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8) ”Behandlas typ som en människa” 

Hur elever på ett specialutformat program ser på 
relationers betydelse i utbildningen  
Ulla Christiansson-Banck 

 
 
 
Inledning 

Det här kapitlet tar avstamp i en tidigare genomförd utvärdering av ett 
specialutformat program på gymnasieskolan (Christiansson-Banck, 2011). 
De frågor som stod i utvärderingens centrum var om verksamheten var 
inkluderande och vilka möjligheter till sociala möten som gavs. Då resultatet 
visade att eleverna såg relationen lärare-elev som särskilt viktig i sin 
utbildning inriktas föreliggande kapitel specifikt på den aspekten. Syftet är 
att belysa hur elever på ett specialutformat program uppfattar relationers- 
och då särskilt lärare-elevrelationens betydelse för sina studier. Nel 
Noddings (2005) omsorgsetiska teori tas till hjälp för att tolka och diskutera 
hur eleverna ser på relationers betydelse i sammanhanget. I slutet av kapitlet 
kommer resultatet att relateras till frågan om inkludering. 

Bakgrund 

Den datainsamling som utvärderingen byggde på genomfördes under 
hösten 2010 och bestod av intervjuer, både individuella och i grupp, 
deltagande observationer samt dokumentstudier. Utvärderingens syfte var 
som sagt att pröva om verksamheten var inkluderande och vilka möjligheter 
som erbjöds till sociala möten. Utvärderingen genomfördes på ett 
specialutformat program som är anpassat för studiemotiverade elever med 
neuropsykiatriska diagnoser. Programmet är fysiskt beläget på en större 
gymnasieskola. Elever som har skolsvårigheter beskrivs nedan som elever i behov 
av särskilt stöd. Genom skollagstiftningen har skolan ett särskilt ansvar för 
dessa elever samt för de elever som befinner sig i en riskzon (SFS, 1989:1 
100; SFS, 2010:800). I läroplanerna (både Lpf, 94; Gy, 2011) är elever i 
behov av särskilt stöd en grupp som skolan skall uppmärksamma. I 
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benämningen inkluderas elever som av olika skäl har negativa erfarenheter 
av tidigare skolgång. En annan grupp som lyfts fram är elever med 
funktionsnedsättningar. 

Individuella intervjuer genomfördes med sexton elever varav sju hade 
slutfört sina studier på programmet. Nio elever gick i någon av de fyra 
årskurserna. I intervjugruppen ingick både pojkar och flickor. Intervjuerna 
utgick från fyra tematiska frågor och fick karaktären av samtal. Personalen 
intervjuades i grupper om fyra: två grupper med pedagoger, en grupp med 
elevcoacher samt en elevhälsogrupp där specialpedagog, kurator, studie- 
och yrkesvägledare och ansvarig skolledare för programmet ingick. Utöver 
intervjuerna genomfördes deltagande observationer av sammanlagt sexton 
lektionstillfällen. Därtill genomfördes observationer av morgonmöten i 
personalgruppen, gemensam ”fredagsfika” med både personal och elever, 
lunch i matsalen tillsammans med elever och coacher samt i kursen Fritidens 
betydelse. Observationerna dokumenterades i en loggbok under eller i direkt 
anslutning till den aktuella aktiviteten. Utöver detta fördes spontana samtal 
med olika personer i personalen och med de elever som medverkade. 
Datainsamlingen pågick i drygt två månader. 

