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Sammanfattning  

Syftet med studien är att synliggöra elevers berättelser om lärares sätt att bygga 
förtroendefulla relationer till elever med fokus på elever med ADHD, bidra med 
utvecklingsmöjligheter i det specialpedagogiska fältet inom lärares 
relationskompetens. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: Hur 
beskriver elever med ADHD en skicklig lärare? Vad beskriver elever med ADHD 
när det gäller deras uppfattningar om lärares förmåga att skapa förtroendefulla 
relationer med sina elever? Semistrukturerade intervjuer med elva gymnasieelever, 
samtliga med ADHD-diagnos. ”Relationell kompetens modell”, RCM- modellen 
har använts där lärares relationskompetens delas upp i delarna kommunikativ, 
differentierings- och socioemotionell kompetens. Resultatet visar att samtliga 
informanter beskriver att en skicklig lärare är bra på att skapa relation till sina elever 
och att det funnits en lärare som de haft särskilt nära kontakt med. Läraren har 
bidragit till att de att presterat bättre i ämnena, socialt i och utanför skolan. Vidare 
gör en skicklig lärare ämnet intressant, är bra på att lyssna och förstå, är bra på att 
förklara samt ger individuellt stöd och feedback. Resultatet visar tydligt 
informanterna har en god insikt samt tankar om den skicklige läraren. Lärares 
relationella kompetens kan informanterna beskriva genom att ge rikligt med 
praktiska exempel inom samtliga tre delkomponenter. I sina beskrivningar utrycker 
de följande om lärarna: Lärare är tydliga, anpassar sig, talar lugnt, är bra på att 
förklara, har gott bemötande, är utbildade inom funktionsnedsättning. Lärare 
uppfattas lära känna sina elever genom att de lyssnar på, har spontana samtal, är 
ödmjuka, förstående och bryr sig om samt är personliga och mänskliga. Resultatet 
kan användas att utveckla lärares relationskompetens. 
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Abstract  
The purpose of the study is to make visible students´ stories about teachers working 
methods for building trusting relationships with students with a focus on students 
with ADHD, contributing with development opportunities in the special education 
field within teachers' relationship competence. The questions that form the basis of 
the study are: How do students with ADHD describe a skilled teacher?   What do 
students with ADHD describe in terms of teachers' ability to create trusting 
relationships with their students?   Semi-structured interviews of eleven high school 
students, all with ADHD diagnosis. “Relational Competence Model”, RCM- model 
has been used where teachers' relational competence is divided into the parts 
communicative, differentiation and socio-emotional competence.  The results show 
that all informants describe that a skilled teacher is good at creating relationships 
with their students and that there has been a teacher with whom they have had 
particularly close contact. Furthermore, a skilled teacher makes the subject 
interesting, is good at listening and understanding, is good at explaining, as well as 
providing individual support and feedback.   The results clearly show the informants 
have a good insight and thoughts about the skilled teacher.  Teachers' relational 
competence can be described by the informants by giving plenty of practical 
examples in all three subcomponents. In their descriptions, they express the 
following about teachers: Teachers are clear, adapt, speak calmly, are good at 
explaining, have good treatment, are trained in disability. Teachers works actively 
to get to know students through spontaneous conversations, that they are listening, 
humble, understanding and caring about, as well as being personal and human. The 
result can be used to help develop teachers’ relationship competence. 
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1 Inledning 
I aktuell forskning kan vi se att förtroendefulla relationer är viktiga för hur väl 

elever lyckas i skolan och i debatten om skolan diskuteras ämnet med jämna 

mellanrum.  Både i internationell och nationell forskning påvisas flera resultat som 

handlar om vikten av lärares relationskompetens när det gäller att påverka elevers 

lärande (Aspelin & Östlund, 2020; Camp, 2011; Graziano m.fl., 2007; Hattie, 2009; 

Murray, 2002; Nurmi, 2012; O’Connor, Dearing & Collins, 2011; Pianta, 1999; 

Roorda m.fl., 2011). Den meningsfulla undervisningen är enligt Bingham och 

Sidorkin (2003) en möjlighet först när goda relationer utvecklats och etablerats. Ett 

skolsystem där mänskliga relationer inte värdesätts leder till bristande motivation 

hos elever och akademiska misslyckanden (Bingham & Sidorkin, 2003). Vidare är 

det i ett nät av mellanmänskliga relationer som vårt “jag” skapas, utan våra 

relationer är vi ingenting. Vi är beroende av relationer och de är därmed vårt 

primära medan vårt agerande är sekundärt. Det är först i kontexten av specifika 

relationer som ord och handling får sin mening.  Bingham och Sidorkin (2003) 

menar att all undervisning handlar om att bygga relationer.  

Det är det mellanmänskliga mötet som utgör grunden för det pedagogiska 

yrkeskunnandet. Detta är giltigt framför allt för specialpedagoger och speciallärare 

men även för alla andra pedagoger som undervisar. Ett stort antal studier visar på 

att förtroendefulla relationer blir till i det mellanmänskliga mötet mellan lärare och 

elev (Frelin, 2010; Lilja, 2013; Ljungblad, 2016; Bredmar, 2017). Forskning visar 

att lärares skicklighet när det gäller relationer spelar en betydande roll för elever 

med särskilda behov (Sabol & Pianta, 2012). Forskning inom området 

relationskompetens med fokus på elever med neuropsykiatriska funktionshinder är 

relativt outforskat, vilket motiverar dessa studier särskilt även med tanke på att det 

finns ett ökat fokus på ämnet inom utbildningar. Ett nationellt mål är att öka lärares 

kompetens inom neuropsykiatriska svårigheter, NPS, vilket har lett till att ämnet 

ingår i examensordningarna både inom speciallärar-, specialpedagog-, lärare- och 

förskollärarutbildningar (SFS, 2017:1111).  

Göransson m.fl. (2015) beskriver i sin forskning att speciallärare och 

specialpedagoger uppfattar goda relationer till elever vara grunden för sitt arbete. 
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Forskning om specialpedagogens relationskompetens är väldigt begränsad. I en 

alldeles färsk studie beskriver specialpedagoger sin önskan om att kunskapen om 

mellanmänskliga relationer får utgöra en grund i arbetet och de upplever 

relationskompetens som särskilt viktig i sitt yrkesutövande då relationerna i denna 

målgrupp kan ses som sköra (Aspelin, Östlund & Jönsson, 2021).  

I det uppdrag som specialpedagoger har ingår att skapa goda förutsättningar för 

elevers lärande och på samma gång stödja lärare i deras relationella arbete, vilka 

båda kan anses vara betydelsefulla uppgifter. I rollen som lärare ses det självklart 

att ha ett positivt bemötande och kunna skapa förtroende hos eleverna (Aspelin, 

Jönsson & Östlund, 2021). Som yrkesverksam specialpedagog på gymnasiet sker 

daglig kontakt med undervisande lärare till elever med ADHD. Lärare utrycker 

ganska ofta en osäkerhet när det gäller att undervisa dessa elever. De beskriver 

bland annat att det kan vara svårt att skapa positiva relationer till elever med ADHD. 

En diagnos inom ADHD kan förenklat beskrivas som svårigheter att reglera 

beteendet vilket kan märkas som koncentrationssvårigheter, impulsivitet och någon 

form av antingen över- eller underaktivitet, (Socialstyrelsen, 2014). En diagnos 

inom ADHD innebär dessutom att det finns brister i exekutiva funktioner vilket 

medför svårigheter med prioritering, planering och organisation samt ett försämrat 

arbetsminne (Socialstyrelsen, 2014). Elever med ADHD upplever ofta svårigheter 

när det gäller tidsuppfattning, minnesförmåga och affektkontroll samt bristande 

konsekvenstänk och motivation (Socialstyrelsen, 2014). 

Den pedagogiska relationen visas genom forskning vara särskilt viktig för unga som 

är inom en riskgrupp, till exempel elever med funktionshinder. För att nå framgång 

behövs nära och positiva relationer till lärare, vilket fungerar som skyddsfaktor 

både när det gäller akademiska och sociala mål (Sabol & Pianta, 2012; Drugli, 

2014; Plantin Ewe, 2020). Rimm-Kaufman m.fl. (2003) har studerat hur 

lärarstudenter kan öva upp sin relationskompetens när det gäller elever med 

funktionshinder. Ett litet antal studier har undersökt hur relationer mellan lärare och 

elever med ADHD utvecklas även om dessa ses som särskilt utmanande (Plantin 

Ewe, 2020). Skollagen (2010:800) anger att utbildningen ska främja samtliga 

elevers lärande, utveckling och hänsyn ska tas till de olika behov elever har. 
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Skolverket (2021) menar att en förutsättning för likvärdighet är att det finns goda 

pedagogiska relationer samtidigt som det finns ett nära samband med 

inkluderingsstrategier och goda relationer. Sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

är det relationella arbetet viktigt då de elever som har stödinsatser har en tendens 

att i större utsträckning uppleva negativa relationer till lärare (Drugli, 2014). Vilka 

utvecklingsmöjligheter finns inom specialpedagogiken för att bättre möta dessa 

elevers behov inom området goda relationer? Specialpedagogers roll är bland annat 

att undanröja hinder och svårigheter för elever i olika lärmiljöer (SFS 2017:1111) 

vilket kan innebära att utveckla lärares relationskompetens.  

Under kursen forskning i pedagogiskt arbete, inriktning pedagogisk 

kommunikation och lärarprofessionalitet, har jag bekantat mig med nationell och 

internationell forskning inom ämnet lärares relationskompetens. Det har varit en 

intressant och mycket lärorik kurs när det gäller att försöka förstå samt förklara 

olika begrepp inom ämnet lärares relationskompetens. Kursen har lett till att jag fått 

ökade kunskaper och förklaringsmodeller inom ämnet relationskompetens samt 

olika beskrivningar av hur lärare gör för att bygga relationer med sina elever. 

