ser vad som passar i situationen och 

stunden och allt det där. (Individuell intervju, Johan, 2015-05-07). 

 

Informanten Johan betonar vikten av samtal och att man som pedagog agerar på barnets nivå 

och menar att den nivån kan skilja mellan olika situationer och vilket barn det handlar om. I 

den individuella intervjun nämner studenterna återigen ”intresse” och ”engagemang” som 

avgörande faktorer för en nära relation: ”Man behöver lära känna barnen och sätta sig in lite i 

deras bakgrund, visa engagemang för att visa att ’jag bryr mig om er’. Då blir det automatiskt 

att de bryr sig tillbaka, tror jag iallafall”, menar informanten Anna. 

     Många av studenternas utsagor vid den första fokusgruppsintervjun visar att de håller 

ledarskapet som en grundläggande faktor för uppkomsten av goda relationer. Informanten 

Anna reflekterar över vad som menas med situationsanpassat ledarskap: 

Man vet när man behöver ta plats och man liksom bara kan sitta tillbaka och liksom…när de har lek 

och har det jättebra och har en kommunikation själva. De är viktigt att kunna backa, samtidigt behöver 

man ibland kanske ge dem ett litet förslag som kan trigga igång en tanke som de också kan fortsätta 

på. Man behöver vara liksom lite så…finkänslig. (Fokusgruppsintervju 1, Anna, 2015-03-20). 
 

Informanten Johan understryker att genuina relationer behöver utvecklas över tid. Även här 

betonas ledarskapet som en del av processen - i det här fallet för att skapa trygghet hos 

eleverna:  
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Jag känner lite att det är en process som tar den tid det tar. De är svårt för mig att formulera på ett bra 

sätt efter två veckors praktik, för jag känner att så långt har jag inte kommit på praktikplatsen än, att 

jag känner mig så trygg med barnen, alltså att jag har en god relation med barnen på det sättet, men 

liksom, det får jag ta vid nästa praktikperiod, att utveckla den relationen, så jag känner mig trygg och 

barnen känner sig trygga, för då har jag chans att utveckla mitt ledarskap också, för om jag känner mig 

trygg får jag också bättre ledarskap och på det sättet känner barnen sig trygga med mig och det blir en 

god miljö. (Fokusgruppsintervju 1, Johan, 2015-03-20). 

 

Studenterna diskuterar också sina VFU-handledare och hur dessa påverkar dem som 

förebilder i den kommande yrkesrollen. På frågan vad som utmärker en god pedagog 

resonerar de på följande sätt: 

 

Linda: De jobbar ju mycket med känslan, alltså den egna känslan, barnens känslor, känslan i miljön å 

så, ute i barngruppen – att det ska vara en bra stämning och så och att det ska vara tryggt. 

Johan: De som har relation med samtliga barn också, alltså de som kan namnen på alla barn på hela 

skolan och kan samtala med varje barn på ett plan.  

I: Hur är det ”planet”? 

Johan: De vet varje barns bemötande. Det barnet är på det sättet, det barnet är på det sättet, så de pratar 

olika med dem och så har de olika samtalsämnen som de tar upp: ”Så vad har du gjort i helgen?” De 

vet vad barnen ska göra under helgen och vad de har för intresse och så. 

Linda: De är så pass bra att de knappt behöver höja rösten, för att de har den respekten från eleverna, 

en ömsesidig respekt. 

Gustav: De ser kanske inte riktigt problemen, utan de ser möjligheterna, i varje individ.  

Linda: Ja, och så att det kanske kan räcka med en blick och så rättar de sig efter det direkt för att de 

har den respekten för den människan.  

I: Varför har de den respekten?  

Linda: De visar engagemang och känsla.  

Gustav: Visar sig intresserade helt enkelt (Fokusgruppsintervju 1, 2015-03-20). 

 

Att skapa ett gott gruppklimat, ha en nära relation med elever byggd på intresse och 

engagemang, samt vara på ”elevens plan”, visar sig här vara de viktigaste egenskaperna i ett 

lyckat pedagogiskt arbete, enligt studenterna. ”Relationer främjas genom att man sätter sig in i 

elevens känslor och den uppstådda situationen, även om ett barn beter sig stökigt eller bråkigt 

- man får inte döma på förhand”, påpekar informanten Linda. Gruppen reflekterar vidare och 

konstaterar att pedagogen bör ha en djupare förståelse för varje individ där denne ser bortom 

det stökiga eller bråkiga barnet. Det resulterar i en ömsesidig respekt som kan generera en 

genuin och nära elev-pedagog-relation, menar de.  

 

7.1.2 ”Personliga egenskaper är en förutsättning” 

[...] Det är ju lite viktigt med strukturen också. Att ha en struktur när man är på ett vis, de vet var de 

har en, alltså, ”jag är så här när detta händer och jag är så här när detta händer”, men inte 

humörmänniska och olika från situation till situation och alltså gör olika, utan alltid är konsekvent och 

gör på samma sätt, så de vet var de har en. Om det är något som inte är bra, då vet de att ”då kommer 

han och pratar om det”. (Fokusgruppsintervju 1, Peter, 2015-03-20). 
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Citatet beskriver ett resonemang om åsikter kring ”humörmänniskor” och vanskligheten i att 

pendla i humör när man arbetar med barn. ”Barnen blir förvirrade om pedagogen växlar i 

humör och de inte vet vilket svar de kan förvänta sig när de tar kontakt”, konstaterar 

informanten Peter. Jag ställer en följdfråga kring personliga egenskaper och professionalism: 

”Spelar pedagogens personliga egenskaper roll för hur väl man ingår relationer med 

eleverna?” Samtliga i gruppen är överens om att personligheten spelar roll. Däremot går 

meningarna isär om i vilken omfattning personligheten spelar roll för förmåga att främja goda 

relationer. Informanten Peter resonerar vidare: 

En pedagog som kan sätta sig in i hur barn tänker och agerar har betydligt lättare, tror jag, att skapa 

goda relationer än de pedagoger som saknar det. Jag tror mycket av ett sådant förhållningssätt sitter i 

ryggraden, som till exempel, så säger en del människor redan i tonåren att de "inte tycker om barn" 

och att de är "gnälliga och jobbiga". En sådan person tror jag har svårt att ändra sitt förhållningssätt 

och skapa goda relationer med barn för han eller hon är inte beredd att sätta sig in i deras värld och att 

anpassa sig till deras nivå. (Fokusgruppsintervju 1, Peter, 2015-03-20). 