Det mest framträdande resultatet av utvärderingen var den stora betydelse 
som eleverna menade att relationer elever-lärare har för deras personliga 
utveckling och skolprestationer. En slutsats som drogs var att lärarnas 
förmåga att skapa lärare-elevrelationer präglade av engagemang, tillit och 
bekräftelse utgör en förutsättning för ett förändrat lärande och därmed för 
att få eleverna att uppnå sina mål i studierna. Till undervisningen fanns olika 
personella resurser knutna, t.ex. elevcoacher och elevhälsa, som erbjöd 
kontaktmöjligheter, stöd, goda förebilder och relationer och ökade 
elevernas välmående. Eleverna fick stöd att gå vidare i studierna och ansöka 
till nationella program i den takt som lämpade sig för dem. Studierna 
genomfördes i en lugn, individuellt anpassad takt med tydlig struktur och 
klara förväntningar avseende metoder, språklig kommunikation och socialt 
samspel. Aktiviteter som After school och kursen Fritidens betydelse skapade 
goda möjligheter för sociala möten. Studien visade att elevernas 
studieresultat förbättrades avsevärt genom att de erbjöds stöd att möta 
svårigheter som tidigare hindrat deras lärande. 
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En mängd forskningsresultat visar på att relationen mellan lärare och elev 
spelar en central roll för elevers lärande (Andersson, kommande; Aspelin, 
2010; Aspelin & Persson, 2011; Fibaek Laursen, 2004; Frelin, 2010; 
Hansson, 2012; Hattie, 2009; Hugo, 2007, 2011; Wedin, 2007, 2010 ). Hugo 
(2007) menar t.ex. i sin avhandling om elever på gymnasieskolans indi-
viduella program, att det är de möten som sker mellan elever och lärare och 
de relationer som skapas i dessa möten, samt om uppgifterna är menings-
fulla, som avgör om eleverna kommer till skolan eller inte. Om mötena 
mellan elev och lärare präglas av närhet, tillit, att bli sedd och bekräftad för 
den man är, ger detta eleverna en känsla av meningsfullhet. Detta i kontrast 
till den utsatthet, kränkande behandling, konflikter, besvikelser, menings-
löshet och utanförskap som präglat elevernas erfarenheter då de antas till ett 
individuellt program. I en annan nyligen genomförd datainsamling 
(Andersson, kommande) i form av livsberättelser intervjuas elever som har 
erfarenhet av att inte klara kraven på godkända betyg i grundskolans hög-
stadium och därmed inte heller bli behöriga till något nationellt program på 
gymnasieskolan. Skäl som eleverna anger till att de inte går i skolan är att de 
inte orkar. Deras motivation tryter, de uteblir, skolan lyckas inte hitta for-
mer för att möta dem, trots många organiserade möten. Elevernas frånvaro 
ökar vilket på sikt också leder till att behörighet till gymnasieskolans natio-
nella program blir omöjlig att uppnå. Att relationer i skolan har stor poten-
tial att motivera elever att engagera sig i skolarbete ligger implicit i nämnda 
studie. Det är också en erfarenhet som bekräftas i min utvärdering. 

Nel Noddings omsorgsetiska teori 

Omsorgsetiken introducerades av psykologen Carol Gilligan och har vida-
reutvecklats av Noddings i polemik mot Lawrence Kohlbergs teori om mo-
ralutveckling. Kohlbergs (1981) utgångspunkt är en kognitionspsykologisk 
teori och en etik baserad på rättviseprinciper. Han har formulerat kriterier 
för att bedöma moralutveckling i utvecklingssteg. I sina studier fann Kohl-
berg att kvinnliga deltagare hamnade på lägre nivå än manliga på moralut-
vecklingsstegen. Gilligan arbetade vidare på dessa fynd och fann att kvinn-
liga deltagare baserade sina ställningstagande på andra grunder än män, of-
tare ett omsorgstänkande än ett rättvisetänkande (Colnerud, 2006; Nod-
dings, 1999, 2012). 
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Noddings (2005) tar delvis avstånd från föreställningen att kvinnor utveck-
lar andra bevekelsegrunder för moralutveckling än vad män gör. För henne 
är den viktiga frågan om en omvårdnadsetik kan leda till ett liv med mindre 
våld och mera omsorg. Noddings definierar omsorg som relationell i betydel-
sen att den är ömsesidig; båda parter i en relation måste bidra för att omsorg 
skall uppstå. Relation definierar Noddings (2005, s. 15) som: ”A connection or 
encounter between two human beings”. Vidare argumenterar hon för en omsorgs-
kompetens, som utvecklas via ”moral education” vilken i sin tur innehåller 
fyra komponenter: modeling, dialouge, practice and confirmation (Nod-
dings, 2005, s. 22). Noddings (2005, s. 21) menar  att ”moral education” i 
förlängningen utvecklar ”(…) the attitudes and skills required to sustain caring 
relations and desire to do so”. Moralisk fostran innebär här att söka efter roll-
modeller. Omsorg är särskilt viktigt i sammanhanget då elevernas utveckling 
till personer som kan ge och ta emot omsorg – och önska göra det – förut-
sätter att läraren genom sitt personliga exempel visar eleverna vad det vill 
säga att ge omsorg. 