Samtidigt som forskningen bidragit till ökat kunnande är det fortfarande en viktig 

del som saknas; nämligen den del som handlar om elevers perspektiv och deras 

berättelser om lärares relationskompetens. Eftersom det handlar om att skapa 

relationer med elever borde det vara intressant att lyssna på vad elever berättar om 

ämnet lärares relationskompetens. Gymnasieelever har deltagit många år i 

undervisning och kan tänkas ha många egna erfarenheter av lärares 

relationskompetens. Genom att lyssna på deras berättelser kan vi lära oss ytterligare 

om lärares relationskompetens. Dessa elever möter dagligen och påverkas på olika 

sätt av lärares relationella arbete. Det är på dem vi ska lyssna för att få reda på 

elevers perspektiv på lärares relationella arbete. 

Med förankring i tidigare specialpedagogutbildning, masterutbildning och 

yrkeserfarenhet väljer jag därför att belysa detta ämne. I föreliggande masteruppsats 

beskrivs lärares relationskompetens sett ur gymnasielevers perspektiv med fokus 

på elever med ADHD.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra elevers berättelser om lärares sätt att bygga 

förtroendefulla relationer till elever med fokus på elever med ADHD. Detta med 

avsikt att bidra med utvecklingsmöjligheter inom det specialpedagogiska fältet när 

det gäller att utveckla kunskap om lärares relationskompetens. Nedanstående 

frågeställningar ligger till grund för studien:   

• Hur beskriver elever med ADHD en skicklig lärare?  

• Vad beskriver elever med ADHD när det gäller deras uppfattningar om 

lärares förmåga att skapa förtroendefulla relationer med sina elever?  
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2 Tidigare forskning 
De senaste decennierna har flera studier publicerats inom området 

relationskompetens, men forskning inom området lärares relationskompetens i 

koppling till elever med ADHD är fortfarande begränsad. Tidigare forskning har 

främst inriktat sig på pedagogers egen förståelse av relationskompetens, medan 

elevperspektivet hamnat i skymundan. Detta avsnitt inleds med en genomgång av 

tidigare nationell och internationell forskning om lärares relationskompetens och 

därefter följer en genomgång av relationskompetens i specialpedagogiska 

utbildningar. Slutligen redovisas forskning om lärares relationskompetens vad 

gäller elever med ADHD.  

2.1 Lärares relationskapande arbete  

I detta kapitel beskrivs en del av den forskning som finns inom lärares 

relationsskapande arbete där Frelins (2010) avhandling utgör en bas för 

diskussionen. Begrepp inom ämnet relationskompetens definieras och teorier om 

lärares relationskompetens beskrivs. Avslutningsvis beskrivs lärares 

relationsskapande arbete genom praktiska exempel i avhandlingens resultat. Då 

studiens syfte är att synliggöra elevers berättelser om lärares sätt att bygga 

förtroendefulla relationer till elever är det intressant att undersöka vad tidigare 

forskning tar upp inom ämnet lärares relationskompetens.  

Lärares relationsskapande arbete har under de senaste decennierna fått en mer 

framträdande roll. Detta arbete beskrivs bland annat av Aspelin (2018) där han lägger 

fokus på de interpersonella kopplingarna mellan lärare och elever. I annan 

skandinavisk forskning framhävs betydelsen av relationskompetens i den 

pedagogiska yrkesutövningen (Aspelin & Östlund, 2020). I ett försök att definiera 

begreppet relationskompetens beskrivs lärares förmåga att anpassa sig och att möta 

varje individ utifrån dess förutsättningar utan att för den skull ge avkall på sitt ledarskap 

och att vara autentisk i mötet med eleven (Juul & Jensen, 2009).  
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Vidare har Fibaek Laursen (2004) beskrivit autenticitet som grundläggande för 

lärares professionalitet där hans konklusion är att autentiska lärare har sju 

kännetecken; tillit till den egna lärarkompetensen, ansvarstagande för egen 

utveckling, personligt syfte med verksamheten, förkroppsligande av intentioner, ett 

respektfullt förhållningssätt, kreativ i förhållande till ramar för verksamheten och 

aktiv i kollegialt samarbete. Enligt författaren utvecklas lärares relationella 

förmågor i samspelet med elever och lektionsinnehållet (Fibaek Laursen, 2004).  

Autenticitet i pedagogisk professionalitet stämmer väl överens med de identifierade 

teman Frelin (2010) beskriver i sin avhandling. Här beskriver hon lärares 

relationella arbete med målet att utveckla relationer i undervisningen. Identifierade 

teman är förtroende, medmänsklighet och omtanke om elevens självbild. 

Författaren ämnar med denna studie ge sitt bidrag genom att utveckla ett 

praktikbaserat teoretiskt språk som främjar förståelsen och stimulerar diskussionen 

om lärares relationella arbete. Det empiriska material som ligger till grund är elva 

lärares berättelser och reflektioner över metoder de använder när det gäller att 

etablera och upprätthålla relationer med och mellan eleverna. Intervjuer och 

observationer är tillvägagångsättet för att samla empirin. Frelin menar att en lärares 

förmåga att skapa och upprätthålla relationer med och bland eleverna inte bara är 

en inneboende egenskap: ”…man föds inte till lärare, man blir det.” (Frelin, 2010, 

s 5). Ett liknande resonemang finns hos Drugli (2014) som menar att det går att 

utveckla relationskompetens med hjälp av ökad förståelse och kunskap. Om lärare 

får möjlighet att reflektera genom handledning kan de utveckla sin 

relationskompetens. Författaren menar vidare att olika pedagogiska interventioner 

såsom en lektions design kan bidra till att relationerna mellan lärare och elev stärks 

(Drugli, 2014).  

I likhet med Frelin (2010) skriver Aspelin och Persson (2011) om det relationella 

perspektivet där det finns en föreställning om subjekt som är aktiva och medvetna. 

Enligt dem bygger den goda undervisningen på att individer deltar på ett vaket och 

uppmärksamt sätt, där de är öppna för varandra och svarar på varandras handlingar. 

I utbildningens brännpunkt finns utvecklingspotentialen och lyckad undervisning 

bygger på att relationer är genuina samt produktiva.  
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Utbildningens brännpunkt har dubbla innebörder: dels är det en plats där 

utbildningens mest betydelsefulla aktivitet utspelas, dels är det den plats där 

utbildningsvetenskapens intresse bör ha sitt fokus. Biesta (2004) ger oss i stället 

bilden av ett mellanrum mellan lärare och elev, vilket är förutsättning för att 

kommunikation och därmed utbildning sker. Biesta (2004) utrycker relationens 

relationalitet vilket tolkas av Aspelin och Persson (2011) som att relationen i sig är 

en aktör där lärare inte bara har en relation till det egna jaget, andra individer, till 

varandra, kunskapsinnehållet osv utan även till relationen oss emellan. 

Mellanrummet ses som en tredje aktör och enligt Biesta är det själva mellanrummet 

i sig som utbildar. 

I likhet med Aspelin och Persson (2011) har Frelin med teorier av Biesta (2009) 

men i detta fall är det teorier som är kopplade till lärares professionella omdöme då 

det inte bara handlar om vad som är mest effektivt utan vad som är pedagogiskt 

önskvärt. Biesta (2009) drar här slutsatsen att lärares värdebedömningar bör ses 

som integrerade i deras professionalism och att professionell visdom kan läras. 

Enligt Evertsson och Weinstein (2006) är syftet med lärares klassrumshantering att 

utveckla omtänksamma, stödjande relationer med och bland elever. Vidare är syftet 

att organisera och genomföra undervisningen på ett sätt som optimerar elevernas 

tillgång till lärande samt främjar utvecklingen av elevernas sociala färdigheter och 

självreglering. Relationers roll för lärandet innehåller vanligtvis beskrivningar där 

lärare ger omsorg, visar lyhördhet, värme och stöd till sina elever i kombination 

med att ha höga förväntningar på sina elever (Evertson & Weinstein, 2006).  

De teorier som beskrivs ovan stämmer väl överens med Noddings (2013) tankar om 

ömsesidiga relationer. Noddings (2013) menar att om eleven känner att pedagogen 

inte bryr sig om den som person kan vi inte heller tala om god undervisning. Målet 

med den pedagogiska ansträngningen måste enligt Noddings vara upprätthållandet 

och stärkandet av omsorg, ett mångdimensionellt syfte som innefattar hela barnets 

utveckling. Omsorg och förtroende ligger hos läraren och är grunden för att 

utveckla kunskaper. Relationer är inte bara medel för att uppnå lärande utan ett mål 

i sig själv (Noddings, 2013). 
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Ovan beskrivna teorier av Noddings (2013) stämmer mångt om mycket överens 

med resultatet av Frelins (2010) studie som visar att det finns tillfällen då lärares 

relationella arbete är i behov av medveten uppmärksamhet och rigoröst arbete för 

att vara eller bli pedagogiska. Informanterna i studien beskriver vikten av att ha 

tillitsfulla relationer och att det är något de arbetar med att uppnå. Deras 

relationsarbete delas in i olika aspekter beroende på vilka relationer arbetet riktas 

mot. Dels att etablera och upprätthålla relationer till enskilda elever, dels att etablera 

och upprätthålla relationer mellan eleverna. Informanterna lyfter fram att det anses 

viktigt att ses som en rättvis, välvillig och begriplig person. Att vara rättvis innebär 

inte att ha samma regler för alla utan att se till varje individ och att hålla löften. 

Förtroende kan gå förlorat genom handlingar som kränkningar och att vara 

nedlåtande, men kan återvinnas genom att erkänna misstag och be om förlåtelse. 

