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Sammanfattning 

Föreliggande studie har som syfte att belysa hur några elever på gymnasiesärskolans nationella program 
upplever och beskriver vilken betydelse relationer till undervisande lärare har för det egna lärandet. 
Studien består av fem kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som genomförts med elever på olika 
nationella program på en gymnasiesärskola. Resultatet av studien visar att eleverna anser att relationen 
till undervisande lärare är viktig för den egna lärprocessen, men kanske än mer viktig för det psykiska 
välmåendet. Genom en god relation till sin lärare skapas trygghet och förtroende, vilket eleverna värderar 
högt. Samtalet är i fokus när eleverna beskriver vad som är viktigt i relationen till sin lärare, att kunna 
prata om positiva såväl som negativa saker och att läraren lyssnar är något som betonas av eleverna.  

Abstract 
The purpose of this study is to elucidate how some students with intellectual disabilities in the upper 
secondary school's national program experience and describe the importance of relationships with teaching 
teachers for their own learning. The study consists of five qualitative, semi-structured interviews conducted 
with students in different national programs at a secondary school. The results of the study show that the 
students consider that the relationship with teaching teachers is important for their own learning process, 
but perhaps even more important for mental well-being. Through a good relationship with their teacher, 
security and confidence are created, which the students value highly. The conversation is in focus when 
the students describe what is important in the relationship with their teacher, being able to talk about positive 
as well as negative things and that the teacher listening is something that is emphasized by the students.  

Ämnesord: appropriering, artefakt, , mediering, relationskompetens, sam-varo, sam-verka samt proximal 
utvecklingszon. 
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1. Inledning 

 

Under utbildningen till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning har jag vid flertalet 

tillfällen stött på litteratur som styrker att relationen mellan lärare och elev, har en viktig för att 

inte säga avgörande betydelse för lyckade lärprocesser. Forskare som exempelvis Aspelin 

(2015), Lilja (2013) och Marsh (2012) presenterar olika aspekter av relationell kompetens och 

relationens betydelse vid inlärning. I min dagliga praktik på en gymnasiesärskola har jag också 

fått erfara hur goda respektive mindre goda relationer kan påverkat lärprocesser. Tankar kring 

hur jag i min roll som speciallärare inom utvecklingsstörning kan agera och arbeta kring 

relationsskapande har börjat att ta form. 

 

Enligt examensordningen (SFS 2011:136) förväntas studenter oavsett inriktning inom 

speciallärarutbildningen visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande vid erhållen 

speciallärarexamen. Vidare förväntas jag visa fördjupad kunskap kring den allsidiga 

kunskapsutvecklingen i relation till ämnesområde eller undervisningsämne hos barn och unga 

med utvecklingsstörning.  

 

I konventionen om mänskliga rättigheter angående personer med utvecklingsstörning kan man i 

artikel 24 bland annat att läsa att personer med utvecklingsstörning har rätt till utbildning på alla 

nivåer. Det innebär ett livslångt lärande där fokus är att utveckla varje människas fulla potential 

och där dennes egenvärde och känsla för värdighet förstärks. Vidare betonas utveckling av den 

enskildes personlighet, kreativitet och begåvning, samt fysiska och mentala färdigheter, som 

mycket viktigt (Socialdepartementet, 2008).  

 

Mot bakgrund av dessa skrivelser förstärks mitt intresse för relationens betydelse vid 

lärprocesser än mer. Att bidra till att en annan människa får möjlighet att utveckla sin fulla 

potential tror jag är i stort sett omöjligt om jag inte har förmåga att skapa en betydelsefull 

relation till vederbörande. Om min åsikt och mina kunskaper skall betyda något för en annan 

människa och därigenom kanske väcka ett intresse för att lära, är jag övertygad om att jag först 

“måste bli” någon för denne andre. Mina tankar om relationens betydelse i lärprocessen har dock 

skapat frågor hos mig. En relation kräver minst två aktörer, dessa aktörer måste båda se vikten av 

och bidra i relationen för att den skall bli fruktsam och utvecklas. I Svenska akademiens 
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ordböcker (SAOL) definieras ordet relation som känslomässigt förhållande mellan två eller flera 

personer. Det kan också definieras som kärleksförbindelse enligt samma källa. Hur ser då elever 

i min yrkespraktik på vad relation är och på dess betydelse för lärprocessen? Har elever samma 

tankar som tidigare nämnda forskare, Aspelin (2015), Lilja (2013) och Marsh (2012), det vill 

säga att relationen har betydelse för lärprocessen. Utifrån dessa tankar och min nyfikenhet har 

följande syfte med föreliggande studie formulerats. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att belysa hur några elever på gymnasiesärskolans nationella program upplever och 

beskriver vilken betydelse relationer till undervisande lärare har för det egna lärandet.  

1.2.1  Frågeställningar formulerade ur ett elevperspektiv: 

- Hur definieras begreppet relation ur ett elevperspektiv? 

- Hur upplever eleverna relationen mellan sig och sina lärare i skolan? 

- Vilken betydelse upplever eleverna att relationen till undervisande lärare har för den egna 

lärprocessen?  

 

 

Vissa avgränsningar i studien har medvetet gjorts. Av praktiska skäl, som begränsning i tid, 

valde jag att endast intervjua elever över 18 år, eftersom eleverna då har rätt att ge sitt samtycke 

utan att vårdnadshavare behöver tillfrågas. Jag har även valt att endast intervjua elever som går 

nationella program, vilket medför att röster från elever på individuellt program inte hörs i 

studien. Vidare har jag medvetet, utifrån studien syfte, bara intresserat mig för elevernas röster, 

alltså har inga lärare intervjuats för att ge sin bild. 
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2. Tidigare forskning 

 

I följande kapitel beskrivs den teoretiska ansats som används i föreliggande studie. Jag har 

inspirerats av den sociokulturella teorin och ur den valt ut några centrala begrepp som jag anser 

aktuella för studien (Dysthe, 2003; Säljö, 2015). Som komplement har jag även valt tre begrepp 

ur den relationella pedagogiken, då relationen har en central betydelse för min studie (Aspelin, 

2013: Aspelin & Persson, 2011). I kapitlets inledning kommer tidigare forskning som är av 

intresse för studien att redovisas. Därefter följer en kort presentation av den sociokulturella teorin 

och de utvalda centrala begreppen inom denna teori. Avslutningsvis följer en beskrivning av de 

valda centrala begrepp inom relationell pedagogik som tillsammans med de centrala begreppen 

ur den sociokulturella teorin ligger till grund för analysen av resultatet.  Studiens centrala 

didaktiska begrepp är följande:  

relationskompetens, sam-varo, sam-verka, appropriering, mediering, artefakt samt proximal 

utvecklingszon. 

 

2.1 Framgångsfaktorer för förtroendefulla relationer enligt tidigare 
forskning 
 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för förtroendefulla relationer är enligt Johnson (2008) 

att lärarna lyssnade till sina elever. Studier gjorda av Lilja, (2013) och Marsh (2012) bekräftar 

Johnsons resultat och anser att när lärare visar intresse för elever, lyssnar på dem och behandlar 

dem med respekt, förstärks relationen än mer och förutsättningar för lärande ökar. Andersson 

(2017) menar att när elever upplever att de blir lyssnade på ökar upplevelsen av inflytande och 

den sociala samvaron under skoldagen. Hon konstaterar utifrån sin avhandling att genom ökad 

relationskompetens bland lärare ges möjlighet till engagerande lärmiljöer såväl kunskapsmässigt 

som socialt. Klang, Göransson, Lindqvist, Nilholm, Hansson och Bengtsson (2019) har i en 

nyligen genomförd studie studerat hur undervisningen ser ut för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i segregerad undervisningsform respektive grundskola. Författarna kunde 

bland annat konstatera att det i undervisning inom särskild skolform lades större vikt vid att 

stödja elevernas sociala deltagande än i den vanliga grundskolan. Fokus låg på att skapa en 

känsla av gemenskap i klassrummet, skapa möjligheter för elever att interagera med varandra, 

stödja kamratrelationer, stödja elevernas självkänsla.   
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Andra framgångsfaktorer som lyfts fram är bland annat vikten av att se och uppmärksamma 

eleverna. Marsh (2012) menar att när lärare ser och uppmärksammar elever genom att hälsa, le 

och visa intresse för personen bakom eleven i bänken, stärks lärar-elev relationen. Att använda 

humor och att skapa personlig interaktion, bidrar också till positiva relationer mellan elev och 

lärare, vilka i sin tur kan skapa förutsättningar för lärande. Lilja (2013) påstår att för att givande 

och förtroendefulla relationer mellan elever och lärare skall bli till krävs ärlighet och äkthet. 

Läraren måste med kroppen visa det som munnen förmedlar. Budskapet blir tydligt. Vidare krävs 

att läraren spontant kan läsa av och möta eleven så som den förväntar sig. Läraren behöver också 

kunna gå utanför den aktuella situationen och se hela eleven, det vill säga utifrån fler situationer 

än en, samt förmedla en tilltro till elevens kapacitet. Genom dessa handlingar utvecklar eleven 

förtroende för läraren, vilket i sin tur bidrar till förtroendefulla relationer som håller för att 

utmanas.   