 

Studenterna anser att människor med egenskaper som öppen, glad, social, lugn, och ärlig, har 

goda förutsättningar för att bygga goda relationer med en elever. Men även förmågan till 

empati, att känna av stämningar och att förstå sina egna känslor och därigenom förstå andras, 

anses viktiga. En pedagog med motsatta personliga egenskaper, som är sluten, orättvis, 

asocial och otrygg i sig själv har, enligt studenterna, svårare att ingå i goda relationer. 

 

7.2 Utveckling av pedagogisk relationskompetens i utbildningen  

Det andra huvudtemat Utveckling av pedagogisk relationskompetens i utbildningen och dess 

underteman beskriver vilken betydelse studenterna anser att pedagogisk relationskompetens 

har för deras kommande yrkesroll, samt vilken betydelse kursen kan ha för utveckling av 

deras pedagogiska relationskompetens. 

 

7.2.1 ”Det är på praktiken man lär sig om relationer” 

Vid frågan om de anser att arbetsmoment och litteratur i den aktuella kursen och i 

utbildningen i stort är inriktade på och främjar deras utvecklande av pedagogisk 

relationskompetens, får jag följande svar av en av informanten Peter: 

Kanske inte just denna terminen, men i förra kursen så fick man tydligare vetskap om hur man ska 

vara och hur man ska ha lite mer tålamod, att man inte ska förvänta sig att allt ska gå på räls. 

(Fokusgruppsintervju 1, Peter, 2015-03-20).  

 

Informanten Peter är här oenig med de andra vilka menar att kursen inriktar sig på främjande 

av relationer. Det råder även delade meningar i gruppen om vad kursen fokuserar på. Flera 

upplever att huvudvikten läggs vid barnobservationer och observationsmetoder som 
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praktiseras under fältdagar och någon anser att kursen i första hand fokuserar på ledarskap 

och kommunikation.  

     Vid fokusgruppsintervjun skiljer sig även åsikterna åt rörande vad i kursen som främjar 

studenternas pedagogiska relationskompetens. Informanten Malin nedan tycks anse att 

litteraturen har lärt dem mycket om relationer och att teori är en grund för praktik:  

Jag tycker man har fått någon slags bekräftelse på vissa grejor man gör och att man gör dem på ett bra 

sätt. Tidigare har man bara använt sig av ett sätt och inte tänkt på att det är en teori. Man får en 

bekräftelse på det man ändå gör är rätt ju. Att det faktiskt funkar och det är ju kul och så även tvärtom 

ju - att vissa grejer tänker man annorlunda där. (Fokusgruppsintervju 1, Malin, 2015-03-20).  

 

Även praktiska moment som rollspel och stopp-teater anses främja deras utvecklande av 

pedagogisk relationskompetens: ”Vi använder det i de praktiska momenten vid ett senare 

tillfälle, för vi lär praktiskt hur man ska göra i teorin…vi går igenom teorin och går igenom 

det praktiskt, alltså i skolan, med varandra. Det blir inte samma sak som om man gör det i 

arbetslivet, men i princip liksom”, förklarar informanten Malin. 

    Det framkommer åsikter om att praktiken konkretiserar de teoretiska kunskaperna och att 

det är där man lär sig i första hand: ”Det var nog det man märkte mest när man var ute på 

VFU, att när man hade en planering, att ’så här skulle det vara’, så när man gjorde det så blev 

det helt upp och ner istället och det gällde verkligen att ha ’fingertopparna’. Där känner ju jag 

att jag lär mig mest, när man e ute på VFU”, resonerar informanten Johan. Johan anser vidare 

att observationerna under fältdagarna har varit lärorika, då de har hjälpt honom att öka 

förståelsen för grupprocesser och hur barns samspel fungerar: 

[…] Man har nytta av att stå vid sidan om, vid avbytarbänken, och titta och reflektera över hur 

verksamheten fungerar. När de andra pedagogerna håller i aktiviteterna, då märker man rätt så snabbt 

hur den här klassen fungerar, vem det är som styr, vem som har vilken roll. (Fokusgruppsintervju 1, 

Johan, 2015-03-20).  

 

Informanten Malin berättar att hon har lärt sig massor om sig själv och sitt eget agerande 

under dessa två terminer - i synnerhet under praktiken: ”Man blir mer medveten vad man 

sänder ut för signaler till exempel, man använder mycket av det man har lärt sig på 

föreläsningarna och jag har tänkt mycket mer på hur jag är som person”. Samtliga studenter 

anser att praktiken är en förutsättning för att kunna träna de praktiska momenten och att det i 

huvudsak är där de utvecklar sin kunskap om relationer. 

I de individuella framkom uppfattningar hos studenterna att kursens innehåll, med undantag 

av praktiken, inte nämnvärt har främjat deras förmåga att ingå i goda relationer med eleverna. 

En av informanterna summerar: 
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Jag tycker inte så direkt att det har varit några arbeten i skolan som har gynnat relationer, för de stora 

arbetena vi har gjort, jag tänker på observationerna å populärkulturen e ingenting som direkt gynnar 

relationerna. De arbetena i skolan tycker jag inte lägger någon grund för relationsskapande precis. Det 

är mer praktiken i så fall, faktiskt. (Individuell intervju, Anna, 2015-05-07).  

 

Informanten Anna reflekterar vidare över frågan om kursen fokuserar på relationer eller inte: 

 
Svårt å säga, men det kändes som det var mer relationssnack under förra terminen. Jag tror det, ja. 

Alltså det har ju varit det nu också men. [...] Det har däremot inte varit mycket fokus på relationerna 

mellan pedagog-elev utan mer elev-elev, kan jag nog känna att det har varit. (Individuell intervju, 

Anna, 2015-05-07). 