Att läraren tar sig tid och lyssnar på eleven anses viktigt. Det mest återkommande 

svaret bland informanterna är att läraren har sinne för humor. Icke-verbala medel 

som blickar är viktiga och att vara mänsklig, både i meningen att göra misstag och 

att kunna lyssna på och känna empati för sina elever. Elever behöver känna sig 

igenkända, ha rimliga krav och lärares arbete inriktades på att förbättra elevers 

relation till sig själv, elevens självbild eller självkänsla och självförtroende. 

Resultaten visar att informanterna ibland skapade platser för lugn och vila i skolan, 

vilket är en viktig aspekt för att eleverna ska kunna hantera utbildningens krav. 

Slutligen har studien lyft fram den lärarprofessionalitet som krävs för att hantera 

den relationella komplexitet som utbildning alltid för med sig.  

Det resultat som beskrivs ovan harmonierar väl med en annan studie gjord av Lilja 

(2013) där författaren definierar fyra dimensioner av förtroendefulla relationer; att 

lyssna, bry sig om, sätta gränser och att möta motstånd. Genom att lyssna och bry 

sig om eleven fördjupas relationen medan relationens styrka testas genom att möta 

motstånd och gränssättning. Att lyssna och bry sig om sker oftast på lärares initiativ, 

en bekräftelse av eleven som leder till fördjupad relation och en möjlighet till ökat 

lärande (Lilja, 2013). Flertalet studier vittnar om att förtroendefulla relationer 

skapas i det mellanmänskliga mötet mellan lärare och elev (Frelin, 2010; Lilja, 

2013; Ljungblad, 2016; Bredmar, 2017). 
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2.2 Relationskompetens i specialpedagogisk praktik 

I detta avsnitt behandlas relationskompetens sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv, 

där ämnet belyses med hjälp av svensk och internationell forskning. Som utgångspunkt 

för diskussionen ligger en studie där man undersöker hur specialpedagoger uppfattar 

lärares relationella kompetens (Aspelin & Östlund & Jönsson, 2021). Lärares 

relationskompetens sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv är av stort intresse för 

föreliggande studie som har för avsikt att bidra med utvecklingsmöjligheter inom det 

specialpedagogiska fältet när det gäller att utveckla kunskap om lärares 

relationskompetens. 

Sabol och Pianta (2012) lyfter betydelsen av lärares relationsskapande arbete när 

det gäller elever i riskzonen. Deras forskning visar att för elever i riskzonen kan en 

enda positiv relation till en vuxen vara tillräcklig för att eleven ska lyckas. Studien 

visar att elever lyckas bättre med sina studier, i färre utsträckning har ett 

utåtagerande beteende och bättre utvecklade sociala färdigheter i de fall där elever 

har förtroendefulla relationer med sina pedagoger. Vidare uppvisar elever en 

minskad förekomst av ångest, socialt undvikande, ensamhet samt bättre självkänsla 

och ökad närvaro (Sabol & Pianta, 2012).  

I en studie gjord nyligen av Plantin Ewe och Aspelin (2021) lyfts bristen på studier 

som tar upp lärares relationsskapande arbete i kontakten med utmanade elever (i 

detta fall elever med ADHD). Forskarna i studien menar att genom att observera, 

tolka och reflektera över interaktion mellan lärare och elev kan stödjande relationer 

utvecklas. Genom detta förfarande kan lärares relationskompetens utvecklas och 

leda till vidgade perspektiv där elevperspektivet omfattas samt ett rikt relationellt 

språk samt ökad kunskap om verbal och icke-verbal kommunikation uppnås 

(Plantin Ewe & Aspelin, 2021). Kvaliteter hos lärare som att vara sensitiva och 

lyhörda visar sig vara avgörande för relationen när det gäller elever i svårigheter 

(här elever med ADHD). Andra värdefulla förmågor hos läraren är att vara 

förutseende och flexibel samt att kunna flytta fokus (Plantin Ewe & Aspelin, 2021). 
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I en annan studie gjord av Aspelin, Östlund och Jönsson (2021) undersöks hur 

specialpedagoger uppfattar lärares relationella kompetens. Använd metod omfattar 

specialpedagogernas skriftliga analyser av interaktioner mellan lärare och elever 

simulerade genom korta filmklipp. Samma klipp analyserades vid två olika 

tillfällen, med cirka sex veckors mellanrum. Under perioden mellan dessa tillfällen 

fick specialpedagogerna kriterier för att analysera relationskompetens samt 

vägledning om hur de skulle tillämpas. Deras analyser användes som data i studien. 

Kriterier för lärares relationella kompetens gavs med hjälp av modellen: RCM 

(”Relational Competence Model”). Modellen, som förklaras i teoriavsnittet, består 

av delarna kommunikativ kompetens, differentieringskompeten och socio-

emotionell kompetens (Aspelin & Jönsson, 2019). Resultat visar att det sker en 

ändring av pedagogernas uppfattningar, där de skiftar från att fokusera på strategier 

i undervisningen och lärandemiljön till att få en ökad medvetenhet om lärare-

elevinteraktionen (Aspelin, Östlund & Jönsson, 2021). Det sker ökad bekräftelse av 

de kommunikativa och socio-emotionella utmaningarna i mötet med elever med 

olika behov. Vidare kunde man se att specialpedagogerna före interventionen 

saknade verktyg att tolka mellanmänskliga möten i klassrummet medan de efter 

intervention i högre utsträckning kunde ta ett elevperspektiv samt beskriva och 

tolka lärarens relationella kompetens i termer av verbal och icke-verbal 

kommunikation. Specialpedagogerna gav förslag på olika tekniker för att få 

önskvärda beteenden i klassrummet och beskrev tex hur lärare kunde använda röst, 

blick och hållning för att reglera elevernas beteenden (Aspelin, Östlund & Jönsson, 

2021). 

På liknade sätt menar Bredmar (2017) att det pedagogiska arbetet är nära förknippat 

med den mänskliga existens och erfarenhet som stödjer lärare i sin utveckling mot 

att vara mera lyhörd (Bredmar, 2017). Forskaren Irisdotter Aldenmyr (2007) har 

genom analys av empiriska data kommit fram till att pedagoger kan ta rollen som 

auktoritär och effektiv i sin strävan att vara professionell, vilket kan leda till att det 

etiska ansvaret och elevperspektivet förloras. På detta sätt blir lärarens mer 

mänskliga sidor begränsade och det råder också en maktsymmetri mellan lärare- 

elev (Irisdotter Aldenmyr, 2007).  



 17 (79) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Det finns internationell forskning som visar på en skillnad mellan lärare och 

specialpedagoger i fråga om kunskaper och förmåga att använda 

beteendeinterventioner i mötet med elever som utmanar. En möjlighet är att med 

specialpedagogen som handledare utveckla lärare i deras profession (Beam & 

Mueller, 2017). Följande förändringsfaktorer för att utveckla lärar-elevrelationer 

beskrivs av Pianta, Hamre och Allen (2012): medvetenhet och kunskap när det 

gäller interaktion med elever, lärare får tillgång till relationellt stöd, feedback om 

lärarens interaktion med sina elever ges regelbundet samt en målsättning att 

förbättra kvaliteten på interaktionen.  

I en nyligen gjord studie undersöker Aspelin, Östlund och Jönsson (2021) hur 

specialpedagoger ser på det relationsskapande arbetet med elever. Studiens 

specialpedagoger beskriver att deras förmåga att bygga relationer är avgörande i 

yrkesutövandet. Vidare visar resultatet att specialpedagoger ser relationer med 

eleverna de möter som betydelsefulla då dessa elever har ett stort behov av en 

positiv relation till vuxna. Det finns ett relationellt perspektiv hos 

specialpedagogerna där eleverna, i relation till omgivande miljön, ses som subjekt. 

Betydelsen av de interpersonella relationerna anses vara avgörande medan andra 

relationer, som exempelvis till gruppen, saknar en betydande roll (Aspelin, Östlund 

& Jönsson, 2021). Studien visar en avsaknad av professionell eller vetenskaplig 

terminologi där ett vardagligt språk används i relationsarbetet och i beskrivningen 

av interpersonella relationer. Detta tyder på en kunskap som grundats av erfarenhet 

i stället för utbildning (Aspelin, Östlund & Jönsson, 2021).  

2.3 Relationskompetens i specialpedagogiska 
utbildningar 

I denna del undersöks kursplaner för de svenska specialpedagog- och 

speciallärarprogrammen för att kartlägga förekomsten av begrepp inom ämnet 

relationskompetens. Nationell och internationell forskning används för att förklara 

begreppet relationskompetens samt för att underbygga vikten av att ämnet 

relationskompetens finns med i kursplanerna. Detta avsnitt finns med för att öka 

kunskapen om hur lärares relationskompetens kan och varför den bör utvecklas.  
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Det är angeläget då föreliggande studie har för avsikt att bidra med 

utvecklingsmöjligheter inom det specialpedagogiska fältet när det gäller att 

utveckla kunskap om lärares relationskompetens. 

Aspelin och Östlund (2020) granskar kursplaner i specialpedagog- och 

speciallärarprogram för att kartlägga förekomsten av olika begrepp inom området 

relationskompetens. Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om 

relationskompetens i specialpedagogiska sammanhang. Deras artikel grundar sig på 

en mängd olika teorier, dels för att skapa en förståelse kring själva begreppet 

relationskompetens, dels för att underbygga vikten av att ämnet finns med i de 

kursplaner som finns i specialpedagog- och speciallärarprogrammen.  