 

2.2 Framgångsfaktorer för elevers skolprestationer enligt tidigare 

forskning   

En av de största studier som gjorts inom området är John Hatties meta-analys (2014), som i sin 

tur analyserar 800 metaanalyser. Syftet med studien är främst att ge en rimlig teori över vilka 

faktorer som gynnar elevers skolprestationer. Hattie (a.a.) konstaterar att frågor rörande skolval, 

storlek på klasser och skolors finanser har en mycket liten inverkan på elevers prestationer. Det 

är snarare uppgifter inom skolan som är avgörande och då är det främst undervisningsprocessen 

som Hattie fokuserar på. Precis som Hattie konstaterar Håkansson och Sundberg (2012) att 

åtgärder som syftar till att minska klasstorlek eller skolors ekonomi, har mycket liten inverkan på 

elevers lärande. Hattie (2014) menar vidare att lärarnas roll är betydelsefull men att det viktigaste 

ändå är undervisningens kvalité. Denna slutsats kan jämföras med Håkansson och Sundberg 

(2012), som anser att lärarnas kompetens är den absolut viktigaste framgångsfaktorn för elevers 

lärande. Forskningen visar enligt författarna att undervisningen måste individanpassas utifrån 

varje elevs förutsättningar och behov. Detta kräver i sin tur kunskap om elevens utvecklingsnivå, 

men också intressen för densamme då vikten av att kunna engagera eleverna är ytterligare en 

framgångsfaktor för lärande, enligt Håkansson och Sundberg.  Som en parallell till resultatet 

visar även Hatties forskning på vikten av engagemang från lärarna samt intresse och en passion 

för att undervisa. Lärarna måste också känna varje elev så att lämplig feed back ska kunna ges. 
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Vidare är det av största vikt att lärarna har tydliga mål med sin undervisning och känner till 

framgångskriterier för denna. Lärarna måste även ha ett tillåtande klimat där misstag välkomnas 

som möjlighet till lärande. 

 

Håkansson och Sundberg (2012) betonar också vikten av att undervisningen präglas av tydlighet. 

Det vill säga att läraren planerar och strukturerar undervisningen och där kommunikationen i 

klassrummet styrs till lektionsinnehållet. Det centrala blir följaktligen att eleverna förstår vad 

undervisningen syftar till och vad som förväntas av dem. Enligt författarna kännetecknas en 

kvalitativt god undervisning generellt av tydliga förklaringar och en undervisning som varvar 

teori med praktiska övningar samt en undervisning som präglas av tydlig struktur. I arbetet mot 

uppsatta mål spelar också uppföljning och återkoppling gentemot eleven en viktig roll. Detta 

arbete skulle kunna likställas med det som Nordenbo, Sögaard Larsen, Michael, Tiftikçi, 

Neriman, Wendt, Rikke och Östergaard (2008), benämner som didaktisk kompetens. Författarna 

anger den didaktiska kompetensen tillsammans med relationskompetens och ledningskompetens 

som de tre viktigaste faktorerna som kännetecknar framgångsrika lärare. Den didaktiska 

kompetensen innefattar enligt författarna förmågan att anpassa och variera undervisningen, så 

kallad undervisningsskicklighet. Inom ledningskompetens framhålls förmågan att vara en tydlig 

förgrundsgestalt med målet att gradvis föra över ansvaret till eleverna. Studien är baserad på 70 

nationella och internationella undersökningar som utvärderats med syfte att definiera vad i 

lärarkompetensen som bidrar till lärande bland barn och unga.  

 

Avslutningsvis menar Hattie (2014) att lärarna bör känna till att de är bland de mest kraftfulla 

instrumenten för lärandet. En övergripande sensmoral i studien är att förhållandet mellan lärare 

och elev är avgörande för att främja lärandet, vilket även Nordenbo, m.fl. (2008) vidhåller. 

Enligt dem är relationskompetens där lärarnas förmåga att skapa hållbara relationer med eleverna 

är av yttersta vikt när framgångsrika lärare skall identifieras.  Cornelius-White (2007) och 

Debora, Roorda, Helma, Koomen, Spilt och Frans (2011)  har i studier, precis som Hattie (2014) 

och Nordenbo, m.fl (2008) konstaterat, att goda relationer mellan lärare och elever har positiva 

effekter på utbildning.  I motsats till tidigare nämnda studier beskriver Håkansson och Sundberg 

(2012)  inte lärar-elev relationen specifikt som en framgångsfaktor vid inlärning. 
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2.3 Relationskompetens i skolans kontext 

 

Enligt Aspelin (2015) kan relationskompetens beskrivas som en allmän förmåga att knyta an till 

andra människor. Han betonar att denna förklaring inte räcker utan måste kompletteras när vi 

talar om relationskompetens inom ett specifikt yrke. I yrken där syftet är att främja människors 

välfärd och hälsa får relationskompetens en given roll. Aspelin beskriver vidare den 

relationskompetente läraren som inriktad på att bygga respektfulla och förtroliga relationer där 

relationen också är produktiv ur utbildningssynpunkt. Detta kan jämföras med vad Aspelin och 

Jönsson (2019) beskriver som socioemotionell kompetens, som kan räknas som en av tre 

underkategorier till relationell kompetens, där de övriga är differentieringskompetens och 

kommunikations kompetens. Till socioemotionell kompetens räknas lärarens förmåga att 

framkalla stolthet hos eleven och samtidigt erkänna känslor av skam men kanalisera dessa i en 

för lärandet produktiv riktning.  

 

 Aspelin och Persson (2011) menar att begreppet relationell pedagogik i skolkontext, bör ses som 

ett äkta och innerligt möte mellan två individer, där den ena ansvarar för den andres utveckling 

av lärdom och mänsklig utveckling. Nordenbo m.fl. (2008) beskriver relationskompetens som att 

läraren utvecklar relationer till sina elever som bygger på respekt, empati, överseende och 

intresse. Läraren tror på elevens förmåga att lära och utvecklas, samtidigt visas hänsyn för 

individers olika förutsättningar och skilda sätt att lära. En lärare med god relationskompetens 

motiverar, aktiverar och stöttar sina elever. Bilden bekräftas av Aspelin (2015) som anser att den 

relationskompetenta läraren är lyhörd inför elevers varierande behov, intressen och 

förutsättningar. Läraren kan sätta sig in i elevernas situation och tankar, där målet är ömsesidig 

förståelse. Vidare menar han att läraren är mån om att bygga respektfulla relationer mellan och 

till sina elever. Aspelin och Jönsson (2019) lägger till ytterligare en aspekt av relationell 

kompetens i form av differentieringskompetens. Denna kompetens innefattar att läraren har 

förmåga att reglera graden av närhet och distans gentemot eleven. Vidare avses förmågan att 

kunna känna av känslomässiga signaler i kommunikationen. Kommunikationen har enligt 

Aspelin (2015) en central roll inom den relationella kompetensen och lärarens agerande bör 

kännetecknas av självinsikt och professionellt omdöme. Aspelin och Jönsson (2019) beskriver 

den kommunikativa kompetensen som lärarens förmåga att verbalt och icke- verbalt 
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kommunicera med eleven med målet att uppnå en kognitiv och emotionell inställning till denne. 

Kommunikationen har karaktären av förståelse och ömsesidig respekt.   
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 3. En kort översikt - Sociokulturell teori 

 

Sociokulturell teori grundar sig i idéer som framskrivits av främst Vygotskij, även om fler 

personer senare utvecklat hans teori (Dysthe, 2003; Säljö, 2015). Vygotskijs utgångspunkt var att 

barnet formas i samspel med sin omgivning. Det föds med målet att kommunicera och interagera 

med andra. En av de viktigaste aspekterna som gör oss till sociala varelser är att vi kan ta andra 

människors perspektiv. Genom samspel kan vi få en förståelse för vad andra människor menar 

och uttrycker och därigenom bidrar den delade förståelsen till att vi kan lära av varandra (Säljö, 

2015). Kunskap och erfarenhet finns och blir synlig först i kommunikationen mellan människor. 

Genom kommunikation blir vi varse företeelser och kunskap och kan därefter tänka om de 

samma enskilt (a.a). Enligt Säljö (2015), innebär detta att språket har två riktningar. Dels är det 

vänt utåt i kommunikationen med andra och dels är det vänt inåt mot individen själv och dess 

inre dialog.  Ett grundläggande synsätt inom sociokulturell teori är att mänskliga handlingar, dit 

kunskap- och informationsförmedling kan räknas, måste sättas in i den fysiska och sociala 

kontext som de är en del av. Alla delar är beroende av och interagerar med varandra. De är 

situerade och kan inte separeras från varandra. Fokus är att förstå hur mentala processer, 

kommunikation och fysiskt handlande förhåller sig till och påverkas av den sociala interaktionen 

och den samverkan som sker inom olika sammanhang beroende av kontext (Dysthe, 2003).  

 

3.1 Centrala begrepp ur den sociokulturella teorin 

Här följer en närmare presentation av de centrala begrepp jag valt ut ur den sociokulturella teorin 

och som jag anser aktuella för studien. 

Appropriering: Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är appropriering. Med 

appropriering menas att man tar till sig kunskap och gör den till sin egen. Barnet tar t.ex. till sig 

språkliga uttryck som “lampa” i samspel med vuxna. Inom sociokulturell teori menar man att 

appropriering inte bara handlar om att tillägna sig språket utan även fysiska redskap. Kontentan är 

att kunskap och erfarenhet först finns och görs synliga mellan människor i kommunikation (Säljö, 

2015).    

Mediering och artefakt: Mediering och artefakt är andra centrala begrepp inom den sociokulturella 

teorin. Med mediering menas samspel mellan människor och artefakter. En av människans 

viktigaste medierande redskap är språket. Genom verbala och icke-verbala kommunikation 
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medierar vi således världen för varandra. Människans förmågor, språkliga, intellektuella, sociala 

och fysiska, kan utvecklas, inte bara utifrån biologiska förutsättningar, utan också genom hennes 

förmåga att använda artefakter. Artefakter förmedlar verkligheten. De är verktyg och redskap som 

hjälper oss att förstå och hantera situationer i olika kontexter. Att förstå och kunna hantera olika 

artefakter ger oss möjlighet att bli delaktiga i olika praktiker. En praktik skulle till exempel kunna 

vara en lektion i språk och kommunikation. För att bli delaktig i praktiken krävs förmågan att 

hantera olika artefakter. En artefakt kan vara fysiska som exempelvis penna, I-pad, men också 

intellektuella som olika språkliga uttryck (Säljö, 2015).  