Omsorgsetiken avvisar utgångspunkten ”hur något är” i förhållande till ”hur 
något borde vara” och menar att det är ett pseudoproblem. Vi lever i värl-
den och är inte bara åskådare som iakttar något utifrån. Utgångspunkten är 
istället att andra människor redan existerar och så att säga görs tillgängliga 
för oss via våra praktiska erfarenheter. Vi behöver inte konstruera logiska 
principer för hur vi bör behandla varandra i olika situationer. I första hand 
är det istället i relationen till den konkreta person som söker omsorg som 
svaret på frågan ”hur jag bör agera” kan sökas. Det är oftast så att principer 
ger liten vägledning i svåra, komplexa situationer. Vi är hänvisade till kon-
kreta ställningstaganden. Om det finns en princip i omsorgsetiken skulle 
den i så fall vara att handla så att vi etablerar, försöker upprätthålla och 
uppmuntra omsorgsrelationer.  

Genom att ha överlevt spädbarnstiden har varje människa en – om än liten 
– erfarenhet av att ta emot omsorg (Noddings, 1999). Detta är inte nog för 
att förstå omsorg eller tillräckligt för att utvecklas till en omsorgsfull vuxen, 
men det är själva grunden i människans ansvar för andra. I många situat-
ioner svarar vi spontant på ett hänsynsfullt och omtänksamt sätt i mötet 
med en annan människa. Sådan respons benämner Noddings naturlig omsorg. 
Omsorgen ifråga uppstår så att säga av sig själv, utan att någon sorts begä-



 

 

 111 

ran, pliktkänsla eller uppmaning föregår den; endast på basis av den ele-
mentära erfarenheten av att jag själv har blivit bemött med omsorg (ibid. s. 
228).  Men det innebär också en moralisk skyldighet att använda sin för-
måga att upptäcka andras behov och möta dem. Alla relationer kan betrak-
tas som beroenderelationer och omsorg blir då en ömsesidig, reciprok hand-
ling. Om en lärare visar omsorg om en elev i kraft av sin omsorgsförmåga 
och eleven inte bekräftar handlingen har läraren inte lyckats upprätta en 
omsorgsrelation. Det är en viktig utgångspunkt i Noddings teori att omsorg 
ges eller uppstår i en ömsesidig relation (Colnerud, 2006). I grunden har 
människan en förmåga till omsorg och därmed också en skyldighet att ge 
den. Det förutsätter som sagt att den som ger omsorg också får omsorgen 
mottagen och bekräftad. 

Den första komponenten i moralisk fostran är, säger Noddings (2005) mo-
dellering. I sättet att ge omsorg blir läraren en rollmodell. Förutsättningen är 
att omsorgshandlingen är genuin. Det räcker till exempel inte att berätta om 
goda exempel eller förevisa vad goda, etiska handlingar kan bestå av; vad det 
kommer an på är det egna sättet att vara i relation till eleven. Noddings om-
sorgsetik bygger på idén att läraren är lyhörd, upptäcker och på ett adekvat 
sätt tolkar den andres behov. Det går då inte att utgå från principer; ut-
gångspunkten måste tas hos den konkreta eleven. Omsorgsetiken är med 
andra ord situerad; man måste erfara den för att omfatta den. 

Den andra komponenten i Noddings (2005) modell är dialog. En lärare trä-
der i genuin dialog med sin elev. Dialogen måste, säger Noddings (ibid.), 
vara ”open-ended”, vilket innebär att ingen av parterna i dialogen kan veta 
vad som kommer ut ur den. Dialogen ger läraren möjlighet att reflektera 
över och vara kritisk i sin egen praxis. När frågan ”varför” ställs, leder det 
till fler frågor, fler idéer, fler aspekter av ett ämne och därmed också till klo-
kare beslut. Sett ur Noddings (2005) perspektiv kan dialogen beskrivas som 
cyklisk. Vi lär hela tiden mer om den andre och den kunskapen är i sin tur 
viktig om vi skall kunna fortsätta ge omsorg. Dialogen och feedbacken från 
den andre är en nödvändig förutsättning för förverkligande av omsorg i den 
här bemärkelsen. Det är också själva utgångspunkten för moralisk fostran 
genom att vi talar om det vi gör och reflekterar över det. Alla slags frågor, 
informationer, synpunkter och förhållningssätt kan komma fram i dialog. 
Slutligen kan läraren i dialog bjuda in eleven till att undersöka sitt liv; ställa 
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sådana grundläggande frågor som alltid har ställts och som gör att man ges 
möjlighet att växa som människa. 