På liknande sätt menar Sabol och Pianta (2012) att kunskap om relationskompetens 

är viktig inom specialpedagogiken när de skriver att elever i behov av särskilt stöd 

till stor del är beroende av pedagogers förmåga att bygga relationer. Vidare menar 

författarna (Sabol & Pianta, 2012) att elever som har förtroendefulla relationer till 

sina lärare lyckas bättre med sina studier, har mer utvecklade sociala färdigheter 

och uppvisar mer sällan ett utåtagerande beteende. Slutligen bidrar goda relationer 

till lärare också till att elever har ökad närvaro, en bättre självkänsla och en minskad 

risk för att känna sig ensamma (Sabol & Pianta, 2012). Denna forskning är förenlig 

med den Aspelin, Jönsson och Östlund (2020) skriver fram där lärares positiva 

bemötande och förmåga att skapa förtroende hos sina elever ses som självklara delar 

av lärarrollen. Utbildningsforskningen har under de senaste tre decennierna ändrat 

fokus till de kontexter och relationer där kunskaper och mänskligt växande sker 

(Pianta, 1999; Sabol & Pianta, 2012). Internationell forskning visar att en positiv 

och stödjande lärar- och elevrelation är avgörande för elevers sociala och 

akademiska utveckling, deras trivsel, välmående och motivation till lärande 

(Hughes, 2012; Murray, 2002; Pianta, 2007). Särskilt betydelsefull är den 

pedagogiska relationen för unga människor som befinner sig i riskzon, till exempel 

elever med funktionshinder. En skyddsfaktor och källa till framsteg för dessa elever 

är nära, positiva relationer till sina lärare (Sabol & Pianta, 2012; Drugli, 2014; 

Plantin Ewe, 2020). Rimm-Kaufman m.fl. (2003) betonar i sin artikel vikten av att 

lärarstudenter utbildas i relationella praktiker.  
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Forskning inom fältet är inte tillräckligt uppmärksammat när det gäller hur sådan 

kompetens kan utvecklas på lärarutbildningar (jfr. med Mc Whirter m.fl., 2016; 

Ricci, Zetlin & Osipova, 2017).  

För att ge sitt bidrag till ovan beskrivna fält granskar Aspelin och Östlund (2020) 

begrepp inom ämnet relationskompetens i de specialpedagogiska utbildningarna. 

Detta gör de genom att använda kvalitativ innehållsanalys och de inleder studien 

med att identifiera och kvantifiera specifika ord. Granskningen har omfattat ett 

datamaterial med avsnitten innehåll, lärandemål samt i förekommande fall syfte i 

samtliga 142 kursplaner, vilka ingår i utbildningar till speciallärare och 

specialpedagog. Sökningar gjordes på 12 nyckelord som ansågs vara relevanta för 

studiens syfte och teori:  relation, kommunikation, empati, förhållningssätt, 

bemötande, samtal, delaktighet, omsorg, respekt, dialog, förtroende och interaktion.  

Resultatet visar att nyckelorden förekommer i liten omfattning i kursplanernas 

lärandemål. Om de förekommer är det, med undantag av ordet ”samtal”, sällan med 

betydelsen som bedömts gällande med avseende på interpersonell nivå, än mindre 

för interpersonella relationer i direkt mening. Begrepp inom ämnet 

relationskompetens förekommer i begränsad utsträckning i lärandemål på 

specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Vidare visar resultatet att när ämnet 

relationskompetens förekommer är det framför allt i tal om studenten/pedagogen 

som ”kvalificerad samtalspartner”, där kollegor ses som partners/mottagare. 

Direkta mellanmänskliga förmågor – som till exempel att (kunna) agera empatiskt, 

främja elevers upplevelser av delaktighet i utbildning samt bemöta elever och 

föräldrar på ett stödjande sätt, ingår knappt i materialet.  

2.4 Relationer mellan lärare och elever med ADHD 

Detta avsnitt inleds med en internationell systematisk översyn av litteratur gällande 

relationer elever med ADHD har med lärare. Därefter beskrivs en svensk 

interventionsstudie gällande lärares förståelse av relationskompetens i förhållande 

till elever med ADHD. Detta avsnitt är särskilt relevant för studien eftersom den 

fokuserar på elever med ADHD och deras berättelser om lärares sätt att bygga 

förtroendefulla relationer till elever med fokus på elever med ADHD. 
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I en systematisk översyn gjord av Plantin Ewe (2019) integreras den befintliga 

Varför - motiveralitteraturen gällande de relationer elever med ADHD har med sina 

lärare inom grundskola och gymnasiet. De metoder som används i den granskade 

litteraturen visar att undersökningar främst har varit kvantitativa medan flera olika 

teoretiska tillvägagångssätt använts, med anknytningsteorin som den mest 

framträdande. Resultat indikerar på att elever med ADHD generellt känner sig 

mindre nära sin lärare än sina kamrater, vilket överensstämmer med lärarnas 

uppfattningar. Således upplever lärare mindre känslomässig närhet, mindre 

samarbete och fler konflikter i sina relationer med elever med ADHD än med andra 

elever. Lärarnas avvisande av elever med ADHD utgör en riskfaktor inte bara för 

skolmisslyckanden, utan även uteslutning av kamrater och avvisanden, vilket leder 

till låg självkänsla och ensamhet (Plantin Ewe, 2019). 

Vikten av högkvalitativa relationer mellan lärare och elever har undersökts i stor 

utsträckning (t.ex. Camp, 2011; Graziano m.fl., 2007; Hattie, 2009; Murray, 2002; 

Nurmi, 2012; O'Connor, Dearing & Collins, 2011; Pianta, 1999; Roorda m.fl., 

2011). En positiv relation mellan elever och lärare betraktas som en primär 

förutsättning för lärande då den lägger grunden till elevens framgång (Camp, 2011). 

Tidigare forskning har främst haft fokus på typiskt utvecklade elever, vilket kan 

tyckas iögonfallande eftersom högkvalitativa relationer kan antas vara särskilt 

viktiga för dem med otillräcklig förmåga att skapa och bibehålla relationer själva 

(Rimm-Kaufman m.fl., 2003). Plantin Ewes (2019) systematiska granskning har 

som syfte att identifiera, kritiskt granska och syntetisera den befintliga 

forskningslitteraturen om förhållandet mellan lärare och elever med ADHD, i 

grundskole- och gymnasiemiljöer. Att ha en god kunskap om ADHD-symtom och 

deras potentiella inverkan på elevernas lärande och sociala fungerande visar sig 

avgörande för att undvika stigmatisering, alienation och en svag självuppfattning 

(Gwernan-Jones m.fl., 2016).  

Ett liknande resultat beskrivs av Wiener och Daniels (2016) som belyser att lärare 

vanligtvis saknar kunskap om ADHD, vilket påverkar elevers sociala och 

akademiska prestation. Resultat av deras kvalitativa studier visar att eleverna 

föredrog lärare som förstod deras funktionshinder och behov (Wiener & Daniels, 
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2016). Detta inkluderade även en förståelse för möjliga svårigheter i elevernas 

interaktioner, eftersom skolans förväntningar inom dessa områden definierades som 

utmanade (t.ex. visa uppmärksamhet, förbli fokuserad, utföra uppgifter, vara 

organiserad). Eleverna i studien betonade vikten av lärares förståelse för att elever 

med ADHD i allmänhet inte medvetet agerar opassande för att störa i klassrummet 

och de framhåller gynnsamma läraregenskaper som att vara trevlig, öppen, hjälpsam, 

lättillgänglig och lätt att prata med. Flera elever påpekade samtidigt vikten av att 

lärare tar ansvar och är stränga vid behov.  Ytterligare önskvärda områden var att 

lärare tyckte om undervisning och använde en bred pedagogisk repertoar (Wiener & 

Daniels, 2016). Det resultat som beskrivs i Wiener och Daniels (2016) forskning 

harmonierar dåligt med forskning beskriven av Cook och Cameron (2010). De 

beskriver en ökad förekomst av lärares icke-pedagogiska beteendeinteraktioner med 

funktionshindrade studenter än med icke-funktionshindrade studenter.  

I likhet med Plantin Ewe (2019) har Plantin Ewe och Aspelin (2021) undersökt 

lärares relationella kompetens när det gäller elever med ADHD. I sin kvalitativa 

studie genomförde Plantin Ewe och Aspelin interventioner där lärare från två 

svenska grundskolor deltog (Plantin Ewe & Aspelin, 2021). Lärarna genomförde 

prov före och efter interventionen, vilka bestod av att de analyserade videor av 

lärares och elevers interaktioner. Det undersöktes hur lärarna förstod 

relationskompetens i förhållande till elever med ADHD före och efter den 

videobaserade interventionen, som även inkluderade en presentation om begreppet 

relationell kompetens och en modell för att analysera sådan kompetens. 

En ADHD-diagnos kan betraktas som en riskfaktor för sociala interaktionsproblem 

i skolan. Lärares relationskompetens är avgörande eftersom de i huvudsak ansvarar 

för kvaliteten på relationerna (Skibsted & Matthiesen, 2016). Lärares 

relationskompetens är inriktat på de interpersonella kopplingarna mellan lärare och 

enskilda elever (Aspelin, 2018). Termer som "känslighet" och "lyhördhet" beskrivs 

och definieras av Rimm-Kaufman m.fl.  (2003). I sin systematiska översyn 

använder Plantin Ewe (2019) sig av en modell där relationell kompetens delas upp 

i tre delar (Aspelin, 2018):    
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Kommunikativ kompetens som rör en lärares förmåga att kommunicera muntligt och 

icke-verbalt för att uppnå en hög grad av anpassning i förhållande till studenter.  