 

Informanten Anna förklarar att kursen framförallt behandlar grupprocesser och 

barnobservationer. Observationernas fokus ligger på hur barn utvecklar social kompetens och 

hur de utvecklar relationer med varandra. Enligt informanten var det mer fokus på ledarskap 

och relationer mellan pedagog och elev under första terminen. Informanten Johan resonerar, i 

den individuella intervjun, på följande sätt angående samma frågeställningar: 

Inget specifikt så. Lärarna har ju haft seminarium omkring relationer, men det är mer allmänt om 

vikten av hur det är att vara som pedagog och varför man ska ha en god relation och hur barnen ska 

vara. De har förberett oss inför praktiken om ”så här ska det vara”, istället för att ”tänk på detta”. 

(Individuell intervju, Johan, 2015-05-07). 

                                                                                                                                             

Samma student uttrycker frustration över upplevelsen av att lärarna, uppgifterna i kursen och 

litteraturen styr hur de ska tänka. Han menar att det inte ges utrymme för egna sätt att tänka 

eller lösa uppgifter och ”problem” av olika slag och att det som sägs på föreläsningar och står 

i böcker, inte kan ifrågasättas. 

 

7.2.2 Konkreta verktyg 

Vid första fokusgruppsintervjun ställde jag frågan om studenterna anser att kursens innehåll 

och olika arbetsmoment har utvecklat deras kompetens i att möta eleverna på den nivå de 

befinner sig - både utvecklingsmässigt och kunskapsmässigt - och får följande svar: 

Linda: Ja vi har fått fler verktyg.  

Johan: Man vet vad man ska göra i olika situationer, förut var det väl att ”ah, det löser sig”. Nu har 

man ju den här lilla grunden och verktygen för att veta vad man ska göra i olika situationer.  

Linda: Och sedan finns forskning faktiskt bakom som stöd ju. Gör att grejor funkar bra. Man behöver 

kanske inte testa själv hela tiden utan har lite forskning som stöd – det här har några provat flera 

gånger om och då är det ju lättare att ta till och använda det. 

Peter: Man har lite mer verktyg, så att man inte ska ta allt för givet och ”ska jag hålla i en aktivitet nu, 

så ska det gå så här”, utan att man får vara beredd på att improvisera och vända och vrida och göra det 

bästa av situationen. (Fokusgruppsintervju 1, 2015-03-20).  

 

Kommentarerna i citatet visar att studenterna har en uppfattning om att både teori och 

praktiska övningar är av vikt för lära sig att nå eleven och bemöta eleven på den nivå den 
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befinner sig. Informanten Linda tar över samtalet: ”Jag tycker det vi hade idag var väldigt 

bra”. Informanten syftar till ett seminarium som är kopplat till teoretiskt material om olika 

kommunikativa tekniker. Informanten fortsätter: ”Mycket konkreta verktyg som man kan 

använda sig av. Vi hade en föreläsning om Non-violent communication och så var det massa 

andra grejor och så även att man har pratat mycket om olika ledarstilar och så, då reflekterar 

man mycket kring ”hur vill jag vara och hur är jag just nu” och det är ju också bra”, förklarar 

Malin.  

     Jag frågar studenterna om de tycker att verktygen har varit till hjälp att få en bättre 

kunskap om relationer: 

Samstämmigt: Ja, absolut! 

Malin: Jag tror att jag kommer att använda lite av det, ”Non-violent communication”. Det är lättare för 

oss att arbeta med det, det är så tydligt liksom. Det hjälper oss att sätta gränser och det hjälper barnen 

hur de känner - en bra hjälp att uttrycka sig.  

Linda: Man får ha med sig de här verktygen i bagaget, tillsvidare, för man kanske inte får möjlighet att 

använda dem i denna praktiken, denna gången, för det blir väl sista terminen, men man har det ju alltid 

med sig. (Fokusgruppsintervju 1, 2015-03-20). 

 

Flera av studenterna talar återkommande, i den första fokusgruppsintervjun, om vikten av att 

få med sig ”konkreta verktyg”, som hjälp till att skapa goda relationer och utveckla ett 

fungerande ledarskap under sin VFU. När frågan om konkreta verktyg och huruvida kursen 

främjar relationer diskuteras vid de individuella intervjuerna framkommer uppfattningar som 

skiljer sig från ovanstående citat. Informanten Linda konstaterar: 

Vi är ju mest inne på konkreta verktyg och jag känner nog inte att jag har lärt mig så mycket om 

relationer på ett djupare plan, alltså, hur man känner in barnet och känner av vad som är läge. De är 

mer så som jag är i mig själv och alltid har varit. Jag känner tvärtom att jag blir styrd och liksom inte 

får utveckla det mer inkännande sättet att bemöta barnen. (Individuell intervju, Linda, 2015-05-08). 

 

Informanten Linda tycks mena att hon inte upplever att man i utbildningen pratar om 

relationer på ett djupare plan i de situationer där man behöver ”känna av” och använda sin 

intuition, utan snarare ser relationsarbete som något konkret där ett visst antal befästa verktyg 

och kommunikationstekniker introduceras och tillämpas. Studenten upplevde dock de 

konkreta verktygen som positiva för relationsfrämjandet vid den första fokusgruppsintervjun. 

Informanten Linda uttrycker liknande åsikter som görs gällande hos informanten Johan - att 

de inte på egen hand får pröva sig fram i utbildningen och i stället blir styrda i hur de ska 

förhålla sig i relationer till barnen. 

 

 

 



 40 

8. Teoretisk analys 
 

Resultatet som har framkommit ur intervjuerna ger en explicit bild av studenternas 

uppfattningar om pedagogisk relationskompetens kopplat till den kommande yrkesrollen, 

samt kursens och utbildningens innehåll. Resultatet analyseras nedan vidare genom att de 

teoretiska perspektiv som tidigare har presenterats och beskrivits som utgångspunkter för 

studien, appliceras på det empiriska materialet. Genom att sammankoppla svarsresultatet i 

förgående avsnitt med utgångspunkt i de teoretiska perspektiven i kommande avsnitt, ges 

därmed en fördjupad tolkning av studenternas uppfattningar om pedagogisk 

relationskompetens, deras uppfattningar om betydelsen av att främja relationer i kommande 

yrkesroll och tillika vikten av att utveckla pedagogisk relationskompetens, samt vad kursen 

och utbildningen som helhet har för betydelse för deras möjlighet att utveckla pedagogisk 

relationskompetens. 