Proximal utvecklingszon: Vygotskij myntade begreppet proximal utvecklingszon som utgår ifrån 

var barnet befinner sig och var dennes närmaste utvecklingsområde är. I utvecklingszonen finns 

kunskap/förmågor som är inom räckhåll, men där barnet ännu behöver stöttning av någon vuxen 

eller kamrat. Den mer kompetenta personen erbjuder stöd under perioden som barnet tillägnar sig 

och gör kunskapen till sin egen. Inlärning är således en social aktivitet enligt Vygotskij (Dysthe, 

2003). 

 

3.2 Centrala begrepp ur den relationella pedagogiken 

Relationell pedagogik kan enligt Aspelin (2013) beskrivas som ett teoretiskt synsätt på 

undervisning där det som sker mellan individer står i centrum. Det centrala är den pedagogiska 

relationen mellan lärare och elev, även om andra relationer så som elev-elev inkluderas. 

Relationell pedagogik skulle kunna ses som ett komplement till kollektivistiska och 

individualistiska tankar om utbildning, då den granskar utbildning ur olika relationella 

perspektiv. I den relationella pedagogiken ses relationen mellan verkliga individer som möts och 

knyter an till varandra som brännpunktens kärna (a.a.).  

 

Sam-verkan, Sam-varo: Aspelin och Persson (2011) har inom ramen för den relationella 

pedagogiken myntat begreppen sam-verkan och sam-varo. Begreppen står för olika grad av 

mental och genuin närvaro i mötet mellan individer.  Utgångspunkten är att människan måste 

förstås i relation till sin omgivning och inte som en enskild enhet. Sam-verkan kan ses som en 

social process mellan två eller flera personer som koordinerar sina handlingar med varierad 

framgång.  Vidare kan det beskrivas som en målmedveten och samordnad aktivitet som 
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innefattar förutsägbarhet och där målet ligger utanför själva relationen. Sam-varo förklaras som 

ett äkta och genuint möte mellan två individer. 

 

. . . att vara någon tillsammans med någon annan (Aspelin & Persson, s.90). 

 

Sam-varo skall ses som en existentiell händelse snarare än kommunikation i vanlig bemärkelse. 

En person är ögonblickligen närvarande inför en annan. Betydelsen av sam-varo ligger i själva 

relationen och är därför dess självändamål. Sam-varo saknar planering och kännetecknas av 

oförutsägbara moment (a.a). 

 

Mellanmänskliga relationer: Mellanmänskliga relationer kan enligt Buber (1990) beskrivas som 

den dimension som uppstår just mellan två personer när de möts på ett djupare plan. Kontrasten 

till mellanmänskliga möten är sociala relationer som kan innefatta ytliga samtal eller att pådyvla 

någon sin åsikt. Buber beskriver mellanmänskliga relationer på följande sätt: 

 

            När två människor samtalar, så hör visserligen i högsta grad till detta samtal vad som  

försiggår i den enas såväl som den andras själ; vad som sker när man lyssnar och vad  

som sker när man bereder sig att själv tala. Likväl är dessa psykiska förlopp bara något  

som hemlighetsfullt beledsagar samtalet självt; en betydelseladdad fonetisk  

tilldragelse, vars egentliga innebörd icke återfinns vare sig i endera partnern eller i  

båda tagna tillsammans, utan endast i detta deras levande samspel, det som blir  

verklighet mellan dem.  (Buber, 1990 s. 30)  
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4. Metod 

 

I följande kapitel presenteras studiens ansats, urval, genomförande, bearbetning samt etiska 

överväganden. 

 4.1 Ansats 

Utifrån syftet med studien har en kvalitativ ansats valts. Det som karakteriserar kvalitativ 

forskning är att det i huvudsak handlar om ord och begrepp, inte siffror som är fallet i en 

kvantitativ studie. Vidare finns det ytterligare tre skillnader mellan kvalitativ respektive 

kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen har en induktiv syn på förhållandet mellan 

teori och praktik, det vill säga att de praktiska forskningsresultaten är det som skapar teorin.  

Vidare har den en kunskapsteoretisk ståndpunkt som kan beskrivas med hur vi tolkar vår 

omgivning, vilket kan vara olika från person till person. Slutligen har den en ontologisk 

ståndpunkt där de sociala egenskaperna formar det samspel som uppstår individer emellan. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kvalitativ forskning har en önskan om att gå på djupet för att 

förstå och få svar på de frågor som ställs (Bryman, 2011). 

 

För att få svar på mina forskningsfrågor skedde insamling av data med hjälp av intervjuer. Syftet 

i en kvalitativ forskningsintervju är att förstå hur intervjupersonen upplever och tolkar sin 

omvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie använder jag mig av intervjuformen 

semistrukturerad intervju. Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide med frågor 

som är utformade med förhållandevis specifika teman (se bilaga 1). Frågorna behöver inte 

komma i samma ordning och forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor för att bredda eller 

fördjupa svaren (Bryman, 2011). En relation mellan forskare och respondent uppstår under en 

intervju, ny och betydelsefull kunskap skapas och blir verklig i mötet dem emellan (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Att skapa en tillitsfull relation där respekt och vänlighet genomsyrar intervjun 

är av stor vikt. Om respondenten ej upplever relationen tillfredsställande finns risk för att denne 

avbryter intervjun. Om relationen å andra sidan blir för god, finns risk att respondenten vill vara 

till lags med forskaren i de svar som återges och svaren blir därigenom ej tillförlitliga (Bryman, 

2011). En viktig sak att ta i beaktande är att parterna under en forskningsintervju inte är 

likställda, då det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen (Kvale & Brinkmann, 

2014). 
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4.2 Urval 

I föreliggande studie har jag valt att använda mig av målinriktat urval (Bryman, 2011) Denna 

urvalsmodell används då forskare på ett strategiskt sätt vill skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval. Det innebär i klartext att forskaren väljer ut respondenter som är 

relevanta för forskningsfrågorna. Vidare vill forskaren få fram en variation bland deltagarna 

inom vald urvalsgrupp med avseende på viktiga egenskaper och kännetecken.  Eftersom ett 

målinriktat urval ej är ett icke-sannolikhets val innebär det att generalisering till en större 

population inte är möjlig (a.a).  

 

I denna studie har jag valt att intervjua fem elever som går på gymnasiesärskolan. Eleverna går 

på samma skola men på olika nationella program. Eleverna har olika bakgrund gällande 

intressen, kön och ambitionsnivå i teoretiska respektive praktiska ämnen. Syftet med mitt urval 

var att få variation bland respondenterna. Urvalet grundar sig även i att jag är ett för eleverna 

“känt ansikte”, jag arbetar på skolan men undervisar dem ej.  Min förhoppning är därmed att det 

kan bidra till ärliga och uppriktiga svar samt att eleverna känner sig trygga i intervjusituationen.  

 

4.3 Genomförande 

Inledningsvis tog jag kontakt med berörda lärare för att få möjlighet att träffa eleverna som var 

aktuella för studien och förhöra mig om deras intresse av att delta i studien. En kort presentation 

genomfördes där vi pratade om vad forskning är och varför det är viktigt med forskning. Därefter 

beskrev jag kort syftet med studien samt gick igenom Vetenskapsrådets (2017)  riktlinjer för 

forskning. Avslutningsvis frågade jag om det var någon som kunde tänka sig att delta i studien. 

Av praktiska skäl, som begränsning i tid, valde jag att endast intervjua elever över 18 år eftersom 

eleverna då har rätt att ge sitt samtycke utan att vårdnadshavare behöver tillfrågas. Samtycke 

skedde genom att eleven själv undertecknade samtyckesblankett (se bilaga 2) före intervjun. 

 

En intervjuguide skapades med utgångspunkt från de forskningfrågor som jag strävade efter att 

få besvarade (se bilaga)1. Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör frågorna vara korta och enkla. 

Dahmström (2011) menar att det är viktigt att fundera på om frågorna som ställs svarar mot vad 

som skall undersökas. Som forskare är det viktigt att överväga varför en viss fråga bör ingå, dess 

relevans och hur stor sannolikheten är att respondenterna kommer att svara på den.  Jag valde att 

genomföra en pilotintervju för att kunna upptäcka och korrigera eventuella brister i 
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frågeställningarna. Intervjun ledde inte till några större förändringar i intervjuguiden. Dock gav 

den mig en god insikt kring vad som kunde komma att kräva ytterligare förtydligande från min 

sida vid kommande intervjutillfällen.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett lugnt och avskilt klassrum på skolan. Inledningsvis presenterade 

jag missivbrevet och vi läste igenom det tillsammans. Jag förtydligade de etiska principerna ännu 

en gång för att försäkra mig om att eleven förstått. Därefter fick eleven godkänna sin medverkan 

med en underskrift på den tillhörande samtyckesblanketten (bilaga 2). 

 

Respondenterna informerades om att samtalet spelades in via mobil. Intervjun genomfördes 

sedan med intervjuguiden som stöd. Under intervjun ställdes korta frågor och språket anpassades 

utifrån eleverna, vilket enligt Bryman (2011) är grundläggande när en intervjuguide formas. 

Intervjuerna varade ca 15 minuter.   

  

4.4 Bearbetning 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys för att på ett systematiskt sätt 

kategorisera innehållet från intervjuer. Enligt Bryman (2011) innebär en kvalitativ 

innehållsanalys att innehållet i en text tolkas och granskas utifrån centrala begrepp som utgör 

meningsbärande element, vilka delas in efter kategorier och teman. 

Första steget i min analysprocess var att transkribera intervjuerna. Pauser, när respondenterna 

funderade eller tvekade noterades. Verbal tvekan, eller reflektion såsom mmm, aha och å, 

återgavs även i texten. Enligt Bryman (2011) är det relevant att vid en intervju inte bara 

fokusera på vad som sägs utan även på hur det sägs. Att transkriberingen blir så noggrann som 

möjligt blir då av största vikt vid redogörelsen av den kommunikation som förekommit under 

intervjun. 