Den tredje komponenten i modellen är praktik. Omsorg utvecklas i praxis. 
Elever behöver därför ges möjligheter att praktisera omsorg. De behöver få 
uppleva en anda av omsorg tillsammans med andra; inse att det gör skillnad 
hur vi är mot varandra, att samarbete gynnas av att man hjälper varandra 
osv. Om vi vill att elever ska utveckla något slags omsorgskompetens behö-
ver utbildningen med andra ord erbjuda dem tillfällen att visa omsorg och 
reflektera över dessa praktiska erfarenheter (Noddings, 1999). 

Den fjärde komponenten i omsorgsetiken är bekräftelse. Noddings (1999, 
2012) tolkar innebörden av Martin Bubers syn på bekräftelse (eller ”konfir-
mering”)4 som en handling som uppmuntrar det bästa hos den andre. När 
t.ex. en lärare bekräftar en elev upptäcker läraren ett bättre jag hos eleven 
som han/hon uppmuntrar. För att förstå vad eleven skulle kunna bli, dvs. 
hennes potential, behöver läraren känna eleven väl. Bekräftelse innebär 
också att se den andre med respekt för den andres annanhet.5  Det är något 
som är berömvärt eller åtminstone acceptabelt som skall ges utrymme i lära-
rens möte med den enskilde, unike eleven. Bekräftelse är något som lyfter 
eleven, visar honom/henne sitt bättre jag. Tillit och kontinuitet är förutsätt-
ningar för att bekräftelse ska äga rum. Omvänt växer tillit i en relation som 
har kontinuitet över tid. Det krävs tid för att lära känna den andre, förstå 
elevens handlingar och motiv. Bekräftelse bör inte beskrivas som strategier, 
snarare i termer av en kärleksfull handling och en relation som har någon 
form av djup (Noddings, 1999, 2012). Noddings menar inte att alla om-
sorgsrelationer kräver kontinuitet, men att undervisningsrelationer gör det. 

                                                             
5.	  Aspelin (2010) översätter Bubers begrepp ”acceptance” och ”confirmation” med ”accep-
tans” och ”konfirmering”. Konfirmering, menar Aspelin, betecknar en process där eleven 
samtidigt bekräftas som han/är och som han/hon kan bli. Acceptans står däremot endast 
för det förra, ”nuvarande” momentet. 
6 Begreppet används av J. Derrida i betydelsen att det måste få finnas en respekt för det 
andra som det är i sin annanhet (andethet, resp. alterity) och existerar utanför en själv som 
något separat annat (Noddings, 1999, s. 236-237). Se också Assarssons (2007) jämförelse 
mellan Levinas och Derridas syn på annanheten i förhållande till Bubers.  
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Analys av elevernas utsagor 

Som empirisk utgångspunkt för nedanstående analys finns transkriptioner 
från intervjuer med de sexton elever som gick eller har gått det specialut-
formade programmet. Efter upprepad genomläsning av utsagorna, där fo-
kus alltså riktades mot frågan om relationers betydelse i utbildningen, fram-
trädde tre temana i materialet: lärare-elevrelationer, elev-elevrelation och 
(lärarnas och elevernas) förhållningssätt. Presentationen nedan disponeras 
utifrån de tre temana. Citat som på olika sätt belyser hur eleverna uppfattar 
relationers betydelse förs fram.    

Lärare-elevrelationer 

I samtliga utsagor framstår relationen till lärarna som kvalitativt annorlunda 
jämfört med elevernas tidigare erfarenheter. Eleverna uttrycker att lärarna 
har ett genuint engagemang, förståelse för- och lyhördhet gentemot eleverna 
och vad de behöver: 

Ja dom har ju förståelsen, är inte alls som andra lärare, vet inte, mer 
förstående, behandlas typ som en människa (IP, 16). 
 
Man ser alla elever som personer inte bara som elever, man känner 
sig sedd, nått av det bästa, bekräftad, på högstadiet aldrig sedd av nån 
(IP, 17). 
 
Lärarna tålde mycket om man blev arg, dom var mycket engagerade 
för att hjälpa en (IP, 12). 

I bekräftelsen ligger både en acceptans för den person som eleven är och 
den han/hon upplever att han/hon är ämnad att bli. Pedagogerna ser, tycks 
eleverna mena, framtida möjligheter hos eleven. Men det handlar också om 
att lärarna bryr sig om, visar omsorg om eleverna och om att de ska nå sina 
mål i studierna: 
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Det var personlighet… vissa brydde sig jättemycket, stod nära (IP, 5). 
 
De bryr sig så mycket om oss, tar det lugnt med oss, de förklarar bra 
(IP, 8). 