 

8.1 Föreställningar om pedagogisk relationskompetens  

Framställningen av studenternas föreställningar om vad pedagogisk relationskompetens 

innebär, samt vilken betydelse förmågan att främja goda relationer i den kommande 

yrkesrollen har, utgår från frågeställningar om vad relationer är och hur de uppstår och 

främjas.  

    Föreställningarna om pedagogisk relationskompetens och förutsättningarna för en god 

relation till elever är, enligt studenterna, att pedagogen visar empati, respekt, intresse och 

engagemang, inger trygghet samt kan läsa av kroppsspråk och stämningar. En god relation 

bygger på ett ömsesidigt förtroende, menar studenterna. Dessutom diskuteras fenomenet ”att 

känna av” och ”fingertoppskänsla” som något avgörande för om man är en duktig pedagog 

eller inte. Att ingå i goda relationer upplever studenterna som grundläggande i 

fritidspedagogyrket och en förutsättning för att vara en kompetent pedagog. Det framträder 

under första intervjun, och i viss mån under de individuella intervjuerna, att studenterna ser 

ledarskapet som en grundläggande parameter för hur man blir en bra fritidspedagog och hur 

man förhåller sig i relationer. Uppfattningen gör gällande att framgång ifråga om att ingå i 

och främja goda relationer med elever sker via ledarskapet och olika slags pedagogiska 

verktyg. Studenterna poängterar vikten av att pedagogen använder sig av konkreta verktyg 

och kommunikativa strategier. Man kan tolka resultatet som att studenterna till viss del 

uppfattar relationer som någonting som konstrueras, det vill säga, skapas utifrån med hjälp av 
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olika pedagogiska verktyg. Studenterna nämner frekvent ordet ”verktyg” i intervjuerna för att 

förklara hur de agerar i relation till eleverna. I fokusgruppsintervjuerna ges uttryck om att 

verktygen de får med sig i utbildningen är något positivt, medan det framkommer åsikter i de 

individuella intervjuerna att man upplever sig styrd av verktygen och inte får pröva sig fram 

på egen hand. Som tidigare nämnts står pedagogen utanför relationen och styr den från 

utsidan om denne uppfattar sina egna tankar och känslor och beteenden som ett slags verktyg. 

Pedagogen är därmed inte omedelbart delaktig i relationen (Aspelin 2010). Föreställningen 

om att relationer är något som man manövrerar utifrån, skulle kunna härledas till begreppen 

relationsarbete eller relationsskapande, vilka också nämndes under föreläsningar i kursen, 

samt i litteraturen kopplad till studenternas teoretiska uppgifter. Aspelin och Persson (2009) 

använder begreppet ”pedagogiska tillvägagångssätt” för att beteckna fenomenet. Här är just 

relationsarbetet i fokus och har som syfte ”att upprätthålla relationer som främjar 

lärprocesser” hos eleven (ibid, s. 10). I ”det pedagogiska mötet” däremot är läraren och eleven 

delaktiga i en gemensam process där ömsesidig bekräftelse sker och inte något på förhand 

konstruerat eller förutbestämt. Ett liknande sätt att se på skillnaden mellan två slags relationer 

och pedagogiska förhållningssätt finner vi hos Moira von Wright (2000) som talar om 

relationer, dels som något punktuellt, dels som något relationellt. Distinktionen mellan det 

punktuella perspektivet och det relationella perspektivet belyser att det är det unika, 

omedelbara och oförutsägbara mötet mellan pedagog och som är centralt i fråga om 

relationer, dvs. det möte där pedagogen intar elevens perspektiv som ett ”vem” istället för ett 

”vad”. Det gör läraren när denne sätter sig in i elevens situation och undviker att ”läsa av” och 

kategorisera eleven. Att betrakta eleven som ”Någon” innebär att läraren avstår från omdömet 

och istället lyssnar till vem eleven är (von Wright 2000). Studenternas resonemang kring 

relationsprocesser kan utifrån intervjusvaren tolkas som att de till stor del föreställer sig 

relationer och pedagogisk relationskompetens i termer av ”pedagogiskt tillvägagångssätt”. 

Dock framträder också ett resonemang som kan härledas till tankar om relationer som ett 

”pedagogiskt möte”. Ett sådant exempel är när Linda förklarar att relationer främjas genom att 

man sätter sig in i elevens känslor och den uppstådda situationen och inte bedömer på 

förhand, även om ett barn beter sig stökigt eller bråkigt. Pedagogisk relationskompetens kan 

ses som två olika slags dimensioner och som två olika slags förhållningssätt, vilket jag har 

försökt göra en beskrivning av utifrån mina teoretiska utgångspunkter. Flera exempel i 

intervjusvaren visar på att de reflekterar utifrån ett relationellt, såväl som ett punktuellt 

perspektiv på fenomenet. 

 



 42 

8.2 Betydelsen av förmågan att främja goda relationer i kommande yrkesroll 

Studenterna syns övertygade om att goda relationer mellan pedagog och elev är en 

förutsättning för att man ska kunna utöva sitt yrke med gott resultat. De menar med andra ord 

att goda relationer är själva grunden till yrkesutövandet. En uppfattning om att personliga 

egenskaper spelar roll för yrkesutövandet och relationsbyggandet framhålls. Dessa egenskaper 

kan man enbart lära sig utveckla till viss del - vissa grundförutsättningar i personligheten 

måste finnas från början, anser studenterna och syns antyda att dessa är en förutsättning för 

möjligheten att utveckla pedagogisk relationskompens.  