Nästa steg i min analysprocess blev att skriva ut de transkriberade texterna för att sedan 

färgkoda dem. Genom att i texten till exempel ge de delar som berörde relation gul färg och 

lärande grön kunde jag på ett systematiskt sätt bearbeta den insamlade empirin. Utifrån de 

färgkoder som framkommit kunde jag sedan bilda teman som relaterade till studiens syfte och 
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forskningsfrågor.  

4.5 Etiska överväganden 

I studien har Vetenskapsrådets etiska principer följts; informationskravet som syftar till att 

klargöra studiens syfte för de inblandade, samt tydliggöra att deltagandet är frivilligt och 

möjligt att avbryta om så önskas. Samtyckeskravet som syftar till deltagarnas rätt att själva 

bestämma över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet som syftar till att säkerställa 

deltagarnas anonymitet. I studien har alla respondenter givits fingerade och könsneutrala namn, 

skolan där eleverna går är också endast generellt beskriven. Slutligen har även nyttjandekravet 

som syftar till att säkerställa att den insamlade datan endast används i den aktuella studien 

syfte, säkerställts (Vetenskapsrådet, 2017).  

I inledningen av studien ville jag försäkra mig om att eleverna förstod vad de etiska principerna 

innebar och valde därför att förtydliga dem. För att försäkra mig om att eleverna förstod vad 

och hur deras intervjusvar skulle användas, valde jag att hålla en inledande kort information i 

de klasser eleverna befann sig. Under informationstillfället informerade och pratade vi om 

följande: Vad är forskning? Varför behövs forskning? Vad innebär det att delta i en 

forskningsstudie? Kan jag hoppa av? Vilka får tillgång till forskningen? Hur skyddas 

intervjupersonernas identitet? o.s.v. Jag hade också med mig exempel på ett examensarbete och 

en avhandling för att visa på hur forskning kan redovisas.   

 

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Inom kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet och validitet för att beskriva en 

studies giltighet. Reliabilitet avser studiens beskaffenhet och trovärdighet. Reliabiliteten 

diskuteras ofta i relation till en studies resultat och huruvida det kan reproduceras vid ett annat 

tillfälle och med andra forskare. Validitet syftar till studiens gångbarhet, om studien mäter vad 

den avser att mäta (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2011) menar att många forskare 

vänder sig mot att använda att dessa begrepp då man anser att de ej har så stor relevans inom 

kvalitativ forskning. Begrepp som anses mer gångbara inom kvalitativ forskning kan vara 
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tillförlitlighet och giltighet. Fejes och Thornberg (2015) menar att begrepp som tillförlitlighet 

inom den kvalitativa forskningen avser hur tillförlitliga studiens resultat är utifrån hur noggrant 

och systematiskt forskaren gått tillväga vid insamlandet av empirin och analysen av densamma. 

Giltigheten handlar enligt Stukát (2011) om de mätinstrument som används mäter det som 

avses att mätas, om man undersöker det man verkligen vill undersöka. Stukát (2011) betonar 

vikten av att känna till de faktorer som kan påverka giltigheten. Ett exempel kan vara om 

frågorna i intervjuguiden är utformade så att de omfattar allt forskaren vill få svar på. 

Syftet med föreliggande studien i kombination med de teoretiska utgångspunkterna bidrar 

förhoppningsvis till att jag har lyckats hålla mig så neutral som möjligt under arbetets gång. Jag 

har eftersträvat transparens i min beskrivning av hur studien genomförts och vid bearbetningen 

av min insamlade empiri. En kvalitativ innehållsanalys användes vid bearbetningen av 

intervjuerna. Detta innebär enligt Bryman (2011)  att innehållet i en text tolkas och granskas 

utifrån centrala begrepp som utgör meningsbärande element. Då jag ensam, genomfört, 

transkriberat och tolkat intervjuerna, är resultatet ej objektivt. Å andra sidan anser jag att min 

strävan efter transparens och min noggranna transkribering, bör innebära att studiens resultat 

kan anses som relativt tillförlitligt.  Studien är en intervjustudie där elevernas röster har fått 

höras, vilket rimmar väl med dess syfte och frågeställningar. En pilotintervju genomfördes för 

att säkerställa att intervjufrågorna motsvarade syftet med studien och för att möjliggöra 

eventuella korrigeringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

5. Resultat 

 

 

Under följande rubrik kommer jag i löpande text att presentera resultatet som framkommit i 

analysen av det empiriska materialet. Jag väljer att låta mina forskningsfrågor bilda rubriker. 

Detta för att få en så tydlig röd tråd som möjligt i studien. Rubrikerna är följande: Elevernas 

definition av begreppet relation, Elevernas upplevelse av relationen mellan sig och sina lärare i 

skolan, Elevernas upplevelse av relationen till lärarna för den egna lärprocessen. Under 

huvudrubrikerna återfinns underrubriker med teman eller kategorier som framträtt under 

bearbetningen av empirin.  

 

Eleverna som medverkar i studien och som refereras till i resultatet, har givits fingerade 

könsneutrala namn, Bo, Mika, Charlie, Robin och Kim. Detta för att konfidentialitetskravet skall 

uppfyllas och därigenom försvåra en identifiering av respondenterna. 

 

Avslutningsvis följer en teoretisk tolkning med blicken på studiens centrala didaktiska begrepp. 

Begreppen är följande: relationskompetens, sam-varo, sam-verka, appropriering, mediering, 

artefakt samt proximal utvecklingszon. 

 

 

5.1 Studiens kontext 

 

Skolan där studien genomfördes är en kommunal gymnasiesärskola med totalt 44 elever. Skolan 

är lokalintegrerad i en kommunal gymnasieskola och ligger i en medelstor stad i södra Sverige. 

På skolan finns ett individuellt program samt 5 nationella program, skog, mark- djur, hotell och 

restaurang, fordon och godshantering, fastighet och service samt handelsprogrammet. Eleverna 

som deltar i studien går på samma skola men på olika nationella program.  
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5.2 Elevernas definition av begreppet relation 

 

Samtliga respondenter menar att relation beskriver hur man ska vara mot varandra. 

När eleverna skall beskriva vad ordet relation betyder för dem, nämns ord som snäll, förtroende 

och tillit till varandra. Charlie beskriver en bra relation på följande sätt: 

 snäll och så, respektera varandra ... för den man är…  

Mika säger: 

 Relation det är att man har förtroende och tillit till den personen och har det bra. Faktiskt och 

roligt. 

             

Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att kunna prata i en relation. Robin 

uttrycker det som “att man kan prata om nästan allt”.  Hen förklarar att det innebär att kunna prata 

om både positiva och negativa saker och att finnas där för varandra. Mika poängterar att attityden 

är viktig i en relation. 

 Alltså är personen mjuk och kan man prata, liksom så här lugnt och inte så där bestämd ton . . .  

 

Två av eleverna beskriver fördelen av att dela intresse när det gäller relationer. Kim förklarar: 

. . . för vi kan prata med varandra/.../för vi tycker om idrott ... vi tycker om musik, vi tycker om 

allt möjligt. 

  

 

 

5.3 Elevernas upplevelse av relationen mellan sig och sina lärare i 
skolan 
 

5.3.1 Olika relation med olika lärare 

 

Merparten av respondenterna anser att de har olika relation med olika lärare. Orsaker som nämns 

är personkemi och lärarens förmåga att hålla sig lugn i pressade situationer. Det som främst 

anses påverka vilken relation eleverna får till läraren verkar vara hur väl man känner personen i 

fråga men även tiden, det vill säga hur länge relationen pågått nämns som en bidragande faktor.  
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Det kan ju vara att man har känt den sen första året i gymnasiet och sen andra har vi ju bytt som 

idrottsläraren så man inte har kunnat bygga en bra relation. (Mika) 

 

Charlie tar upp lärarens erfarenhet som en aspekt som kan påverka relationens kvalité mellan 

lärare och elev. Hen menar att erfarenhet kan bidra till att läraren har en större förståelse för de 

svårigheter eleverna upplever utifrån sin intellektuella funktionsnedsättning. 

 

Alltså vad jag tror så har väl vissa jobbat längre... med såna som har ... de svårigheterna ... som 

man har. (Charlie) 

  

En av respondenterna uttrycker bestämt att hen har en likvärdig relation till samtliga av sina 

lärare. Alla är lika bra och hen kommer lika bra överens med samtliga. 

 

. . .  Alla kommer jag överens med jättebra ... ingen speciell som jag tycker mer om, alla är lika 

bra.(Kim) 

 

5.3.2 Samtalet i fokus 

 

Att kunna prata med sina lärare upplever samtliga respondenter som mycket viktigt. Det skapar 

trygghet, tillit och psykiskt välmående. Vidare framhålls vikten av att kunna samtala med sina 

lärare för att skapa goda relationer med de samma. Goda eller bra relationer betonar samtliga 

respondenter som avgörande för att deras skolgång skall fungera. Mika beskriver på följande 

sätt: 

 

 Det är viktigt för att man ska må bra och ... känna sig trygg ... och inte ha ont i magen . . .  

.(Mika)  

 

Mika berättar vidare hur stress och panikångest gjort det svårt för hen att komma till skolan 

ibland, men tack vare samtal med och en bra relation till sin mentor, har de hittat lösningar på 

problemet. Bo bekräftar Mikas resonemang om samtalet och relationens betydelse för att klara av 

skolan i svåra situationer i livet. 

 

. . . han äh ...hjälpte mig mycket utanför skolan också, han bryr sig jättemycket och äh ... när jag 

inte bodde hemma då kunde han bara...han ringde mig jättemycket . . . undrade hur jag mådde 
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och hit och dit när jag inte kom till skolan. Han, ja han bryr sig jättemycket. Jag älskar honom 

faktiskt. (Bo) 

 

Vidare tar Bo upp vikten av att bli sedd av lärare för att må bra och trivas i skolan.  