I omsorgen uttrycks en vilja till hjälpsamhet. 

  De vuxna vill hjälpa (IP, 6). 

Som jag tolkar intervjuerna anser eleverna att lärarna hela tiden är med-
vetna- och måna om att bemöta eleverna omsorgsfullt. Eleverna använder 
mer eller mindre starka uttryck för att beskriva detta, som följande: 

Bra lärare tog väl hand om oss (IP, 14). 
 
Man har justa lärare (IP, 1). 
 
Tar hand om eleverna på ett oerhört bra sätt (IP, 17). 
 
Dom tar väldigt mycket hänsyn till hurdan person man är (IP, 7). 

Eleverna uttrycker starkt den omsorg de mött från lärarnas sida; både att få 
hjälp med olika saker och att få stöd i att må bättre än tidigare. Om detta 
sker med kontinuitet utvecklas en känsla av tillit, menar eleverna vidare: 

Man känner ett oerhört stort förtroende för lärarna. Det har betytt 
oerhört mycket. Så fungerade det aldrig på högstadiet (IP, 17). 

Eleverna menar att de ges möjlighet att efter hand komma allt närmre sina 
lärare: 

Lärarna hade tid att lära känna en, en annan gemenskap (IP, 4). 

Eleverna menar också att lärarna är beredda att möta eleverna på ett öppet 
och förutsättningslöst sätt; att de visar genuina känslor av att vilja hjälpa 
dem i deras studier, förklara så att det går att förstå, hela tiden göra nya för-
sök om elevens ork inte räcker till. Eleverna upplever att lärarna vill lära 
känna dem och deras behov. Det skapar en situation som gör att eleven 
vågar visa vad han/hon kan.  
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Nu känner jag att jag visar vad jag kan (IP, 2).  
 
Man kan ha kul och ändå undervisa. Mår man bra syns det på bety-
gen. Det har dom lyckats väldigt bra med (IP, 9). 
 
Anpassar efter vad man klarar och inte klarar. Väldigt flexibla… Bra 
pedagogisk hjälp. Gick ut med 0 poäng i högstadiet. Nu ligger jag på 
VG och MVG nivå. (IP, 13). 

Eleverna ger intryck av att förstå sambandet mellan goda relationer till lärare 
och bättre resultat i studierna. Detta intryck är starkt utifrån samtalen med 
eleverna. 

Elev-elevrelation 

I elevernas tal om deras relationer till andra elever framträder erfarenheter 
dels av att vilja dra sig undan, dels av utanförskap och upplevelser av att 
vara annorlunda. Många av eleverna berättade om erfarenheter av mobb-
ning. För en del elever hade de präglat hela deras tidigare skolgång. 

Några elever hade svårare för att se och känna behovet av kontakt med 
andra elever. 

Jag är inte så himla social av mig, vill helst vara ensam (IP, 8). 

Här blir tiden och kontinuiteten avgörande för möjligheten till gemenskap. 
Det är en erfarenhet som blev tydlig för mig, som tillbringade mycket tid 
med eleverna. Genom att ha mycket tid tillsammans ges möjligheter till di-
alog. 

 Dom andra eleverna på teknik kanske inte förstår (IP, 2). 

Många elever hade alltså erfarenhet av att inte bli förstådda från sin tidigare 
skolgång. Att vara utanför alla andra. Att vara för olik för att få vara med i 
gemenskapen i klassen. Det framträder när eleverna talar om att vara med 
andra elever inom gymnasieskolan. En utgångspunkt som eleverna tar upp 
är att de diagnoser som de fått får olika betydelse i relation till andra elever. 
Det kan handla om att det är lättare att mötas om man kan känna igen sig i 
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den andre. Det kan underlätta i nya relationer men också öka avståndet till 
andra elever. 

Man kan berätta att man har en diagnos för andra har det också. Alla 
har nått gemensamt, det kan man bygga på (IP, 16). 
 
Ingen tyckte man var konstig, alla hade likadant (IP, 4). 
 
Dom som inte har diagnos vill inte ha med oss att göra. Det är som 
en nedvärdering (IP, 11).  
 
Eleverna mer kritiska mot diagnoser. Det finns ett väldigt oförstå-
ende när det gäller diagnoser (IP, 6). 

Det finns i elevernas utsagor en längtan efter att få vara äkta, att få vara den 
människa man är. Många bär med sig erfarenheten att man ”blir sin dia-
gnos”, att ”det är mig som individ det är fel på”. Den tidigare skolerfaren-
heten har präglats av många sådana erfarenheter. 