     Som tidigare har framhållits, antyder studenternas resonemang att de till viss del uppfattar 

relationer som någonting som kan konstrueras, vilket även synliggör vid resonemang kring 

personliga egenskaper. Genom detta synsätt formas relationer av målmedvetna handlingar 

som ligger utanför relationen och där målet för handlingen är på förhand planerad (Aspelin & 

Persson 2011). Det pedagogiska mötet däremot har en annorlunda funktion och innebär ett 

möte i delaktighet och omedelbar närvaro inför varandra. I det pedagogiska mötet inträffar 

något i stunden unikt där personerna delar en verklighet med varandra (Aspelin, 2010, s. 101-

102). Detta möte uppstår inte till följd av att något slags pedagogisk strategi, metod, modell 

eller dylikt appliceras och det kan inte på förhand planeras. Det finns en del indikationer på, 

som tidigare nämnts, att studenterna föreställer sig sin kommande yrkesroll och relationers 

betydelse i sådana termer, t.ex. när Johan gör en beskrivning av hur en god relation till eleven 

tar form och förklarar att man först måste få förståelse för sitt eget agerande, sina tankar och 

känslor och hur man fungerar som människa, för att kunna sätta sig in i elevens känslor och 

tankar. ”Då kan fingertoppskänsla uppstå”, förklarar han. Men det framträdande mönstret är 

ändå att man i första hand tolkar sin uppgift i termer av pedagogiska tillvägagångssätt. På 

samma sätt kan von Wrights begrepp appliceras på studenternas utsagor. Studenterna 

betraktar i vissa avseenden ämnet ur ett relationellt perspektiv där se det unika i varje individ 

och ta fasta på det möte som kan uppstå dem emellan, utan att på förhand planera eller skapa 

strategier (von Wright 2000), som exempelvis Lindas reflektion kring ”att se bortom barnets 

beteende och istället se till individen och dess behov”, eller Johans resonemang om ”att man 

behöver möta eleven på dess egna villkor på det plan eleven befinner sig”. Däremot resonerar 

de till stor del utifrån ett punktuellt perspektiv genom att resonera kring vikten av att 

pedagogiska verktyg och kommunikativa strategier tas i anspråk. 
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8.3 Kursens betydelse för utvecklande av pedagogisk relationskompetens 

Studenterna i fokusgruppen är övergripande positiva och ense om att både den aktuella kursen 

och utbildningen som helhet hittills har varit givande och haft en bra struktur där moment i 

utbildningen löpt som en röd tråd. Studenterna ger också en bild av att arbetsmomenten, både 

de teoretiska och praktiska, har gett dem värdefulla nycklar för utvecklande av förmågan att 

ingå i goda relationer med eleverna. I första hand anses praktikperioderna och fältdagarna 

utvecklande för dem. Aspelin (2005) hävdar att studenternas möjlighet att utveckla goda 

relationer och förmågan att stå i Jag-Du-relationer sammanhänger med lärarutbildningens 

kvalitet. Lärarutbildningens huvudmål är studenternas yrkespersonliga utveckling, vilket 

innebär ”att lära sig tolka barns och ungdomars mer eller mindre genuina lärande samtidigt 

som man är varse sin egen betydelse i processen” (Aspelin 2005, s. 167). I samtliga intervjuer 

är man överens om att utbildningen och den aktuella kursen till stor del kretsar kring olika 

slags verktyg och strategier, vilket kan tolkas som att perspektivet pedagogiskt 

tillvägagångssätt tenderar att framhållas. I fokusgruppsintervjuerna visar studenterna på en 

positiv attityd till de pedagogiska verktyg som tilldelas dem i utbildningen, vilka anses som 

viktiga hjälpmedel för att utveckla goda relationer. Motsägelsefulla uppfattningar 

framkommer dock vid de individuella intervjuerna, då studenterna hävdar att de inte upplever 

kursen utvecklande för förmågan att främja relationer och utveckla pedagogisk 

relationskompetens. Vissa menar att de pedagogiska verktygen snarare hämmar än främjar 

deras förmåga att utveckla relationer baserade på äkthet och spontanitet. Mellanmänskliga 

relationer är levande, ömtåliga fenomen som lätt kan ta skada av pedagogiska strategier som 

innefattar olika verktyg och metoder för att skapa lärande, menar Aspelin (2013). Studierna i 

den aktuella kursen handlar i första hand om barnobservationer och hur eleverna utvecklar sin 

sociala kompetens mellan varandra, menar studenterna. Relationer mellan elev och pedagog 

anses därför inte beröras i någon större utsträckning. Några studenter anser sig styrda av 

lärarnas val av arbetsmoment och litteratur och att man inte tillräckligt uppmuntras att tänka 

fritt. Informanten Linda uttrycker en frustration i den individuella intervjun över att hon inte 

upplever att man i utbildningen pratar om relationer på ett djupare plan i de situationer där 

man behöver ”känna av” och använda sin intuition. Ur det perspektivet kan studenternas 

utsagor förstås som en önskan om att man i kursen även närmar sig relationer på ett annat sätt, 

i ett pedagogiskt möte, som innebär ett mellanmänskligt skeende och ett icke på förhand 

planerat möte där pedagogen är omedelbart närvarande inför- och delaktig i relationen med 

eleven. Som jag tolkar resultatet menar studenterna att man i kursen i första hand uppehåller 
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sig vid resonemang om relationer utifrån ett punktuellt perspektiv, där intresse för den 

enskilda elevens problem och förmågor är i blickpunkten. Dock ges olika exempel på att 

studenterna föreställer sig relationer ur ett relationellt perspektiv, vilket i första hand lägger 

vikt vid hur elevens handlingar kan förstås i relation till det aktuella sammanhanget och, inte 

minst, i relation till lärare och kamrater (von Wright 2000). En del svar i de individuella 

intervjuerna tolkar jag som insikter om det mellanmänskliga skeendets betydelse för 

relationer. 
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9. Sammanfattande diskussion 
 

Resultatet visar att studenterna anser att de i utbildningen har erhållit en större kunskap om 

hur man förhåller sig i relationer med elever och en utökad insikt i och förståelse för sitt eget 

agerande i förhållande till andra människor. De syns eniga om att personliga egenskaper har 

betydelse för att kunna utvecklas till en bra pedagog och att pedagogisk relationskompetens är 

av betydelse för yrkesrollen. Studenterna framhåller att de ges olika konkreta verktyg, både 

genom arbetsmoment och genom litteratur, för att på ett handfast sätt lära sig skapa goda 

relationer. Studenterna är inte ense om något specifikt moment i kursen som mest utvecklande 

för förmåga att ingå i förtroendefulla relationer med elever, med undantag av fältstudier och 

VFU. Vid de individuella intervjuerna uttrycks frustration över att de anser sig styrda av 

lärarnas val av arbetsmoment och litteratur och att de inte uppmuntras att tänka fritt och det 

framkommer åsikter om att varken arbetsmoment eller litteratur i någon vidare mening är till 

hjälp för att utveckla förmågan att ingå i förtroendefulla relationer. Studenterna uttrycker här 

en önskan om att närma sig relationer på ett annat sätt än det som, i utbildningen i första hand, 

tas i anspråk. 