Differentieringskompetens betecknar en lärares förmåga att reglera graden av närhet 

och avstånd i förhållande till eleverna.  Socio-emotionell kompetens avser en lärares 

förmåga att hantera känslomässiga indikatorer på pågående relationer, både deras 

egna och elevernas. I studien användes denna modell som kallas ”Relationell 

kompetens modell” (RCM). 

Resultatet tyder på att interventionen främjade lärares utveckling när det gäller 

relationell kompetens. Det visade att deltagarna använde ett mer nyanserat 

relationsspråk och använde påståenden med konkreta signaler om interpersonell 

kommunikation. Dessutom tog deltagande lärare ett elevperspektiv i fråga om 

relationer.  Resultatet visar på en ökad förståelse och kunskap i ämnet 

relationskompetens inom området lärarkänslighet och lyhördhet i arbetet med 

elever med ADHD (Plantin Ewe, 2019).  

2.5 Denna studie i förhållande till tidigare forskning  
Flera studier har de senaste decennierna publicerats inom området lärares 

relationskompetens, men forskning när det gäller lärares relationskompetens i 

koppling till elever med ADHD är fortfarande begränsad. I likhet med en del nyare 

studier lägger denna studie fokus på lärares relationskompetens i koppling till elever 

med ADHD. Därmed bidrar föreliggande studie med kunskap där forskningen är 

relativt outforskad.  

Dessutom har tidigare forskning främst inriktat sig på pedagogers egen förståelse 

av relationskompetens, medan elevperspektivet hamnat i skymundan. Denna studie 

skiljer sig i förhållande till tidigare forskning framför allt genom att den utgår från 

ett elevperspektiv. Studien bidrar med ny kunskap genom att den med ett 

elevperspektiv utforskar lärares relationskompetens med fokus på elever med 

ADHD. Denna identifierade kunskapslucka motiverar föreliggande studie vars 

syfte är att synliggöra elevers berättelser om lärares sätt att bygga förtroendefulla 

relationer när det gäller elever med ADHD. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av det relationella perspektivet, 

relationskompetens, relationella grundkänslor och relationella band. Därefter ges 

en utförlig förklaring av modellen ”Relationell kompetens modell” (RCM), i 

internationella sammanhang benämnd “Relational Competence Model”. I 

föreliggande studie används modellen för att tolka och analysera elevernas 

berättelser om lärares relationsskapande arbete. 

3.1 Relationellt perspektiv och relationskompetens 
Det teoretiska ramverket för studien grundas i ett relationellt perspektiv med 

utgångspunkt att lärande sker i möten och interaktion. Utmärkande för det 

relationella perspektivet är antagandet och fokus vad som finns mellan människor; 

relationskompetens blir här framför allt ett skeende mellan lärare och elev. Det 

relationella perspektivet fokuserar på undervisningens mellanrum där elever och 

lärare möts (Aspelin, 2018). Relationskompetens kan definieras utifrån ”god 

förmåga att kommunicera och bygga stabila och sociala band” (Aspelin & Persson, 

2011, s. 49). I sin definition använder Aspelin sig av Thomas J. Scheffs 

socialpsykologiska teorier om sociala band och relationella grundkänslor (Scheff, 

1990). Scheff förklarar att det finns grundläggande motiv i bakgrunden av varje 

handling och sociala band är kraften som binder samman människor. Scheff menar 

att våra grundkänslor skam och stolthet ger oss direkta tecken på hur de sociala 

banden är (Scheff, 1990). När det relationella perspektivet och lärares 

relationskompetens används i denna studie görs detta med utgångspunkt i 

ovanstående teorier.  

3.2 Relationell kompetens modell 
Det relationella perspektivet ger en god förståelse för lärande i möten och 

interaktion, men det är otillräckligt för studiens syfte att synliggöra elevers 

berättelser om lärares sätt att bygga förtroendefulla relationer till sina elever. För 

att möjliggöra en analys av empirin utifrån studiens syfte behövs en modell där 

elevers berättelser blir synliga.  
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För att ytterligare rama in begreppen har Aspelin (2018) skapat en modell som 

innehåller tre delar inom relationskompetens (se figur 1). ”Relationell kompetens 

modell” (RCM), i internationella sammanhang benämnd “Relational Competence 

Model” används i föreliggande studie för att tolka och analysera elevernas 

berättelser om lärares relationsskapande arbete.  

 

                   
Figur 1. Delkompetenser av relationskompetens efter RCM- modellen (Aspelin, 

2018, s. 49) 

 

I modellen RCM, “Relationell kompetens modell”, delas begreppet 

relationskompetens upp och förklaras genom tre olika delkompetenser: 

kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och socioemotionell 

kompetens. Aspelin (2018) menar att dessa teoretiska begrepp kan vara svåra att 

separera i praktiken bör användas som ”analytiska verktyg som kan hjälpa oss att 

upptäcka och urskilja viktiga drag i pedagogiska relationer” (Aspelin, 2018, s. 51).  

Den kommunikativa kompetensen menar Aspelin (2018) är lärarens sätt att tala 

och bemöta elever inbjudande samt att läraren är respektfull mot eleven. Genom sitt 

sätt att kommunicera kan läraren bidra till att skapa mening, relevans och en 

progression när det gäller lektionens innehåll. Lärares kommunikativa kompetens 

handlar om begriplighet, både när det gäller att göra sig förstådd och att försöka 

förstå sina elever och sätta sig in i elevens perspektiv (Aspelin, 2018).  
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Icke-verbal kommunikation är betydande och innefattar en kommunikation där det 

finns en gemensam förståelse som både är kognitiv och emotionell (Aspelin & 

Jönsson, 2019). Genom att anpassa ansiktsrörelser, kroppsposition och blickar kan 

läraren anpassa den icke verbala kommunikationen i mötet med eleven. För denna 

studie blir det intressant att analysera det empiriska materialet utifrån 

delkompetensen kommunikativ kompetens för att synliggöra elevers berättelser om 

lärares kommunikation. 

Differentieringskompetens innebär hur väl en lärare kan reglera graden av närhet 

och distans till eleven. Aspelin (2018) beskriver det som lärarens förmåga att agera 

så att hen varken kommer för nära sin elev eller blir för distanserad till eleven. Det 

finns en gyllene medelväg, som enligt Aspelin (2018) är det perfekta avståndet i 

fråga om effektivitet både när det gäller relationen samt i utbildningens syfte på 

sättet att det gynnar elevens motivation och lärande. En alltför hög differentiering 

menar Aspelin (2018) kan leda till att läraren mister en nära kontakt med eleven. 

Om lärare skapar distans till sina elever kan denne förlora förmågan att vara sensitiv 

och uppmärksam på de signaler elever sänder ut. Motsatsen sker då lärare kommer 

för nära sina elever och det bildas en vänskapsrelation, vilket gör att lärarens 

professionella distans går förlorad och den pedagogiska relationen med den 

(Aspelin, 2018). Genom spontana samtal och aktivt lyssnande försöker läraren öka 

graden av närhet till sina elever. uttrycker graden av närhet- distans på olika sätt, 

tex genom att de ges möjlighet att lära känna läraren som person. 

Den socioemotionella kompetensen gäller enligt Aspelin (2018) med vilken 

förmåga lärare hanterar olika känslor gentemot sina elever. I lärarens interaktion 

med elever behövs en lyhördhet för emotionella signaler samtidigt som 

skamkänslor kanaliseras och stolthetskänslor främjas på ett positivt sätt.  

Enligt Aspelin och Jönsson (2019) finns det en ständig närvaro av skam- och 

stolthetskänslor. Dessa känslor spelar en avgörande roll i de sociala relationerna 

och har en påverkan på de föreställningar av de olika individerna som finns i en 

relation och hur de tolkar andras uppfattningar om dem. När det handlar om positiva 

känslor leder det till en känsla av stolthet medan negativa uppfattningar leder till en 

känsla av skam (Aspelin & Jönsson, 2019).  
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Det är känslor av stolthet som frodas i förtroendefulla relationer medan instabila 

relationer göder känslor av skam. En lärare som är i känslomässig samklang med 

sina elever lyckas kanalisera sina egna och elevernas känslor samt känslouttryck, 

vilket leder till en gynnsam pedagogisk process (Aspelin & Jönsson, 2019). Denna 

delkompetens blir användbar vid analysen av det empiriska materialet där elevers 

berättelser synliggörs till exempel genom att de beskriver en lärare som lyssnar på 

sina elever, får sina elever att känna sig trygga och skämtar med dem. Dessa 

beskrivningar kan härledas till en lärares socioemotionella kompetens, som innebär 

att läraren är lyhörd för elevens känslor och dessutom har förmågan att hantera 

emotionella signaler (Aspelin, 2018).  

 

                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 (79) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

4 Metodbeskrivning  
I följande kapitel beskrivs de metoder som studien grundas på. Först presenteras 

studiens forskningsansats, metodval, undersöknings- och datainsamlingsmetod, 

urval, pilotstudie, genomförande, databearbetning och analys. Kapitlet avslutas 

med att beskriva studiens trovärdighet och de vetenskapliga etiska kraven. 

4.1 Hermeneutisk tolkande ansats  

Jag valde en hermeneutiskt tolkande ansats då jag var intresserad av hur lärares 

relationskompetens uppfattas utifrån elevers perspektiv. Då syftet med studien var 

att få tillgång till elevernas egna subjektiva erfarenheter och uppfattningar kan 

ansatsen anses som relevant. Här handlar det om elevers uppfattningar av olika 

situationer i skolan, mer specifikt inom området lärares relationskompetens.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att hermeneutisk tolkning som metod är 

lämplig att använda sig av när forskaren vill förstå människor eller människors 

handlingar. Författarna förklarar också att den hermeneutiska ansatsen innebär att 

forskaren försöker tolka och förstå, samt förmedla upplevelser av olika fenomen. 