 

. . . (lärarens namn) brukar säga att, ah men Bo, vad glad jag blev när jag såg dig. . . och jag mår ju bra av 

det. 

 

Robin och Charlie beskriver samtalet och relationen som nära sammankopplat. Charlie menar att 

det är viktigt att kunna lita på sin lärare, vilket i sin tur förutsätter att hen kan prata med sin lärare 

för att skapa en tillitsfull relation. 

  

 Det är ju, ja men alltså har ju med relationer att göra. Man måste kunna lita på läraren och så.    

(Charlie) 

 

 5.3.3 Fler tankar kring elev-lärarrelation 

 

Samtliga elever betonar att det är viktigt att läraren är snäll, mjuk och lugn i sitt bemötande till 

eleverna. Bo nämner också ord som glad, positiv och humor i sin beskrivning av en bra lärare. 

Det är enligt Bo även viktigt att ha roligt i relationen mellan lärare och elev. 

 

. . . sen började han på rasterna komma och va med oss tror jag. När vi spelade pingis, han tyckte 

om att snacka med oss å sen började han spela pingis med mig, så började vi skoja med varandra 

och säga massa saker. . . . (Bo) 

 
Bo berättar vidare att hen gillar när läraren så att säga ger lite “good vibes” eller “good feeling” 

när läraren är “chill”. Hen betonar dock att det är viktigt att läraren inte alltid är “chill” utan kan 

säga ifrån när det behövs. De övriga respondenternas tankar överensstämmer väl med dessa. 

Charlie beskriver till exempel hur hen i efterhand kan se att lärare genom åren hjälpt hen att 

utvecklas, genom att vara ganska bestämda. 
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5.4 Elevernas upplevelse av relationen till lärarna för den egna 
lärprocessen 
 

5.4.1 Lugna och stötta 
 

Eleverna beskriver alla på olika sätt vikten av att läraren är lugn och kan lugna. Att kunna skapa 

en trygg och behärskad lärsituation när elevernas förmåga brister. Charlie förklarar att om läraren 

inte håller sig lugn utan höjer rösten och blir irriterad, reagerar Charlie med ännu mer ilska och 

irritation.  

 

 Jag blir mer irriterad, uppkäftig . . . alltså så där riktigt uppkäftig. (Charlie) 

 

Bo beskriver vikten av att läraren kan känna av situationen och kravanpassa arbetet. Mika tycker 

precis som Bo att det är viktigt med kravanpassning, inte minst för det psykiska välmåendet 

under skoldagen. Att lärare stöttar och uppmuntrar anser eleverna också vara av stor vikt för 

lärandet, liksom tydlighet. Kim beskriver värdet av att veta vad som förväntas på följande vis: 

 

. . . de hjälper mig, dom sätter mig i uppgifter, till exempel nu ska jag räkna vår kassa som vi har 

haft i caféet idag. Dom ger mig uppgifter, sen gör jag dem, sen blir jag lugn. (Kim) 

 

Mika anser att läraren har en viktig roll när det handlar om att uppmuntra eleverna och hen får 

medhåll av de andra respondenterna.  

 

De muntrar upp mig och säger, du måste ha mer självförtroende/.../du måste ge dig själv en chans 

å säga...du blir bättre på det här. (Mika) 

 

 

5.4.2 Olika arbetssätt  
 
 

Fyra av eleverna beskriver att de uppskattar att arbeta i mindre grupp eller enskilt. De menar att 

det är lättare att koncentrera sig och att förstå uppgiften som ska utföras.  

 

 . . . själv... för när vi är i grupp, då blir det att jag tramsar rätt mycket med ... äh i alla fall vissa, 

när jag jobbar med. (Charlie) 



 

25 

 

 

Mika lägger också in en annan aspekt kring tanken med att arbeta självständigt. Mika uttrycker 

en oro för att hen ska uppfattas som dum och att de andra eleverna ska skratta, därigenom känns 

enskilt arbete tryggare än arbete i grupp.   

 

Bo och Kim uttrycker tydligt att de föredrar praktiskt arbete framför att sitta och lyssna och 

arbeta i böckerna. De beskriver att det är svårt att lyssna och koncentrera sig. Bo menar att när 

hen får utföra något praktiskt blir det lättare att förstå. Inom vissa ämnen kan det vara svårare att 

arbeta praktiskt som exempelvis i svenska. Bo tycker då att det är viktigt att röra lite på sig och 

inte bara sitta still. För att underlätta förståelse och insikt inom ett visst ämne menar Bo vidare att 

det kan underlätta att till exempel få text uppläst: 

 

 När en lärare eller någon annan läser till mig då fattar jag mycket mer. (Bo) 

 

Kim tycker att det är bra när man får jobba på olika sätt och med saker man är intresserad av. 

Samtliga respondenter uttrycker att tydlighet är viktigt från lärarens sida. Uppgifter som är 

tydliga och anpassade utifrån var eleven befinner sig skapar trygghet och lugn i lärsituationen.  

 

5.5 Teoretisk tolkning av resultatet  
  

Under denna rubrik kommer de för studien centrala begreppen att fungera som ett raster genom 

vilka jag granskar mitt resultat. Begreppen är: Relationskompetens, sam-varo, sam-verka, 

appropriering, mediering, artefakt samt proximal utvecklingszon. 
 
För samtliga respondenter är samtalet centralt vid beskrivning av begreppet relation. Samtalet är 

en förutsättning för att en relation skall komma till stånd. Inom den sociokulturella teorin är 

kommunikation grunden för lärandet. Genom samspel kan vi få en förståelse för vad andra 

människor menar och uttrycker och därigenom bidrar den delade förståelsen till att vi kan lära av 

varandra (Säljö, 2015). Likaså är kommunikation och samspel centralt inom den relationella 

pedagogiken. Aspelin (2013) beskriver relationell pedagogik som ett teoretiskt synsätt på 

undervisning där det som sker mellan individer står i centrum. Det centrala är den pedagogiska 

relationen mellan lärare och elev. Robin uttrycker i intervjun att man ska kunna prata om nästan 

allt, både positiva och negativa saker. Min tolkning är att hen syftar på vad Buber beskriver som 
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den mellanmänskliga relationen. Det vill säga den dimension som uppstår just mellan två 

personer när de möts på ett djupare plan (Buber, 1990). Även Mika ger uttryck för vad Buber 

beskriver som den mellanmänskliga relationen när hen beskriver att läraren “har tagit hand om mig  

. . . ”.  Hen förtydligar genom att förklara att läraren alltid funnits där för hen även i svåra och 

stressade situationer och att Mika upplevt att hen alltid är välkommen att vända sig till läraren i 

stort och smått. Att kunna prata med varandra beskrivs av eleverna som kärnan i en relation. 

Tyngdpunkten ligger, enligt mitt sätt att tyda empirin på vad Aspelin och Persson (2011) 

beskriver som sam-varo. Sam-varo förklaras som ett äkta och genuint möte mellan två individer. 

Mika liksom Bo beskriver hur relationen till sin lärare varit avgörande för att de överhuvudtaget 

skulle komma till skolan. Även Charlie beskriver en enskild lärares förmåga att anpassa och 

planera undervisningen utifrån Charlies behov som egentligen, enda orsaken till att hen vill vara 

i skolan. I dessa exempel stärks tanken om mellanmänskliga relationer och sam-varons betydelse 

för såväl lärande som psykiskt välmående. En annan aspekt kan vara att tänka kring 

relationskompetens. Aspelin och Persson (2011) anser att begreppet relationell pedagogik i 

skolkontext, bör ses som ett äkta och innerligt möte mellan två individer, där den ena ansvarar 

för den andres utveckling av lärdom och mänsklig utveckling. Ur detta perspektiv kan vi anta att 

lärarna i exemplen arbetar utifrån ett relationellt synsätt, genom att de ser till elevens 

kunskapsutveckling men också till den personliga utvecklingen.  

 

Sam-varo står i relation till sam-verkan där den senare kan ses som en social process mellan två 

eller flera personer men utan den autentiska närvaro som sam-varo kräver. Sam-verkan skall 

dock inte tolkas som oviktig i relationella sammanhang (Aspelin & Persson, 2011). Bo beskriver 

hur läraren kommer till eleverna på rasten för att skoja och spela pingis med dem. Denna 

handling kan ses som ett mått av sam-verkan och har också i all sin enkelhet stor betydelse för 

relationsbyggande. Kim uttrycker att hen kan prata med alla lärare om allt, samtidigt 

framkommer det under intervjun att många av de samtal som Kim avser rör allmänna 

samtalsämnen såsom sport, fritidsintressen eller djur. Dessa samtal kan likt sam-verkan ses 

snarare som en social process än samtal av djupare karaktär (Aspelin & Persson, 2011). För Kim 

är de dock inte mindre viktiga än samtal med karaktär av sam-varo. Kim upplever genom dessa 

samtal att hen har en god relation till samtliga lärare och denna upplevelse måste ses som en 

viktig parameter i arbetet med relationsbygge.  Vidare skulle sam-verkan kunna tjäna som en 

länk till sam-varo. Genom att läraren som Bo beskriver det ger “good vibe”, “good feeling” skapas 

förutsättningar för att ett möte av djupare karaktär skall kunna äga rum. Eleven lär känna lärare 



 

27 

 

inte bara som lärare utan som en människa. En relation ges möjlighet att skapas och växa. Mika 

förklarar det som att läraren bör bygga relationer till eleverna så att dessa kan känna sig trygga, 

ha förtroende och tillit till läraren. Hen menar också att det är viktigt att ha roligt tillsammans. Ur 

dessa aspekter kan sam-verkan, med möten av en mer social karaktär, ses som ett viktigt led i 

den relationsskapande processen, men också som ett led mot den mer genuina sam-varon.  