     Undersökningen utgick från tre frågeställningar - en huvudfråga och två underfrågor. Det 

empiriska materialet har analyserats och tolkats med stöd i teori för att besvara och belysa 

dessa frågor. Huvudfrågan löd: Vilka förställningar har studenterna om vad pedagogisk 

relationskompetens är? Jag inleder nedan med att diskutera huvudfrågan och sätta den i 

relation till tidigare forskning på området och övergår sedan till att göra detsamma med 

underfrågorna.  

      Fibaek Laursen et.al (2014) kunde i deras studieresultat konstatera att lärarstudenterna år 1 

främst fokuserade på övningar, tekniker och verktyg som man kan använda sig av i 

pedagogiskt arbete, t.ex. för att skapa lugn och koncentration i klassrummet. Det handlade 

också om att lära sig att tackla speciellt stökiga och ”svåra” elever. På liknande sätt tolkade 

jag studenternas uppfattningar vid intervjuerna och de val de gjorde i de situationer som 

uppstod på praktiken: Flertalet berättelser i loggböckerna fokuserade på konkreta lösningar av 

situationer och syftade till att skapa ordning i barngruppen. Fibaek Laursen et al. (ibid.) 

framhåller att pedagogisk relationskompetens inte hänger samman med att använda några 

bestämda övningar eller tekniker för att skapa ro och uppmärksamhet i elevgruppen. Det finns 

förvisso många bra tekniker och övningar att använda för främja elevers närvaro och 

koncentration, så att pedagogisk relationskompetens kan utvecklas, men det är inte kärnan i 

pedagogisk relationskompetens. Kärnan menar man vidare, är istället att kunna möta elever 
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med öppenhet och respekt, med empati, självinsikt och att ta ansvar för sitt eget handlande i 

relationen (ibid.). Studenterna har en uppfattning om att pedagogisk relationskompetens 

innebär att pedagogen är engagerad i sina elever och visar personligt och äkta intresse, vilket 

de anser är nyckeln till att träda in i goda relationer. Lilja (2013) framhåller att läraren måste 

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

äkta i sitt umgänge med eleven för att en förtroendefull relation ska kunna framträda. 

Studenterna är överens om att det är en självklarhet att man som pedagog ska visa en 

personlig sida gentemot eleverna och våga visa sina känslor inför dem. De menar att ett 

sådant förhållningssätt från pedagogen kan generera djupare ömsesidig förståelse mellan 

pedagog och elev. Studenternas reflektioner i detta avseende antyder att de antar ett 

relationellt perspektiv i resonemanget och har en uppfattning om det pedagogiska mötets 

betydelse i fråga om att utveckla pedagogisk relationskompetens. 

     Jag anser att man kan betrakta pedagogisk relationskompetens ur ett tvådimensionellt 

perspektiv. Studenterna bör därför i lärarutbildningen utveckla två slags kompetenser: dels 

kompetensen att agera utifrån ett pedagogiskt tillvägagångssätt, som syftar till att skapa en 

kunskapsalstrande kommunikation och lägger fokus på att inkludera elever i gemenskaper - i 

ett relationsarbete. Dels även kompetensen att handla utifrån det pedagogiska mötet, vilket 

betecknar ett mellanmänskligt skeende där läraren bekräftar eleven sådan eleven är i detta 

ögonblick och inte genom en målmedveten på förhand planerad handling. I både det 

pedagogiska mötet och i det pedagogiska tillvägagångssättet står relationer med eleverna i 

centrum och är direkt knutna till arbetet med eleverna.  

     Den första underfrågan var: Vilken betydelse anser studenterna att pedagogisk 

relationskompetens har för deras kommande yrkesroll? Studenterna syns eniga i åsikterna om 

att ingå i och främja relationer på ett förtroendefullt och äkta sätt, utgör grund i det kommande 

yrket. Under intervjuerna uttrycks emellertid viss ambivalens när det gäller synen på 

pedagogisk relationskompetens som del av yrkesrollen och utsagorna visar inte explicit på 

skillnaden mellan, å ena sidan, att vara i relation med eleven i en ömsesidig process där ett 

direkt och icke på förhand konstruerat möte uppstår och, å andra sidan, att främja relationer 

utifrån en på förhand given mall. Fibaek Laursen konstaterade fortsättningsvis i sitt 

forskningsresultat, att studien av lärarstudenterna år 1, visade på en uppfattning om och 

förståelse av relationer och främjandet av dessa som, i första hand, sammanhängande med 

ledarskapet (Fibaek Laursen et al. 2014). Jag är enig med Fibaek Laursen och hans 

forskarteam om att studenterna mestadels i intervjuerna uppehåller sig vid förställningen om 

att utvecklandet av pedagogisk relationskompetens och att främja goda relationer, i första 
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hand är avhängigt ett visst ledarskap. Jag tolkar detta som att studenterna, i detta tidiga skede 

av utbildningen, behöver konkreta verktyg, i första hand ledarskapstekniker, för att 

konkretisera och känna trygghet i den komplexitet i yrkesrollen som sammanhänger med 

förmågan att utveckla förståelse för arbetet utifrån det pedagogiska tillvägagångssättet, likväl 

som det pedagogiska mötet. Studenterna har också en uppfattning om att möjligheten att ingå 

i goda relationer och utveckla pedagogisk relationskompetens sammanhänger med vissa 

grundläggande personliga egenskaper hos en person. Fibaek Laursen (2013) avfärdar 

uppfattningen om att en pedagogs personliga egenskaper spelar roll för hur väl man utvecklar 

pedagogisk relationskompetens och menar att det är något man kan lära sig. Pedagogisk 

relationskompetens handlar enligt honom om att vara uppmärksam och närvarande i sitt 

arbete och att personlighetsdragen i sig är av sekundär betydelse (Fibaek Laursen 2013).  