Författaren anser att hermeneutiken är lämplig då syftet är att få ta del av 

informanternas egna tankar om upplevelser och är användbar i skolans värld.  

Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2014) att ordet hermeneutik härstammar 

från gudanamnet Hermes. Hermes var budbärare och tolkade gudars budskap och 

skapade förståelse åt människorna. Teorin har tre olika inriktningar där den 

allmänna tolkningsläran, som används i studien, är den vidaste riktningen inom 

hermeneutiken. Den passar väldigt väl att använda när det handlar om 

intervjuutskrifter. Här ställs textdelar i relation till helheten och där en tolkning kan 

anses vara orimlig om delarna i det empiriska materialet motsäger själva helheten. 

Det är förståelsen av materialet och inte förklaringen som är i fokus inom den 

allmänna tolkningsläran (Frejes & Thornberg, 2009). Det sammanhang och den 

miljö där texter skrivs ska förstås i relation till dess innehåll. Under själva analys- 

och tolkningsprocessen finns det ingen generell arbetsmodell inom hermeneutiken.  
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Olika angreppssätt för att tolka och förstå sitt empiriska material kan väljas 

beroende på vilken förförståelsen och bakgrund forskaren har. Det är viktigt att ha 

forskarens påverkan i beaktande och därför göra arbetsprocessen synlig då det kan 

påverka resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). I föreliggande studie har jag därför 

valt att beskriva varje enskilt steg i processen och presenterat min förförståelse 

redan i uppsatsens inledning. 

Hermeneutiken liknas ofta vid en spiral, som varken har någon start- eller slutpunkt. 

Detta gäller i förhållandet mellan delar och helheter, förförståelse och erfarenheter 

som finns i den hermeneutiska cirkeln. Denna är användbar när forskaren vill få en 

bättre förståelse av verkligheten (Frejes & Thornberg, 2009). I föreliggande studie 

utgör undersökt fenomen helheten medan delarna är det som sägs under intervjun. 

4.2 Metodval  

4.2.1 Kvalitativ datainsamling 
En kvalitativ forskningsmetod har valts för att besvara studiens frågeställningar. I 

den kvalitativa ansatsen lägger forskaren stor vikt vid hur människor tolkar och 

uppfattar sin verklighet, vilket går i linje med studien. Denscombe (2016) skriver 

att en kvalitativ inriktning innebär att undersökningen sker i det verkliga, dagliga 

livet samt har ett intresse för hur människor upplever och förstår olika saker. För 

att fånga upp elevernas förståelse och uppfattningar har vikten således legat på de 

ord, beskrivningar och tolkningar som eleverna gett uttryck för i stället för på 

insamlingen av data. Denscombe (2016) menar att i den kvalitativa datainsamlingen 

handlar det även om forskarens tolkning av data. För den sakens skull är det viktigt 

att forskarens identitet och värderingar tydliggörs i forskningen. För min del 

innebär det att jag i min inledning beskriver min förförståelse av ämnet och de 

förutfattade åsikter som jag kanske har.  

4.2.2 Intervjuguide  
Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Begreppet 

semistrukturerade intervjuer omfattar enligt Bryman (2018) många olika sorters 

intervjuer, men generellt används frågeschema med förslag på följdfrågor. 
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Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att de är föränderliga vid intervjutillfället 

och fokus är på informantens ståndpunkter (Bryman, 2018). En intervjuguide med 

öppna frågor och i förväg uttänkta följdfrågor är ett stöd under själva intervjun (se 

bilaga 1). Det gick tydligt att se om den intervjuade förstått frågan då eftersom 

intervjuguiden bestod av öppna frågor (Fossum, 2007). De öppna frågorna gav 

samtidigt en större möjlighet för den intervjuade att svara med egna ord och 

följdfrågorna var ett sätt att fördjupa svaren samt förtydliga de frågor som ställdes. 

Det var informanternas berättelser som var av intresse och den semistrukturerade 

kvalitativa intervjun tillät en större flexibilitet vilket var värdefullt för studien 

(Bryman, 2018). Frågorna ordnades i teman för att ge deltagarna möjlighet att 

fördjupa sina svar inom olika områden samt underlätta resultatsammanställningen.  

4.3 Urval  
Urvalet var målinriktat då det bestod av elever som går på ett gymnasium och har 

eller har haft specialpedagogiskt stöd under sin gymnasietid. Informanterna valdes 

strategiskt ut för att kunna besvara studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018). 

Samtliga elever har någon diagnos inom ADHD. Jag hade som urvalsprincip att 

tillfråga elever som var över 18 år och gick på olika program, vilket kunde bidra till 

att det fanns en viss bredd och variation i elevernas erfarenheter av lärares 

relationskompetens. Urvalet bestod av elva elever, sex flickor och fem pojkar. 

Samtliga elever fanns på skolan där jag arbetar som specialpedagog och var 

tillgängliga för mig som intervjuare. De flesta eleverna hade jag en relation till då 

jag träffat dem en eller ett par gånger i rollen som specialpedagog. Tre av eleverna 

tillhör andra områden på skolan och träffar därmed andra specialpedagoger. 

Bekvämlighetsurval innebär att jag valde representanter som fanns tillgängliga för 

mig (Bryman, 2018). Även om det innebär vissa begränsningar kan det ibland vara 

motiverat att intervjua personer som man redan känner (Thomsson, 2010). Min 

förhoppning var att de intervjuade skulle känna ökad trygghet samt vilja och mod 

att berätta om de intervjuades av någon de hade en relation till. 
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Kön Årskurs Kodning 

Pojke 2 Elev 1 

Flicka 3 Elev 2 

Pojke  3 Elev 3 

Pojke  3 Elev 4  

Pojke  3 Elev 5 

Flicka 3 Elev 6 

Flicka 3 Elev 7 

Flicka 3 Elev 8 

Flicka  3 Elev 9 

Flicka 3 Elev 10 

Pojke  3 Elev 11  

 

Tabell 1. Översikt av urvalsgruppen 
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4.4 Genomförande  

4.4.1 Pilotstudie 
För att prova intervjufrågorna gjorde jag en pilotstudie med två ungdomar inom 

samma åldersspann men som var utanför målgruppen. Jag upptäckte då att några av 

frågorna gav liknande svar, vilket jag kunde justera i intervjuguiden. Frågorna 

testades för att se om de var begripligt formulerade och de besvarades utan behov 

av förtydligande. Att testa och se att frågorna fungerade i förväg gjorde att jag kände 

mig lite säkrare i rollen som intervjuare. Om intervjuaren vet varför hen ställer sina 

frågor är det lättare att återkoppla och göra den intervjuades svar mer entydiga 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.4.2 Inledande kontakt 
Eleverna i det planerade urvalet togs kontakt med via Vklass, skolans plattform för 

kontakt med elever. Det skickades ett meddelande där studien kortfattat beskrevs 

och ett missivbrev bifogades (se bilaga 2). Aktuella elever tillfrågades härigenom 

om de var villiga att delta i intervjuer. Samtliga tillfrågade elever var positiva till 

att ställa upp och vidare kontakt togs därefter av respektive områdes 

specialpedagog, vilket innebar att de elever som inte tillhörde mitt område fick en 

första information av sin specialpedagog. Denna specialpedagog och även jag har 

ingen undervisning med elever utan träffar enbart dem för att planera eventuella 

extra anpassningar och särskilt stöd. Vid positivt besked att delta bokades tid med 

samtliga elever och samtyckesblankett med underskrift mottogs innan intervjun 

påbörjades.  

4.4.3 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i mitt arbetsrum där jag tidigare träffat de flesta av 

eleverna jag skulle intervjua. För den intervjuades skull är det bra om intervjun sker 

i trygg miljö, gärna i ett lugnt och avskilt rum (Cederborg, 2000; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid intervjutillfällena användes mobilens 

ljudinspelningsfunktion för att få en mer exakt återgivelse. En ljudinspelning ger en 

fullständig dokumentation av vad som sägs under en intervju (Denscombe, 2016; 

Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Det negativa med denna metod är att den enbart fångar det verbala språket och inte 

den intervjuades kroppsspråk. Dessutom är det en mycket tidsödande metod (a.a.). 

Det fanns en plan att som komplement även anteckna under intervjuerna, men detta 

blev inte aktuellt då det var svårt att hinna med. Jag ställde frågorna i den ordning 

som de stod och informanterna kunde besvara samtliga frågor utan att jag behövde 

förklara eller förtydliga något. Deras svar varierade i längd, men alla hade något att 

säga vid samtliga frågor. Intervjuerna varade mellan 30–45 minuter.  

Kinge (2008) upplyser om att ett bra samtal bygger på att vi lyssnar mer och talar 

mindre. Vid intervjuerna användes Empowermentmetoden. Denna metod bygger 

på att alla är jämlika och att alla kan lära av varandra (Fossum, 2007). Jag är 

medveten om att jag riskerar att yttra mina tankar både med ord och genom mitt 

kroppsspråk. Jag gör mitt bästa för att tona ner mig själv, men lyckas inte alltid. 

Min förhoppning är att de elever jag möter känner att mitt engagemang är ärligt och 

äkta. Närvaro är det allra viktigaste när det gäller att skapa ett bra möte (Crafoord, 

2005; Kinge, 2008). Jag planerade att skriva anteckningar, men mitt fokus blev att 

lyssna med god närvaro. Innehållet i svaren blev viktigare än att anteckna saker som 

ansiktsuttryck, kroppsspråk samt känslostämningar. Häri fanns inte mycket att 

hämta.  