 

Flera av eleverna betonar vikten av tydlighet men även lärarens förmåga att kravanpassa 

uppgifter i undervisningen som viktig. Elevernas tankar skulle kunna jämföras med vad  

Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen. Det vill säga var barnet befinner sig och 

var dennes närmaste utvecklingsområde är. I utvecklingszonen finns kunskap/förmågor som är 

inom räckhåll men som ännu kräver stöttning från någon som besitter kunskapen (Dysthe, 2003). 

Bo beskriver hur läraren känner av när hen blir stressad och sur. Läraren lugnar då ner Bo genom 

att anpassa arbetsmomentet utifrån var Bo befinner sig. Läraren finns sedan tillhands för att 

stötta, uppmuntra och hjälpa Bo att klara av situationen på ett tillfredsställande sätt. Ytterligare 

ett sätt att tolka lärarens agerande utifrån att denne använder språket som en medierande artefakt 

i lärsituationen. Det vill säga att genom tydliga instruktioner, lugnande ord och ett lugnt 

bemötande medierar läraren både verbalt och icke verbalt lärsituationen för Bo. Andra artefakter 

som blir viktiga för Bo i situationen är till exempel de verktyg som används i den praktik där Bo 

ingår. Charlie talar också om vikten av att läraren håller sig lugn för att Charlie själv inte skall 

förlora kontrollen över situationen och bli som hen uttrycker det “ alltså så där riktigt uppkäftig ”. 

Charlie beskriver hur hen genom att få göra saker som gör hen glad och genom att läraren agerar 

lugnt, återfår sin självkontroll. Även här är ett tydligt exempel på hur läraren kravanpassar, eller 

utgår från elevens proximala utvecklingszon och använder språket som en medierande artefakt.  

Sett till lärarnas relationskompetens tolkar jag den i ovan nämnda exempel som god. Nordenbo 

m.fl. (2008) beskriver relationskompetens som att läraren utvecklar relationer till sina elever som 

bygger på respekt, empati, överseende och intresse. Läraren tror på elevens förmåga att lära och 

utvecklas, samtidigt visas hänsyn för individers olika förutsättningar och skilda sätt att lära. 

Resultatet av den insamlade empirin i föreliggande studie kan tolkas som att respondenterna 

anser att lärares relationskompetens är mycket viktig i arbetet med eleverna. 

 

Mika beskriver hur läraren förklarar ord som är viktiga i den kurs som hen för tillfället går. Mika 

nämner orden fiktiv och grammatik och beskriver dess betydelse för mig under intervjun. Hen 

berättar att orden är viktiga och att läraren har förklarat innebörden många gånger och att de skall 
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arbeta med dessa under flera tillfällen. Orden kan ses som artefakter i den praktik där Mika ingår 

och genom att förstå dessa får hen tillträde till praktiken. Vidare kan arbetet med de viktiga 

orden ses som en del i målet att Mika approprierar kunskapen. Det vill säga att hen gör 

kunskapen till sin egen. Säljö (2015) beskriver hur kunskap och erfarenhet finns och blir synlig 

först i kommunikationen mellan människor. Genom kommunikation blir vi varse om företeelser 

och kunskap och kan därefter tänka om de samma enskilt (a.a). Ur denna aspekt leder 

kommunikationen mellan Mika och läraren till att förståelse för vad orden fiktiv och grammatik 

betyder, bidrar till att Mika så småningom kan tänka kring begreppen enskilt. Även när Bo 

beskriver att hen har lättare att förstå och uppfatta innebörden av en text när hen får den uppläst 

för sig och tillsammans med en kamrat eller lärare pratar kring den, så blir kunskapen synlig i 

kommunikationen mellan läraren och Bo.  

 

 Eleverna talar om vikten av att läraren stöttar i lärsituationer. De menar att läraren bör 

uppmuntra och ge tips, exempelvis gör si eller gör så. Läraren skulle i detta sammanhang kunna 

ses som en medierande artefakt där målet är att eleven skall ta till sig och göra kunskapen till sin 

egen, det vill säga appropriera kunskapen. 

 

5.6 Resultatsammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur några elever på gymnasiesärskolans nationella program 

beskriver vilken betydelse relationen till undervisande lärare har för det egna lärandet. Genom att 

analysera den insamlade empirin kunde jag konstatera att samtalet hade en betydande roll för 

relationen mellan lärare och elev enligt respondenterna. Att kunna prata med sina lärare 

upplevdes som mycket viktigt, då det bidrog till att skapa trygghet, tillit och psykiskt välmående. 

Den insamlade empirin tyder på att relationen till läraren har en mycket stor betydelse för 

samtliga respondenter när det gällde det egna lärandet men kanske ännu mer för det psykiska 

välmåendet. Samtliga respondenter uttryckte på olika sätt hur viktig relationen till lärarna var för 

att de skulle prestera i skolan, överhuvudtaget befinna sig i skolans kontext, samt må psykiskt 

bra. 
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5.6.1 Slutsats 1  

Genom analys av min empiri har följande slutsatser i relation till mitt syfte och frågeställningar 

utkristalliserats. 

- Eleverna definierar ordet relation utifrån ett lärar-elev perspektiv och ord som snäll, 

förtroende och tillit till varandra är betydelsefulla. 

5.6.2 Slutsats 2 

- Eleverna upplever övervägande relationen till sina undervisande lärare som goda och 

mycket betydelsefulla. 

5.6.2 Slutsats 3 

- Eleverna upplever att relationen till undervisande lärare har en viktig roll för den egna 

lärprocessen, men den är kanske än viktigare för det psykiska välmåendet.   
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6. Diskussion 

 

Under följande rubrik diskuteras studiens metod, genomförande och resultat utifrån ett kritiskt 

perspektiv. Vidare diskuteras och problematiseras resultatet vilket knyts samman med kapitlen 

tidigare forskning och teori. Slutligen diskuteras resultatet utifrån min framtida yrkesroll och 

förslag på framtida forskning läggs fram. 

6.1 Resultatdiskussion 

I denna del av kapitlet diskuteras studiens resultat. Jag kommer för tydlighetens skull att utgå från 

samma rubriker som i resultatredovisningen, det vill säga, Elevernas definition av begreppet 

relation, Elevernas upplevelser av relationen mellan sig och sina lärare i skolan, Elevernas 

upplevelse av relationen till lärarna för den egna lärprocessen.  

 

6.1.1 Elevernas definition av begreppet relation  

 

Enligt Svenska akademiens ordlista (SAOL) definieras relation som ett förhållande mellan två eller 

flera personer. Eleverna definierar relation först och främst utifrån lärar-elev relation, vilket måste 

anses som rimligt då intervjuerna skedde i skolans miljö och där jag som intervjuaren tillika är 

lärare. Enligt eleverna är relation en beskrivning av hur man ska vara mot varandra. Ord som snäll, 

förtroende och tillit nämns i sammanhanget. Likt Nordenbo m.fl. (2008) som beskriver 

relationskompetens hos läraren som förmåga att utveckla relationer till sina elever som bygger på 

respekt, empati, överseende och intresse, beskriver Charlie relation i skolans kontext som att . . . 

“respektera varandra ... för den man är…” Att läraren lyssnar på eleverna och att man kan prata 

med sin lärare om såväl positiva som negativa saker är också starkt förknippat med begreppet 

relation enligt eleverna. Bilden av lyssnandets betydelse bekräftas av flera forskare. Lilja (2013) 

och Marsh (2012) menar till exempel att när lärare visar intresse för elever, lyssnar på dem och 

behandlar dem med respekt, förstärks relationen än mer och förutsättningar för lärande ökar. Även 

Andersson (2017) och Johnson (2008) bekräftar i studier vikten av att lärare lyssnar som en 

betydande faktor i arbetet kring relationer.  
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6.1.2 Elevernas upplevelser av relationen mellan sig och sina lärare i skolan 

 

Marsh (2012) lyfter i sin studie fram att när lärare ser och uppmärksammar elever genom att 

hälsa, le och visa intresse för personen bakom eleven i bänken, stärks lärar-elev relationen. Att 

använda humor och att skapa personlig interaktion, bidrar också till positiva relationer mellan 

elev och lärare, vilka i sin tur kan skapa förutsättningar för lärande. Dessa insikter bekräftas av 

elever i min studie på olika sätt. Bo beskriver hur humor och snacket kring pingisbordet lett till 

relationskapande mellan hen och lärare. Mika menar också att vikten av att ha roligt är en 

betydelsefull parameter i en relation. Bo beskriver vidare hur hen mår bra när läraren bekräftar 

och ser hen “. . . ( lärarens namn) brukar säga att, ah men Bo, vad glad jag blev när jag såg dig. . . 

och jag mår ju bra av det.” 

 

Klang m.fl. (2019) beskriver hur man i särskolan bland annat aktivt arbetar för att skapa en känsla 

av gemenskap i klassrummet och stödja elevernas självkänsla, vilket också uppskattas och 

bekräftas av eleverna i föreliggande studie. Mika berättar till exempel hur lärarna har hjälpt och 

uppmuntrat hen. Detta har i sin tur lett till ett bättre självförtroende vilket enligt Mika själv varit 

positivt för den egna lärprocessen.  

 

Vidare beskrivs samtalet som en betydelsebärande enhet av samtliga elever när det kommer till 

relationer och relationsskapande, vilket även bekräftas i studier av Aspelin (2015), och av 

Aspelin och Jönsson (2019).  Goda eller bra relationer betonas i sin tur av eleverna som 

avgörande för att deras skolgång skall fungera. Jag tolkar det som att eleverna dels vill bli 

lyssnade på och tagna på allvar, men att det ibland räcker att som lärare vara ett bollplank, någon 

att tala med när relationer till jämnåriga kan vara knepigt.  Flertalet av eleverna på 

gymnasiesärskolan har på något sätt bekymmer med sociala relationer, ibland blir de för 

kvävande och ibland allt för distanserade. Andersson (2017) menar att när elever upplever att de 

blir lyssnade på ökar upplevelsen av inflytande och den sociala samvaron under skoldagen.  