Vill inte bli specialbehandlad för jag har diagnos (IP, 6). 
 
Många kompisar här, på gamla skolan noll (IP, 3). 

Erfarenheten i den nya kontexten, av att vara del av en gemenskap med 
kamrater, var för några elever helt ny. I samtalen med eleverna uttrycks en 
lättnad i att få vara med andra elever som har samma erfarenheter. Det är då 
lättare att vara den person man är, menar dem. Samtidigt som eleverna erfar 
en sådan förändring anser de att ingenting har förändrats i samvaron med 
andra elever på gymnasieskolan.          

Lärarnas och elevernas förhållningssätt  

Ett övergripande intryck från studien är att förhållningsätt som lärarna visar 
sina elever får konsekvenser för hur eleverna förhåller sig till varandra. När 
man som elev blir bemött med förståelse och genuint engagemang kan man 
också möta andra. Detta visar sig t.ex. i att eleverna för första gången under 
sin skoltid inte känner sig mobbade.  
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Alla förstår varandra bättre än på min förra skola, på förra skolan var 
jag utanför alla andra (IP, 3). 
 
Ge och ta i klassen. Lär sig hur andra mår och låter dom vara ifred 
tills de har lust med det (IP, 4). 
 
Första skolan jag inte blev mobbad, mobbad från förskola till nian 
även när jag bytte skola (IP, 5). 

Många av eleverna har inte mött respekt för sin olikhet tidigare utan istället 
blivit kontinuerligt mobbade. Eleverna tycks ha en stark uppfattning om att 
olikhet inte setts som en tillgång i deras tidigare skoltid. Tvärtom har det 
utvecklats ett utanförskap som för en del av dem gällt hela skoltiden. Utan-
förskapet har också bidragit till att frånvaron från skolan varit stor. Erfaren-
heterna av mobbning, som eleverna berättar om, verkar ha varit större än 
erfarenheterna att ha blivit bemött med respekt och engagemang. Bilden av 
den aktuella utbildningen är en helt annan. 

Personerna, folket, lärarna, alla är trevliga för det mesta. Personalen 
helt underbar, kanske en två stycken som jag inte tycker om. Har bli-
vit mobbad sedan jag började skolan i tidig ålder. Ingen mobbing det 
är bra. Ingen mobbar mig är förvånad (IP, 11).  
 
Ingen som mobbar en finns här (IP, 1). 
 
Inte funnits någon mobbing. Varit nästan det bästa. Lugnt, känts bra. 
Bra trygghet (IP, 14). 

Det finns elever som är så vana vid mobbning att det blir förvånande när 
det inte sker. Ett mobbningsfritt socialt sammanhang skapar trygghet, på 
samma sätt som mobbning skapar otrygghet och osäkerhet. 

Man känner sig alltid varmt välkommen (IP, 15). 
 
Fick tillbaka glöden för skolan. När jag slutade var jag så skoltrött, 
hade gett upp, fick upp mitt självförtroende jättemycket… vet inte 
vad som hänt om jag inte kommit in (IP, 4). 
 
Har betytt väldigt mycket för mig i sjuan, åttan och nian ingen moti-
vation alls (IP, 6). 
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Utan det hade jag inte kommit så här långt som jag har gjort, fått så 
mycket mer hjälp. Det har gjort att man hittat intresset och höjt bety-
gen. (IP, 10).  

Eleverna känner sig alltså ”varmt välkomnade”. Flera elever menar att ge-
menskapen i gruppen och lärarnas såväl som kamraternas sätt att förhålla 
sig till dem stärkt deras självförtroende och motiverat dem att ta itu med 
skolarbete och försöka nå kunskapsmålen. Här tycks det alltså som att ele-
verna själva ser direkta kopplingar mellan förhållningssätt, motivation, in-
tresse och förändrade skolresultat. 