     Den andra underfrågan löd: Vilken betydelse kan lärarutbildningen och, mer specifikt, den 

aktuella UVK-kursen ha för utveckling av studenternas pedagogiska relationskompetens?  

Det är svårt att avgöra om kursens uppbyggnad och innehåll specifikt utvecklar pedagogisk 

relationskompetens hos studenterna eller inte. Fritidspedagogutbildningens kurser och yrket i 

sig, baseras på hur man ingår i relationer och främjar dessa med elever. Studenterna har 

studerat yrket under knappt två terminer där endast sex veckor har utgjorts av praktik. 

Sannolikheten att man på denna korta tid utvecklar ett mångfacetterat sätt att förstå relationer 

och koppla det till en praktisk verklighet, är kanske inte så stor. De flesta i gruppen har sedan 

tidigare heller ingen större erfarenhet av pedagogisk verksamhet.  

     Att se sin egen delaktighet i relationen är grundläggande för utvecklandet av pedagogisk 

relationskompetens och ett av kursens syften var att öka självkännedomen hos studenterna. 

Fibaek Laursen et al. (2014) menar att vägleda och undervisa på egen hand tar all 

uppmärksamhet för studenten vid VFU och därigenom blir det svårt att också lära sig att vara 

medveten om sig själv och sitt agerande. Utifrån forskningsresultatet från Fibaek Laursen et.al 

(2014), skulle detta kunna peka mot att studenterna under utbildningstiden endast till viss del 

utvecklar pedagogiskt relationskompetens.   

     Utifrån de svar som framkommit i intervjuerna visar studenterna på att de har förståelse 

om det pedagogiska tillvägagångssättet och att de genom arbetsmoment och litteratur har 

erhållit kunskap i att bygga relationer. Det ges en antydan om att de till viss del har erhållit 

insikter om det pedagogiska mötets betydelse för att ingå i goda relationer där ömsesidig 

bekräftelse och samvaro uppstår och att de har en viss förmåga att resonera kring relationer 

utifrån ett relationellt perspektiv, där fokus ligger på det unika som uppstår i mötet mellan 

pedagog och elev. En viktig fråga att ställa sig är om det för eleverna spelar roll genom vilket 
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perspektiv utbildningen och kursen närmar sig ämnet sociala relationer för att utveckla deras 

pedagogiska relationskompetens. Det skulle kunna antas att de har möjlighet att utveckla 

pedagogisk relationskompetens oavsett om utbildningen utgår från ett punktuellt eller 

relationellt perspektiv, såväl som att ha ett pedagogiskt tillvägagångssätt eller ett pedagogiskt 

möte i blickpunkten. Om eleverna förmodas utveckla pedagogisk relationskompetens i 

utbildningen kan ett antagande göras att förståelse om pedagogiskt tillvägagångssätt utvecklas 

genom att teori och praktik integreras, men att insikter om det pedagogiska mötet främst 

utvecklas genom VFU. Det kan således hållas för sannolikt att praktiken är en förutsättning 

för möjlighet att utveckla pedagogisk relationskompetens, vilket styrks av studenterna 

utsagor. Det stöder därmed ett antagande om att praktiken specifikt är avgörande för om 

studenterna utvecklar pedagogisk relationskompetens eller inte.   

9.1 Metoddiskussion 

Undersökningen skildrar studenternas uppfattningar om pedagogisk relationskompetens och 

lärarutbildningens betydelse för utvecklandet av pedagogisk relationskompetens. Den utfördes 

genom intervjuer utformade efter en intervjuguide. Jag är medveten om att min förförståelse 

och mina egna erfarenheter kan ha påverkat min tolkning av resultatet, men genom att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer har informanterna kunnat reflektera relativt fritt 

trots ett par styrda frågeteman. Mina egna åsikter och förkunskaper hamnade på så vis i 

bakgrunden. En viss reservation kring antalet informanter som valdes till studien bör 

uppmärksammas. Endast sex stycken lärarstudenter medverkade i fokusgruppsintervjuerna, 

vilket skulle kunna betraktas som en lägre grad av tillförlitlighet. För att öka tillförlitligheten 

valde jag därför att utöka antalet intervjuer. I ett inledande skede var avsikten att endast utföra 

fokusgruppsintervjuer, men studien utökades senare med tre individuella intervjuer. Vid de 

individuella intervjuerna hade jag intervjuguiden som grund, men omformulerade frågorna 

något för att svaren på ett mer omfattande vis skulle kunna ge en bild av hur studenterna ser 

på relationer och upplever sin kompetens i att främja relationer med elever, än vad som 

framkom i fokusgruppsintervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes utfördes en pilotintervju 

med en lärarstudent vid en annan utbildning, i syfte att säkra validiteten. Det visade sig vid de 

individuella intervjuerna att transparensen inom gruppen möjligen inte var så hög som jag 

först upplevde under fokusgruppsintervjuerna då vissa svar i de individuella intervjuerna 

motsade de svar och de resultat jag fick fram vid gruppintervjuerna. När inte övriga 

medlemmar i basgruppen var närvarande kan det möjligen förhållit sig så att informanten i 

lugn och ro kunde tänka efter vid varje fråga utan att riskera att bli avbruten eller färgad av de 
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andras åsikter och därmed ge ett ärligare svar. I efterhand kan jag också konstatera att 

loggböckerna inte fyllde den funktion de var ämnade för, varför denna del av undersökningen 

och dess validitet kan ifrågasättas. Syftet var att med hjälp av loggböckerna erhålla ett mer 

omfattande material kring studenternas uppfattning av vad pedagogisk relationskompetens är, 

än de svar som framkom ur intervjuerna. Istället för att intervjua studenterna i grupp, där jag 

fick relativt knapphändiga svar utan några djuplodade reflektioner om deras olika situationer 

från loggböckerna, kunde jag här ha valt att utföra individuella intervjuer för att få fram ett 

mer gediget, och för studien, betydelsefullt material. 