Håkansson och Sundberg (2012) betonar vikten av att kommunikationen i klassrummet styrs till 

lektionsinnehållet.  Flera av eleverna i min studie bekräftar att samtalen ser olika ut beroende på 

om de hålls i klassrummet på lektionen eller om de sker på rasten. Kim uttrycker det på följande 

vis “. . . på lektionen är det skoljobb, men på rasten kan man prata om allmänna saker.” Tre av 

fem elever i min studie uttrycker tydligt att deras skolgång fungerar endast genom och tack vare 

starka relationer till lärare, relationer som håller för att utmanas. Detta resultat stämmer väl 
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överens med det Lilja (2013) beskriver i sin avhandling. Hon menar att det krävs ärlighet och 

äkthet mellan elev och lärare för att förtroendefulla relationer skall komma till stånd. Vidare 

beskriver hon hur läraren måste gå utanför den aktuella situationen och se hela eleven, samt 

förmedla tilltro till elevens kapacitet. När Bo inte kommer till skolan kan läraren genom den 

relation som byggts upp mellan Bo och hen vara en engagerad och viktig vuxen. Läraren ser till 

hela elevens sociala kontext och kan ingjuta hopp till Bo om att de tillsammans ska finna en 

lösning. Om läraren valt att endast se det utifrån just den aktuella situationen kunde hen nöjt sig 

med att rapportera eleven som frånvarande och förutsatt att det rörde sig om skolk. Här väljer 

läraren att se hela eleven att söka orsak och finna lösningar. Tack vare den relation som finns 

mellan Bo och läraren, får hen också tillträde till Bos tankar och upplevelser kring vad som 

orsakar skolfrånvaron och kan på så vis undanröja hinder för skolgången och Bo kan återgå till 

skolan. 

 

6.1.3 Elevernas upplevelse av relationen till lärarna för den egna lärprocessen 
 
Av min studie framgår att eleverna anser att lärarnas förmåga att kravanpassa och att vara tydliga 

är två viktiga framgångsfaktorer för att eleverna skall lyckas i den egna lärprocessen. Detta 

stämmer väl överens med vad Håkansson och Sundberg (2012)  kommit fram till. Håkansson och 

Sundberg menar att undervisningen måste individanpassas utifrån varje elevs förutsättningar och 

behov. Enligt författarna kännetecknas en kvalitativt god undervisning generellt av tydliga 

förklaringar och en undervisning som varvar teori med praktiska övningar, samt av en 

undervisning som präglas av tydlig struktur. Nordenbo m.fl. (2008) är av samma uppfattning 

som Håkansson och Sundberg (2012) att lärarnas förmåga att anpassa och variera 

undervisningen, det vill säga den didaktiska kompetensen, är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för elevernas lärprocess. Att variera undervisningen är något som eleverna i 

föreliggande studie framhåller. Flera av dem uttrycker att det är bra att få arbeta praktiskt, men 

att det även vid teoretisk undervisning är uppskattat med variation i arbetssätten. Jag kan utläsa 

att Hattie (2014) delar uppfattning med ovan nämnda forskare. Han menar att lärarnas roll är 

betydelsefull men att det viktigaste ändå är undervisningens kvalité. 

  

Utifrån resultatet av min studie framgår det tydligt och utan tvekan att relationen mellan lärare 

och elev har en stark inverkan för elevens lärprocess men kanske än mer för elevernas 

välbefinnande. Några av de forskare som tidigare kommit fram till liknande resultat är Hattie 
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(2014), Cornelius-White (2007) och Debora m.fl. (2011), Nordenbo, m.fl. (2008). Dessa är alla 

stora och internationellt erkända studier som visar att goda relationer mellan lärare och elever har 

positiva effekter på utbildning. En studie som har invändningar gentemot detta och anser att 

lärar-elev relationen specifikt, inte kan ses som en framgångsfaktor vid inlärning är Håkansson 

och Sundberg (2012). I denna studie framhålls undervisningens kvalité som avgörande. Att 

kvalitén är av stor vikt vid skolprestationer är dock något som samtliga forskare instämmer i, 

vilket också är min egen uppfattning. Dock vill jag liksom exempelvis Nordenbo, m.fl. (2008) 

påstå att en god och respektfull relation är av största vikt. För elever med en egen inre drivkraft 

vad det gäller skolarbetet, en trygg hemmiljö och en välfungerande intellektuell förmåga, spelar 

relationens påverkan på skolprestationer förmodligen en mindre roll enligt min mening. Dock 

menar jag att de flesta elever någon gång under sina skolår upplever att någon av dessa aspekter 

skaver.  

 

6.2 Metod- och teoridiskussion 

 

Utifrån syftet med studien, att belysa hur några elever på gymnasiesärskolans nationella program 

beskriver vilken betydelse relationer till undervisande lärare har för det egna lärandet, valdes en 

kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning har enligt Bryman (2011) en önskan om att gå på djupet för 

att förstå och få svar på de frågor som ställs och får därmed anses som relevant i föreliggande 

studie. Eleverna som deltog i studien var för mig kända, då de går på den skola där jag arbetar. Ur 

en ontologisk ståndpunkt i kvalitativ forskning som Bryman (2011) menar är ett resultat av 

samspelet mellan individer kan min relation till eleverna ses ur ett såväl positivt som negativt 

perspektiv. En negativ aspekt skulle kunna vara att eleverna svarar utifrån vad de tror att jag vill 

höra, att de så att säga vill vara till lags. Det faktum att jag också är lärare innebär att 

intervjusituationen inte blir jämbördig. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att ta i 

beaktande att parterna under en forskningsintervju ej är likställda, då det är forskaren som 

definierar och kontrollerar situationen. Det positiva med att vara ett “känt ansikte” för eleverna är 

att det kan bidra till att eleverna känner sig trygga och avslappnade i intervjusituationen, vilket i 

sin tur ger förutsättningar för ärliga och uppriktiga svar. Kvale och Brinkman (2014) menar att ny 

och betydelsefull kunskap skapas i mötet och i den relation som uppstår mellan respondenten och 

intervjuaren.   
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Studiens empiri samlades in via semistrukturerade intervjuer, utifrån ett målinriktat urval av 

respondenter. Eftersom ett målinriktat urval ej är ett icke-sannolikhets val innebär det att 

generalisering till en större population inte är möjlig (Bryman, 2011). Dock kanske igenkänningen 

bland elever eller lärare på någon annan gymnasiesärskola kan förekomma, vilket skulle innebära 

överförbarhet från en kontext till en annan. En pilotintervju genomfördes för att eventuella brister 

i intervjuguiden skulle kunna korrigeras. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren 

utformar ett intervjuschema utifrån relevanta teman. Vid de olika intervjutillfällena behöver 

frågorna ej komma i samma ordning och forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor för att 

förtydliga eller fördjupa svaren (Bryman, 2011). Denna intervjuform passade studiens syfte väl. 

Genom att kunna anpassa ordningen på frågorna och variera följdfrågorna gavs större möjlighet 

till att nå elevernas sanna upplevelser. Med facit i hand kunde intervjuguiden varit mer omfattande 

och följdfrågorna ännu fler, för att få ett större djup och mer bredd i svaren. Vidare kan jag 

konstatera att respondenterna med fördel kunde varit fler för att öka tillförlitligheten i studien. En 

fördel med det begränsade antalet av fem respondenter, ser jag dock i möjligheten att bearbeta 

empirin. Tack vare det begränsade antalet gavs jag under bearbetningsfasen möjlighet att analysera 

innehållet mer ingående.  

Den teoretiska ansats som använts i föreliggande studie är inspirerad av den sociokulturella och 

den relationella teorin. Jag valde ur dessa ut några centrala begrepp som jag ansåg aktuella för 

studien (Dysthe, 2003; Säljö, 2015). Begreppen som valdes ut var följande: relationskompetens, 

sam-varo, sam-verka, appropriering, mediering, artefakt samt proximal utvecklingszon. Utifrån 

studiens begränsade omfattning upplevde jag det nödvändigt och relevant att välja delar ur de båda 

teorierna och på så sätt avgränsa studien. Både den sociokulturell- och relationell teori är allt för 

stora och omfattande för att i sin helhet användas vid en studie av denna storlek. Valet av de 

didaktiska begreppen upplever jag som relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Vid en 

mer omfattande studie kunde begreppen med fördel utökats, vilket förmodligen hade bidragit med 

en djupare och bredare bild vid analysen av resultatet.  
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6.3 Implikationer av studiens resultat 

 

Eleverna i föreliggande studie går alla på gymnasiesärskola. Ur deras perspektiv menar jag att 

det alltid finns en sårbarhet i den intellektuella förmågan och jag upplever ofta att den inre 

drivkraften brister. Om jag som lärare skall nå fram och kunna möta mina elever på den nivå där 

de för dagen befinner sig, är min bestämda åsikt utifrån min studie, att en välfungerande relation 

till vederbörande är nödvändig. Sett ur ett vidare perspektiv och utifrån studier som styrker mina 

resultat torde relationen få en central roll i skolkontexten, såväl i praktiken som i lagtexter. För 

styrande i skolans värld, såsom rektorer och chefer, borde vetskapen om relationens betydelse för 

elevernas egna lärande och välmående vara skäl nog att satsa på kompetensutveckling för 

skolans personal inom detta område. Lärare, elevhälsan, elevassistenter, ja i stort sett alla 

yrkeskategorier i skolan skulle på detta sätt kunna vara med och bidra till en utvecklande och 

närande skolmiljö. Inom specialpedagogiken skulle relationskompetens till och med kunna ses 

som ett verktyg för att undanröja hinder i lärmiljön. En fungerande relation mellan lärare och 

elev är många gånger en förutsättning för att förstå vari ett skolproblem ligger och därigenom få 

möjlighet att undanröja detsamma. Vidare ser jag vinster för samhället i stort. Eleverna i 

föreliggande studie uttryckte på olika sätt hur relationen till undervisande lärare bidrog till 

psykiskt välmående och för vissa var den också den enskilt viktigaste orsaken till att de kom till 

skolan. Ponera att relationsarbetet i skolan kunna minska antalet hemmasittande elever och öka 

elevers psykiska välmående i stort, vilka vinster det skulle kunna bli för samhället!  