Tolkning och diskussion 

Analysen av elevintervjuerna visar på den stora vikt som lärarnas personliga 
exempel har. Eleverna talar om lärare som engagerar sig i deras liv och stu-
dier på ett personligt sätt, som månar om nära och vänskapliga relationer. I 
elevernas tal om sina lärare framstår lärarna som modeller för hur man kan 
vara som människa. Eleverna gör också jämförelser med sina tidigare erfa-
renheter av bristande relationer till lärare och vad de inneburit – att man 
inte velat komma till skolan. De modeller som lärarna utgör är också en 
hjälp för eleverna när det gäller hur man kan förhålla sig till sina kamrater. 
Det blir särskilt påtagligt när det gäller lärarnas förmåga att handskas med 
frustration och ilska hos eleverna. Det framgår i samtalen att eleverna ge-
nom interaktion med lärarna utvecklar strategier att hantera känslor så att de 
inte leder till negativa konsekvenser i umgänget med andra elever och 
vuxna. I utsagorna menar eleverna att lärarna är engagerade, lyhörda och 
strävar efter dialog. Lärarna har förmåga att vara öppna och förutsättnings-
lösa i sina möten med eleverna. Dialogen ger lärarna möjligheter att lära 
känna eleverna bättre och förstå deras behov.  

Noddings (2005) menar att om skolan utvecklar en relationell omsorgs-
kompetens leder det till ett liv med mindre våld och mera omsorgsfulla re-
lationer. Detta förutsätter emellertid rollmodeller; lärare som genom per-
sonliga exempel visar vad det vill säga att ge och ta emot omsorg. Att ele-
verna inte längre upplever att mobbning förekommer är en innebörd av 
detta slags socialitet, synlig i elevernas utsagor. I skolvardagen förekommer 
ofta situationer där eleverna lär sig hur man kan vara tillsammans med 
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andra. Det gäller i klassrum, korridorer, matsal, det gemensamma köket och 
uppehållsrummet. Särskilda aktiviteter på fritiden syftade till att eleverna 
praktiskt fick öva på att vara tillsammans med andra ungdomar och reflek-
tera över sina erfarenheter.  

Noddings (2005) menar att omsorgsfulla relationer inte uppstår utan be-
kräftelse; att bli mött som den jag är och den jag är ämnad att bli. Sådan 
bekräftelse tar sin utgångspunkt i vem den konkreta andre är. Intrycket från 
intervjuerna är att eleverna upplever att de blir bekräftade både som den 
människa de är och som den människa de kan bli, dvs. att deras potential tas 
till vara. Eleverna i den aktuella utbildningssituationen ges tid tillsammans 
med sina lärare. Umgänget utmärks av kontinuitet. Sådana förhållanden är 
enligt Noddings (2005) förutsättningar för såväl tillit som bekräftelse i re-
lationerna. 

Syftet med kapitlet har varit att visa hur elever på ett specialutformat pro-
gram uppfattar lärare-elevrelationernas betydelse och dess förutsättning för 
studierna. Eleverna menar att lärarna spelar en central roll som rollmodeller, 
t.ex. genom deras sätt att gå i dialog med eleverna, något som i sin tur moti-
verar eleverna att träda fram som individer och våga vara sig själva. Sådana 
förhållanden framstår som högst betydelsefulla för elevernas lärande. Lä-
rarna visar genom sättet att vara på hur eleverna kan förhålla sig till varandra 
och till sina egna svårigheter. Många elever har erfarenhet av långvarig 
mobbning och stor frånvaro från en skola som i varierande omfattning inte 
upplevts som meningsfull.  

Eleverna ger uttryck för att deras relationer till lärarna är genuina och om-
sorgsfulla just för att lärarna lyckas hålla den ömtåliga dialogen igång över 
tid. Lärarna bekräftar eleverna och visar dem samtidigt ”vilka de kan bli”. 
Samtliga elever har gett uttryck för hur betydelsefullt det dubbla förhållning-
sättet har varit för deras personliga utveckling såväl som för deras skolre-
sultat. Flera elever framhåller att de har återfått sitt självförtroende och är 
motiverade för skolarbete. Noddings (2005) talar om vikten av att skolan 
intresserar sig för elevernas personliga utveckling, något som dock inte in-
nebär att skolprestationer ses som mindre viktiga. Jag tolkar hennes reso-
nemang som att skolans roll för barns och ungas personliga utveckling blir 
allt mer betydelsefull i det snabbt föränderliga samhället. Skolan spelar en 
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viktig roll för vilka människor vi kan bli och för möjligheten att skapa ett 
samhälle med mindre hot och våld. 

Hugo (2011) menar i sina slutsatser från forskning inom individuella pro-
grammet att den största framgångsfaktorn för att lyckas motivera när ingen 
motivation finns ligger i den lilla relationsinriktade gruppen. Det är en grupp 
där mellanmänskliga möten mellan lärare och elever betonas och där dessa 
möten ses som en förutsättning för att eleverna ska bli mottagliga för inne-
håll i kurser.  