4.5 Bearbetning  

Efter varje enskild intervju genomförts lyssnades den igenom ett flertal gånger och 

transkriberades i detalj. Intervjupersonernas verkliga namn ersattes av elev 1 osv 

och sparades i filer som döptes efter de fingerade namnen. Repstad (2007) tar upp 

vikten av att påbörja bearbetningen direkt i anslutning till intervjun för att ha denna 

färskt i minnet. Jag analyserade intervjuutskrifterna genom att läsa igenom dem 

åtskilliga gånger och noterade intressanta uttalanden. Repstad (2007) menar att det 

som styr arbetet med att analysera insamlad empiri är de teoretiska förväntningarna. 

Författaren anser samtidigt att det bör finnas en öppenhet för saker som väcker 

något nytt och är förvånande. Ett klokt första steg är att läsa igenom 

intervjumaterialet flertalet gånger. Därefter undersöka om det finns återkommande 

nyckelord och förslag på teman samt om det om något förväntat tema uteblir 

(Repstad, 2007).  
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Utifrån beskrivningen ovan strök jag under allt som kunde vara relevant och 

intressant.  Under själva bearbetningen reflekterade jag över mitt material och 

fyllde på med egna kommentarer om exempelvis tankar och känslor som väckts 

inom mig. Denscombe (2016) menar att det är av stort värde att ha med egna 

kommentarer då man bearbetar intervjumaterial. Därefter färgkodade jag varje 

elevsvar och sammanfogade dessa i ett nytt dokument ordnade efter 

forskningsfrågorna. Slutligen skapade jag underrubriker för att lättare kunna 

överskåda vad som framkommit vid varje fråga.  

4.6 Analys 

4.6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Empirin i föreliggande studie har analyserat med en hermeneutisk ansats och 

kvalitativ innehållsanalys som angreppssätt. En kvalitativ innehållsanalys innebär 

sökande efter teman i den empiri som analyseras (Bryman, 2018). Efter 

transkriberingen har analys gjorts utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare 

forskning. I tidigare forskning hämtades kunskap som kunde fördjupa och förstärka 

samt utmana själva arbetet med att tolka empirin. Fejes och Thornberg (2015) 

skriver att under hela tolkningsprocessen har forskaren stort stöd i den 

vetenskapliga teorin och i resultat av tidigare forskning. Det samband som finns 

mellan tidigare forskning och det empiriska material som finns att tolka kallas den 

hermeneutiska spiralen. Med hjälp av spiralmetaforen illustreras den pendling som 

existerar mellan det empiriska materialet och tidigare forskning. Tolkningen 

fördjupas i takt med att varje pendling som sker då spiralen gräver sig längre ner. 

Den tidigare forskningen bidrar genom att den tillhandahåller alternativa tolkningar 

eller resultat (Fejes & Thornberg, 2015).   

Materialet bearbetas systematiskt för att sedan urskilja det innehåll som är viktigt, 

att visa på det typiska och atypiska (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). De 

begrepp jag beskrivit i teoriavsnittet använder jag då jag tolkar informanternas 

berättelser. Genom att systematiskt bearbeta materialet utkristalliserades olika 

teman. De citat valdes ut som bäst kunde ge en rättvisande, förklarande och 

samtidigt en nyanserad bild av resultatet.  
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Fejes och Thornberg (2015) betonar vikten av att vara systematisk och medveten i 

bearbetningen av empirin samt att ha ett kritiskt och nyfiket förhållningssätt till den 

vetenskapliga relevansen under hela processen. Utifrån en hermeneutisk ansats har jag 

noggrant undersökt den empiri jag erhållit utifrån intervjuerna. Ett flertal tillfällen 

stannar jag upp i processen för att reflektera över de val och tolkningar av innehållet 

som görs och undersökt om empirin kan besvara mina forskningsfrågor samt motsvarar 

studiens syfte.  Jag återgår vid upprepade tillfällen till mina anteckningar och 

transkriberingar för att garantera att jag gjort en rimlig tolkning av empirin utifrån den 

hermeneutiska ansats studien vilar på. På detta sätt har jag säkerställt att resultatet 

förankrats i den insamlad empiri som erhållits från samtliga intervjuer. Fejes och 

Thornberg (2015) betonar vikten av att låta texten tala för sig själv för att undvika att 

förutfattade meningar styr tolkningen av innehållet. Enligt författarna kan forskaren 

undvika att fastna i sina forskningsfrågor genom att läsa sin text upprepade gånger och 

därigenom hitta och framhäva textens huvudbudskap. 

4.6.2 Analysverktyg  
För att undersöka om studiens syfte och forskningsfrågor kunde besvaras vävdes 

den kvalitativa innehållsanalysen under analysförfarandet samman med RCM- 

modellen, se figur 1 i teoriavsnittet. Informanternas svar kategoriserades utifrån 

modellens tre delkompetenser: kommunikativ, differentierings- och 

socioemotionell kompetens. För att veta vilka elevcitat som kunde ses som en 

beskrivning av lärares relationskompetens sökte jag stöd i tidigare forskning och 

grupperade citaten jag fann efter de olika delkompetenserna i ” Relationell 

kompetens modell”. När det fanns en tillräcklig mängd och variation bland citat 

som samlats från tidigare forskning och jag kände mig trygg i att använda modellen 

sökte jag efter likheter i studiens elevsvar. Lämpliga citat som kunde ses som 

beskrivningar på de olika delkompetenserna skrevs in i dokumentet under 

respektive delkompetens, ett arbete som inte var självklart då vissa citat passade in 

under mer än en kategori. Jag analyserade dessa elevcitat noggrant med hjälp av 

RCM-modellen och de tidigare studier som använt sig av modellen för att komma 

fram vilken av delkompetenserna som var mest passande. Detta stämmer väl 

överens med bilden över teorin där man tydligt kan se att cirklarna överlappar 

varandra (se fig. 1).  
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De teoretiska begreppen kopplades sedan samman och jämfördes med de 

beskrivningar som fanns i utvalda elevcitat. Inom varje begrepp har det sedan 

utkristalliserats områden som bildar olika stycken i resultatavsnittet.  

4.7 Studiens kvalitet 

Då det är forskaren som tolkar vad som sägs kan det vara svårt att påvisa 

tillförlitligheten vid kvalitativa studier (Repstad, 2007). När öppna frågor används 

i en studie menar Denscombe (2016) att det kan leda till att det inte kan göras en 

kontroll över hur tillförlitliga intervjusvaren är eftersom svaren är baserade utifrån 

intervjuarens erfarenheter och uppfattningar av den verksamhet de befinner sig i. 

Forskaren kan säkerställa att arbetet under studiens gång utförs utifrån de regler 

som gäller och att under intervjuerna notera detaljer, entusiasmera för att locka fram 

väsentlig information samt få informantens bekräftelse på att man förstått 

informationen korrekt (Kvale & Brinkmann, 2014; Repstad, 2007). Jag säkerställde 

att jag förstått informanternas svar rätt genom att under intervjuerna upprepa deras 

svar och därefter ställa frågan ”Är det så här du menar?”. Att intervjuerna spelades 

in påverkade min närvaro positivt och jag kunde fokusera på att ställa följdfrågor 

som kunde fördjupa informanternas svar. Intervjuinspelningarna möjliggjorde även 

att jag kunde gå tillbaka och lyssna om för att vara säker på att den transkriberade 

texten stämde överens med vad som sagts.  

En studiens trovärdighet handlar om forskaren tagit ett mått på det som var tänkt att 

mäta, det vill säga en studies validitet. Inom kvalitativ forskning är det mer lämpligt 

att applicera begreppen tillförlitlighet och trovärdhet (Bryman, 2018). Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver dessa begrepp hur noggrant och systematiskt forskaren 

arbetat under hela forskningsprocessen, hur tillvägagångsättet varit för att samla 

och analysera data för att skapa trovärdiga och tillförlitliga resultat. I föreliggande 

studie innebär det att skapa ett trovärdigt resultat, att säkerställa att resultatet speglar 

studiens syfte samt att studiens resultat förankras i den verksamhet den utfördes i. 

Av denna anledning har yrkesverksamma lärare på gymnasiet och högskolans 

handledare läst igenom och granskat resultatet. Genom detta förfarande ökar 

studiens kvalitet och därigenom också studiens meningsfullhet (Bryman, 2018). 



 36 (79) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

4.8 Etik  

Att genomföra en studie ställer höga krav på mig som forskare och att genomföra en 

undersökning med elever som har en ADHD- diagnos ställer särskilt höga krav på ett 

medvetet etiskt förhållningssätt. Det etiska förhållningssättet har jag som forskare med 

mig i samtliga moment av förarbete, genomförande och efterarbete.  

De informanter som ingår i denna studie har samtliga en diagnos inom ADHD, 

vilket ställer extra höga krav på mig som forskare att ha ett välplanerat och medvetet 

etiskt förhållningssätt. I intervjuns inledning ber jag om skriftligt medgivande av 

samtliga deltagande elever. Detta sker efter att jag gett varje deltagare information 

om studien skriftligt i missivbrevet och muntligt innan intervjun sätter i gång. Jag 

läste upp innehållet i missivbrevet, förtydligade och förklarade vad varje del 

innebar samt uppmuntrade eleverna att ställa frågor kring informationen. Innan 

själva intervjun satte i gång frågade jag om de hade några ytterligare frågor och om 

de fortfarande var villiga att delta i studien. Detta för att säkerställa att 

informationen jag gett var begriplig och att det kändes meningsfullt för eleverna att 

delta. Det fanns dock inga garantier för att missförstånd inte ägt rum eller att 

eleverna upplevde det meningsfullt att delta. Jag informerade om följande fyra 

punkter som bygger på Vetenskapsrådets regler (Vetenskapsrådet, 2017):  

Informationskravet: Jag informerade deltagarna om studiens syfte och 

genomförande, att intervjun beräknades ta 30–45 minuter och att dokumentationen 

skulle komma att ske med hjälp av mobiltelefonens ljudinspelning. Vidare 

förklarade jag vid inledningen av varje intervju hur elevens medverkan kunde bidra 

till att uppnå studiens syfte, dvs att synliggöra elevers berättelser om lärares sätt att 

bygga förtroendefulla relationer till elever. Detta med avsikt att bidra till 

utvecklingsmöjligheter inom det specialpedagogiska fältet när det gäller att 

utveckla lärares relationskompetens. Jag förklarade mer konkret att varje elevs 

berättelse var viktig och att de genom sin medverkan bidrog till att hjälpa lärare att 

utveckla sin undervisning. I förlängningen kunde deras medverkan bidra till att 

elever i större utsträckning skulle mötas av relationskompetenta lärare, i synnerhet 

när det gäller elever med ADHD. Med denna information hoppades jag kunna 

motivera och engagera eleverna att vilja delta.  
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Vidare tog jag inledningsvis upp att det var frivilligt att medverka i studien och de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan utan närmare motivering. Jag förklarade 

att även om jag som intervjuare gjorde exakt som planerat kunde de ändå utan någon 

förklaring avbryta och hela intervjun skulle därmed utgå.  