 

Avslutningsvis kan jag utifrån studiens begränsade omfattning men intressanta resultat 

konstatera att relationen mellan lärare och elev, är den mest betydelsefulla faktorn för så väl 

skolprestationer som för det psykiska välmåendet. Jag har under arbetets gång sett paralleller 

mellan tidigare forskning och resultatet i min studie, vilket stärkt min övertygelse om relationens 

betydelse. Ödmjuk inför uppgiften att närma mig mina elever på ett djupare plan, och förvissad 

om att detta är mitt mål går jag mot framtiden som speciallärare inom utvecklingsstörning. Att 

arbeta för mellanmänskliga relationer där sam-varo står i fokus är för mig en självklarhet för att 

nå framgång i skolprestationer, men kanske än viktigare för att nå unga vuxna som mår bra 

psykiskt och vågar tro på sig själva. 
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6.4 Framtida forskning 

 

Föreliggande studie har haft fokus på att belysa hur några elever på gymnasiesärskolans 

nationella program beskriver vilken betydelse relationer till undervisande lärare har för det egna 

lärandet.  Fortsatt forskning skulle med fördel kunna fortsätta detta arbete. Att utöka antalet 

respondenter och antalet skolor där studien genomförs skulle öka så väl tillförlitlighet som 

giltighet. Det skulle också innebära en tyngd till resultatet och eventuellt skulle åsikter som 

motsäger studiens resultat framkomma, vilket i sin tur skulle kunna ge en intressant debatt kring 

relationens betydelse ur ett elevperspektiv. Vidare uttryckte respondenter i föreliggande studie ett 

tydligt stöd för relationens betydelse när det kom till psykisk hälsa. Flera av dem gav relationen 

till och med en avgörande betydelse för att de skulle förmå sig att komma till och orka stanna 

kvar i skolan. Detta väckte nya frågor hos mig. Var det en tillfällighet att tre av fem respondenter 

tillskrev relationen en så stor betydelse i föreliggande studie? Hur ser det ut på andra skolor i 

övriga delar av Sverige? Om relationen har en så stor inverkan på elevers psykiska välmående, 

borde det väl i dagens samhälle där ohälsan bland unga ökar, vara av största intresse att forska 

mer kring dessa frågor. Klang m.fl.(2019) beskriver hur man inom särskild undervisningsform, 

så som exempelvis grundsärskola, mer uttalat än i grundskolan arbetar kring frågor rörande att 

skapa en känsla av gemenskap i klassrummet, skapa möjligheter för elever att interagera med 

varandra, stödja kamratrelationer, stödja elevernas självkänsla. Författarna menar att dessa 

styrkor och detta arbete skulle vara intressant att föra över till grundskola, vilket även jag ur ett 

samhällsperspektiv kan se vinster av. Om självkänsla, gemenskap och kamratrelationer ökar 

torde det psykiska välmåendet göra detsamma.  

En annan möjlig utveckling utifrån resultatet från föreliggande studie samt från många andra 

stora, erkända studier såsom Hattie (2014), Nordenbo, m.fl.(2008) och Aspelin och Jönsson 

(2019) skulle kunna vara att kurser inom relationell kompetens prioriteras och erbjuds inom 

lärarutbildningar. Vidare kan jag se att en enkätstudie rörande studiens syfte hade varit 

intressant. Via enkätstudier kan ett större geografiskt område samt ett större antal respondenter 

täckas in. 
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6.5 Slutord 

 

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur några elever på gymnasiesärskolans nationella 

program beskriver vilken betydelse relationer till undervisande lärare har för det egna lärandet. 

Följande frågeställningar formulerades: Hur definieras begreppet relation ur ett elevperspektiv? 

Hur upplever eleverna relationen mellan sig och sina lärare i skolan? Hur upplever eleverna 

relationen till undervisande lärare för den egna lärprocessen? Utifrån begrepp hämtade från 

sociokulturell och relationell teori har den insamlade empirin belysts och analyserats. De centrala 

didaktiska begreppen för studien är följande: relationskompetens, sam-varo, sam-verka, 

appropriering, mediering, artefakt samt proximal utvecklingszon. Som metod för insamlandet av 

empirin valdes intervju. I studien genomfördes fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

elever på nationella program i en gymnasiesärskola. Syftet i en kvalitativ forskningsintervju är 

att förstå hur intervjupersonen upplever och tolkar sin omvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag 

valde att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys för att på ett systematiskt sätt kategorisera 

innehållet från intervjuer (Bryman, 2011). Resultatet av analysen presenteras sedan i löpande text 

under rubriker som utgår från forskningsfrågorna, det vill säga elevernas definition av begreppet 

relation, elevernas upplevelse av relationen mellan sig och sina lärare och elevernas upplevelse 

av relationen till lärarna för den egna lärprocessen. Av resultatet framgår att eleverna definierar 

relation utifrån ett lärar-elev perspektiv. Relation beskriver enligt eleverna hur man ska vara mot 

varandra. Ord som nämns är snäll, förtroende och tillit till varandra. När eleverna talar om sin 

upplevelse av relationen mellan sig och sina lärare står samtalet i fokus. Samtliga elever upplever 

att det är av största vikt att kunna prata med sin lärare om såväl positiva som negativa saker. Att 

kunna prata med sin lärare skapar trygghet, tillit och psykiskt välmående. Andersson (2017) 

uttrycker att när elever upplever att de blir lyssnade på ökar upplevelsen av inflytande och den 

sociala samvaron under skoldagen. Vidare menar eleverna att de har olika relation till olika 

lärare, bland annat beroende av hur mycket de har den aktuella läraren i undervisningen, men 

också beroende på hur länge de känt vederbörande. Humor och ett positivt bemötande tas också 

upp av ett par elever som viktigt i relationen till läraren. Även Marsh (2012) konstaterar att 

humor och personlig interaktion är aspekter som bidrar till positiva relationer mellan elev och 

lärare. När det kommer till elevernas upplevelse av relationen till undervisande lärare för den 

egna lärprocessen, beskrivs tydlighet och kravanpassning som de viktigaste aspekterna. Detta 
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bekräftas av tidigare genomförda studier av bland annat Nordenbo, m.fl.(2008) och Håkansson 

och Sundberg (2012) där forskarna framhåller att den didaktiska kompetensen, är en av de 

viktigaste framgångsfaktorerna för elevernas lärprocess.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

- Hur definieras begreppet relation ur ett elevperspektiv? 

- Hur upplever eleverna relationen mellan sig och lärarna, i skolan? 

- Hur ser eleverna på betydelsen av relationer till lärare i sin lärprocess? 

 

 Relationer definition:  

Vad betyder ordet relation för dig? (Skulle du kunna beskriva vad ordet relation betyder?)   

Hur tycker du att en god relation ska vara? 

 

Relation lärare/elev, upplevelse 

Hur tycker du att en lärare skall vara? 

Hur beskriver du relationen till dina lärare?   (Hur skulle du beskriva din relation med dina 

lärare? Hur tycker du relationen med dina lärare är?)  

 

-Har du olika relationer med dina lärare?  

-Varför har du bättre relation med vissa lärare än med andra? 

 

Hur kommer du överens med dina lärare?  

Hur ofta pratar ni med varandra (flertal lärare)?  

-Kan du ge exempel på vad ni brukar prata om? ( innehållet i samtalet)  

-Hur pratar ni beroende på situation t.ex. under lektionstid/ utanför klassrummet ?   
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Hur viktigt är det att kunna prata med sin lärare? exempel 

 

Mirakelfråga: Kan du komma ihåg någon lärare som betytt särskilt mycket för dig, varför 

kommer du ihåg just den? 

 

Lärande: 

 

På vilket sätt lär du dig bäst?, ge exempel 

 

Vad tycker du lärarna skall göra för att du skall lära dig på bästa sätt? exempel 

 

Hur stöttar läraren dig i ditt arbete/lektionstid? 

 

Finns det något lärarna skulle kunna göra för att du skall lära dig bättre/lättare? exempel. 

 

Vad gör lärarna för att du skall ha det bra i skolan?  
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Bilaga 2  

               

     Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

Datum 15/10-19 

Missivbrev 

Mitt namn är Sara Holmqvist och jag läser min sista termin på speciallärarprogrammet. Under 

denna termin skall jag genomföra ett självständigt arbete på 15 hp och undrar om du kan tänka dig 

att hjälpa mig? I min studie vill jag undersöka hur du som elev beskriver betydelsen av relationer 

till lärare, ur inlärningssynpunkt. Min önskan är att få intervjua dig för att på så sätt få en ökad 

förståelse för hur elever ser på relationen mellan lärare och elev. Intervjun kommer att ske på 

skolan, under skoltid och den kommer att spelas in med mobil. Inspelningen sker för att jag inte 

skall missa något viktigt som sägs under intervjun. Ingen annan förutom jag kommer att lyssna på 

inspelningen och när mitt arbete är inlämnat kommer inspelningen att raderas. 

Under intervjun finns det regler som jag måste förhålla mig till. Dessa regler kommer från 

Vetenskapsrådet (2017) och innebär följande: 

- Att du som elev har rätt att avbryta din medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Att du som elev kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att avböja 

medverkan i studien. 

- Att du som elev och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Att materialet enbart kommer att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när denna 

är examinerad. 

 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 
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Återlämnas till………………………..senast den………………………. 

 

 

. 

 

 

 