Hur förhåller sig då det resultat som presenteras i det här kapitlet, från stu-
dium av en delvis anpassad miljö, till generella inkluderingssträvanden? 
Noddings (1999, 2012) menar att det är ett pseudoproblem hur något borde 
vara i förhållande till hur något är. Vi lever och verkar i den empiriska värl-
den. Hur vi faktiskt möter varandra är avgörande. ”Det är i de ögonblick då 
lärare och elev är med varandra som relationen upplevs som genuin och får 
pedagogisk potens” skriver Aspelin & Persson (2011, s. 111) och menar att 
den relationella pedagogiken uppmärksammar en innebörd utöver den kon-
ventionella utbildningsdiskursens individualiseringsaspekt och sociali-
seringsaspekt, nämligen det som ligger i den mellanmänskliga sfären, i 
gränslandet mellan oss. Hur förhåller sig dessa relationella utgångspunkter 
till ambitionen att bejaka elevers olikheter och anpassa skolan och deras 
varierande behov, dvs. till inkludering som princip? Kan vi tala om inklude-
ring utan att tala om relationer i den skolvardag som existerar?  

Wedin (2010) hävdar att en stor del av lärararbetet är relationsarbete; att 
bygga, upprätthålla och underhålla relationer, men också att bygga respekt. 
För att få respekt måste man kunna visa respekt. Det kräver kunskap om 
eleven, att lyssna på eleven, att se personen bakom. Men för att genuina 
möten skall äga rum behöver man vara mera av person än rollfigur. Relat-
ioner är något levande som kräver näring för att växa. Lärarna i Wedins 
(2010) undersökning tar hela tiden initiativ till att underhålla relationerna. 
De är inte begränsade av tid och rum. Hansson (2012) menar med utgångs-
punkt i Lögstrups teori om det etiska kravet att vi har varandras liv i våra 
händer, att undervisning är en både etisk och existentiell handling. Utgångs-
punkten bör vara att läraren söker en respektfull atmosfär genom att i sina 
handlingar visa eleverna att de är värdefulla, lyssna på dem och bekräfta 
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dem i sin existens. Lärarna visar respekt genom att med sin dubbla blick 
vara både sträng och snäll. Uttrycka både orubblighet, den stränga blicken, i 
sitt pedagogiska uppdrag, men också den snälla blicken som säger ”jag ser 
dig och bekräftar dig som den du är”. Respekten kommer ur lärarens hand-
lingar, som eleven svarar an på, och eleven kan, utifrån att läraren visar re-
spekt, själv visa respekt. Kan vi då tala om inkludering utan att också tala 
om lärares hållning, dvs. om ett personligt och existentiellt ansvar och en 
respekt för den andre? 

Persson & Persson (2012, s. 22) lyfter frågan om inkludering i förhållande 
till den djupare innebörden av ett inkluderande samhälle, samtidigt som de 
konstaterar att begreppet inkludering kan förstås på snäva eller vida sätt. De 
väljer följande definition: 

En inkluderande verksamhet är då både mål och medel och det lång-
siktiga syftet är att barn och unga genom sina erfarenheter från en 
skola där olikheter ses som en tillgång kan bidra till en samhällsut-
veckling där tolerans och respekt för olikheter är naturliga utgångs-
punkter för mänsklig samvaro.  

Den mängd forskning som hitintills visat på betydelsen av relationer mellan 
lärare och elever kan inte heller skiljas från frågan om inkludering då skolans 
respekt för olikheter blir synlig i relationer mellan barn, unga och vuxna. 

Noddings (2005) omsorgsetiska teori bidrar till omtolkning av den gängse 
uppfattningen om vad omsorg är, så att det i första hand förstås relationellt. 
Teorin kan även bidra till att upptäcka vilken betydelse omsorg har för att 
minska hot och våld i skolans vardag. Att skapa, upprätthålla och utveckla 
omsorgsfulla relationer kan på så sätt kopplas till frågan om inkludering. 
När skolan inte förmår att skapa relationer som gör att unga människor 
känner tillit och tillhörighet, upplever sig delaktiga i gemenskaper, blir sedda 
och bekräftade, återverkar det på deras motivation, skolgång och skolresul-
tat. Omsorg är en del i vårt gemensamma existentiella ansvar, som lärare 
och människor. Utifrån det synsättet kan frågan om inkludering inte separe-
ras från frågor om kvaliteter i relationen lärare-elev. 
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