 

9.2 Relevans för yrket och framtida forskning 

I takt med att läraryrkets status har minskat hävdar forskare att kravet att träda in i och främja 

goda pedagog-elevrelationer har ökat. Det ställs stora krav på dagens pedagoger att inneha 

fler kompetenser än den didaktiska. Relationell pedagogik och pedagogisk 

relationskompetens blir allt mer uppmärksammat inom skolvärlden som ytterligare perspektiv 

på hur man kan bemöta de ökade krav som ställs på skolan och det ökade antal elever med 

olika behov. Jag har i denna uppsats försökt att göra en beskrivning av pedagogisk 

relationskompetens och forskningen kring densamma. Jag har också försökt att förklara 

innebörder i begreppet pedagogisk relationskompetens och relationens påverkan på 

pedagogen och eleven. Jag har undersökt lärarstudenternas föreställningar av pedagogisk 

relationskompetens och utforskat i vilka avseenden lärarutbildningen kan ha betydelse för 

studenternas utvecklande av pedagogisk relationskompetens. Vidare forskning på området är 

lämpligen att följa samma informanter i utbildningens slutskede i syfte att utforska eventuella 

förändringar i attityder och förhållningssätt kopplade till frågeställningar liknande den 

aktuella studiens. Vidare forskning skulle också kunna vara att göra en större jämförande 

undersökning om hur studenternas kunnande och färdigheter ifråga om pedagogisk 

relationskompetens främjas i lärarutbildningen inom samtliga utbildningsinriktningar. 

Framtida forskning bör enligt min mening utföras i syfte att öka kunskapen om och fördjupa 

förståelsen av, vad pedagogisk relationskompetens innebär och vilken funktion den fyller för 

pedagogyrket och för elevers lärande och utveckling, nu och i framtiden. 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide – fokusgruppsintervjuer 

 
 

 

Studenternas föreställningar om pedagogisk relationskompetens 

 

1. Hur bör en fritidspedagog vara i relation med eleverna? 

2. Kan du beskriva hur en ”god” relation mellan pedagog och elev ser ut enligt dig? 

3. Hur gör du för att främja goda relationer mellan dig och eleverna? 

 

 

Studenternas föreställningar om hur kursen och lärarutbildningen kan främja 

deras pedagogiska relationskompetens 

 

1. Har kursens innehåll, som litteratur, grupparbeten och diskussioner, varit till hjälp för att 

öka er kompetens i att främja goda relationer med elever.  

 

2. Är det något moment i kursen som ni anser har varit inriktad på utvecklande av relationer 

med eleverna på fritids? 

 

3. Anser ni att kursens innehåll och olika arbetsmoment har utvecklat din kompetens i att 

möta eleverna där de befinner sig utvecklings- och kunskapsmässigt? 

 

4. Anser ni att kursens olika arbetsmoment har utvecklat er kompetens i att agera i och 

hantera uppstådda situationer på ett bättre sätt än tidigare? 

 

5. Finns det något ni hittills har saknat i utbildningen som berör den kompetens som handlar 

om relationen mellan elev och pedagog? 
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Bilaga 2 

 
 

Intervjuguide – individuella intervjuer 
 

 

 

Studenternas föreställningar om pedagogisk relationskompetens 

 

1. Kan du beskriva hur en ”god” relation mellan dig och en elev ser ut? 

2. Hur anser du att du är ”i mötet” med elever? 

3. Stämmer det överens om hur du skulle vilja vara? 

4. Hur gör du för att få en bra kontakt med en elev? 

 

 

Studenternas föreställningar om hur kursen och lärarutbildningen kan främja 

deras pedagogiska relationskompetens 

 

1. Har kursens innehåll, som litteratur, grupparbeten och diskussioner, varit till hjälp för att 

öka er kompetens i att främja goda relationer med elever och kan du i så fall beskriva vad 

det innehållet handlade om?  

 

2. Varför anser du att detta innehåll var till hjälp för att främja relationerna? 

 

3. Är det något moment i kursen som ni anser har varit inriktad på utvecklande av 

relationer med eleverna på fritids och kan du i så fall beskriva hur det momentet var?  

 

4. På vilket sätt var just det momentet inriktat på utvecklande av pedagogisk 

relationskompetens? 
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Loggbok  
 

I min undersökning vill jag ta reda på vilka föreställningar ni har om pedagogisk 

relationskompetens och om ni får möjlighet att utveckla detta under er utbildning. I detta fall i 

följer jag er i kursen Ledarskap, kommunikation och relationsskapande i barns livsvärld. 

Studien består av två delar. Den ena delen inbegriper två fokusgruppsintervjuer och 

observationer. Den andra innebär att ni för loggbok under er VFU och där beskriver en 

händelse som gör intryck på er på något sätt. Loggboken mejlar ni till mig senast en vecka 

innan vi tillsammans träffas igen efter genomförd VFU, då ni får berätta om era upplevelser 

som ni delgav mig i loggboken. Naturligtvis är det enbart jag som kommer att läsa ert skriva 

material och ni kommer att vara anonyma i undersökningen. 

 

Uppgift: Beskriv en händelse där du var involverad tillsammans med en eller flera elever - en 

situation där du utmanades eller som gjorde intryck på dig. 

 

 Vilka deltog i kommunikationen? 

 Vad för typ av situation var det? 

 

 Beskriv händelseförloppet - gärna noggrant, med så många detaljer du kan komma på.  

 Vad gjorde och sa du?  

 Vad gjorde och sa eleven? 

 

 Hamnade du i dilemma över något i situationen? 

 Fick du göra något eller några överväganden (val) i stunden? 

 Vad visade sig framgångsrikt, eller inte framgångsrikt? 

 Vad kunde du gjort annorlunda? 

 

 Hur tror du eleven uppfattade och upplevde situationen? 

 Uppfattade du att eleven och du förstod varandra? 

 Vilka tecken fick du på det? 

 Tror du eleven upplevde samma sak? 

 

TACK för att du tar dig tid att besvara dessa frågor och reflektera över elevsituationen! 

 

/Lisa 