Deltagandet skulle ske enligt Vetenskapsrådets regler, vara frivilligt och kunde när 

som helst avbrytas utan att det skulle medföra några konsekvenser för eleven 

(Vetenskapsrådet, 2017). Många av intervjuerna sker med elever som jag träffat en 

eller några gånger och därmed har en relation till. Dock träffar jag inte deltagarna 

regelbundet inte heller har jag dem i någon form av undervisning, men det kan trots 

detta finnas en viss maktobalans vilket kan påverka deltagarna. Det finns en risk att 

de tillfrågade deltagarna upplever det som svårt att tacka nej till att delta då de 

tillfrågas av någon de har en viss relation till. De befinner sig också i viss 

beroendeställning då det är skolans specialpedagog som planerar elevernas stöd. 

Det kan å andra sidan vara positivt att intervjuas av någon man har en relation till 

då det kan bidra med ökad trygghet och mod att våga berätta. Detta ämne belyses 

av Thomsson (2010) som menar att det finns för- respektive nackdelar med att 

intervjua en person du redan känner. Fördelen är att det förenklar sökandet efter 

deltagare, men ur forskningsetisk synvinkel ställer jag mig frågande till om det är 

rätt tillvägagångssätt. Deltagandet kan inte anses vara på helt frivillig basis då 

intervjun sker i skolan, en plats där eleven har obligatorisk närvaro.  

Samtyckeskravet: Samtliga elever är över 18 år och lämnar själva sitt samtycke till 

att delta. Även om de först samtyckt kan de i ett senare skede ändra sig och avbryta 

sin medverkan. Detta förklaras först skriftligt i meddelande i Vklass med bifogat 

missivbrev och muntligt inledningsvis vid varje intervju. Jag förklarade noggrant 

vad som menades med samtycke och frågade eleverna om de förstått informationen, 

om de hade någon fråga eller önskade att jag förtydligade någon del. Jag mottog 

samtyckesblankett med underskrift innan själva intervjun satte i gång. Jag ställer 

mig frågande till graden av frivillighet då det kan vara svårt för informanterna att 

neka till deltagande eftersom de har en personlig relation till mig som intervjuare.  
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Konfidentialitet: Min önskan är att ge eleverna i studien löfte om konfidentialitet 

på så sätt att inga enskilda personer, skolor eller kommuner skulle bli identifierade. 

Enligt Bell (2007) är konfidentialitet ett löfte om att deltagare inte ska kunna 

identifieras och detta löfte till informanterna kan problematiseras. Det är för mig 

redan kända elever och jag berättar om deras ålder samt att de går på skolan där jag 

arbetar.  

Fingerade namn används för att skydda deltagarnas identitet och citat blandas av 

samtliga informanter, dessutom nämns lärare i citat med fingerade namn. Jag kan 

dock inte garantera att ingen kan räkna ut vem som har sagt vad. De citat som väljs 

ser jag till att de inte är alltför långa och avslöjande samtidigt som de ger tillräcklig 

information och sammanhang för att bidra till resultatet. Enligt Vetenskapsrådets 

regler är det enbart jag som utför undersökningen som ska ha tillgång till det 

material som används i undersökningen. Med material menas ljudinspelningar, 

intervjuskrifter och andra anteckningar. Jag förklarade för samtliga elever att materialet 

från intervjuerna skulle hanteras och behandlas konfidentiellt samt förvaras så att ingen 

obehörig skulle kunna ta del av det.  

Nyttjandekravet: Slutligen förklarar jag att all information som samlas in under 

studiens gång endast kommer att användas till denna masteruppsats. Jag informerar 

att uppsatsen vid godkännande blir publicerad i Divaportalen, vilket innebär de som 

aktivt söker kan få tag på uppsatsen. Det insamlade materialet kommer enbart 

användas för aktuell studie och kommer förstöras när arbetet är examinerat. Om 

något annat skulle bli aktuellt kommer jag att be om ett godkännande från de 

personer som blir berörda. Innan själva intervjun satte i gång frågade jag om de 

hade förstått all information och om något behövdes förtydligas.  
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5 Resultat med analys 
Syftet med studien är att synliggöra elevers berättelser om lärares sätt att bygga 

förtroendefulla relationer till elever med fokus på elever med ADHD. Detta med 

avsikt att bidra med utvecklingsmöjligheter inom det specialpedagogiska fältet när 

det gäller att utveckla lärares relationskompetens. I följande avsnitt redovisas 

resultatet kategoriserat med hjälp av studiens frågeställningar. För att exemplifiera 

vad informanterna berättar används citat. Informanterna är alla gymnasieelever och 

benämns här ”elev”. Lärarna i berättelserna nämns med fingerade namn eller som 

han och hon. När “flera” används i presentationen av resultatet avses svaret 

motsvara fyra eller fem informanter. Vid användandet av “majoritet” avses det 

motsvara minst sex informanter. Inledande kategori utgår från studiens första 

frågeställning om elevers beskrivning av en bra lärare med underrubrikerna: 

Relationer spelar roll; Pedagogisk, kompetent, anpassningsbar, varierad, 

strukturerad och bra på att förklara.  

Efter detta följer en egen tolkning för att visa på vad som framträder mer eller 

mindre tydligt, vad som sticker ut eller annat resultat som kan vara av intresse. 

Resultatet har kategoriserats efter studiens följande två frågeställningar:  

• Hur beskriver elever med ADHD en skicklig lärare?  

• Vad beskriver elever med ADHD när det gäller deras uppfattningar om 
gymnasielärares förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever?   

 
 
Kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och socioemotionell 

kompetens bildar underkategorier för att underlätta den teoretiska tolkningen. 

Tolkning och analys följer i direkt anslutning till frågeställningarnas resultat utifrån 

RCM- modellen. Avslutningsvis presenteras en kort resultatsammanfattning. 

 



 40 (79) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

5.1 Elevers beskrivningar av den skicklige läraren  

5.1.1 Relationer spelar roll 

Samtliga elever tar upp något om relationen till lärarna och att denna är viktig. En 

skicklig lärare beskrivs kunna motivera och påverka eleverna att prestera bättre i 

ämnena genom att ha goda relationer med sina elever, men kan även påverka hur 

eleven fungerar socialt och i livet utanför skolan. Majoriteten berättar att det funnits 

en lärare, i några fall mentor eller specialpedagog, som de haft särskilt bra kontakt 

med och att denna varit betydelsefull.  

Den läraren som jag haft mest, ofta min mentorslärare, har jag haft extra bra kontakt 
med. Det hjälper mig inte bara med skolan utan hjälper mig även med saker i livet. 
Det kan handla om hur jag uppför mig, generellt och socialt…det handlar om att 
motivera eleverna genom att lära känna eleverna och veta vad det är som sätter i 
gång dem och vad det är som får dem att fungera effektivt och om läraren inte har 
lärt känna eleverna så går ju inte det…min mentor, han har hjälpt mig väldigt 
mycket med min ADHD.  (Elev 1) 

Vidare är en skicklig lärare någon som får sina elever att slappna av och känna sig 

trygga, en lärare som ser ens problem och tar tag i dem. En majoritet beskriver att 

en god relation till läraren gör det roligare och att de härigenom lär sig mer.  

Om man känner läraren lite mer så vågar man göra lite mer fel utan liksom känna, 
gud nu gjorde jag fel, man slappnar av lite. (Elev 2) 

Man känner sig mer trygg med läraren och känner att man kan gå till dem om man 
har problem. (Elev 10)  

Läraren fick mig att känna mig som en bra elev. Det kändes bra att han tog tag i 
direkt. Jag kände mer trygghet i skolan. En dålig lärare suckar och tycker att det ska 
man förstå man kan märka att de tycker att det borde man kunna (Elev 4) 

…då blir det faktiskt roligare att gå till lektionen. Kunskaperna påverkas av 
relationen, de kan bli bättre. Relationen spelar roll för mig. Det för att det blir bara 
roligare att, de flesta av mina lärare tycker jag om att vara tillsammans med, det blir 
mycket enklare att ha lektioner med dem då och mycket roligare att vara i skolan. 
(Elev 3)  

Jag har ett sånt temperament att om nåt lite fel irriterar mig så blir jag arg och då 
gillar jag att ha en bra relation till läraren för jag gillar inte att vara eller bli arg och 
har jag en bra relation så blir jag inte arg. (Elev 8) 
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Att ge feedback och att ge individuellt stöd anses av flera elever vara viktigt 

samtidigt som läraren ska behandla alla lika. Att läraren pratar mycket med sina 

elever, lyssnar och visar förståelse anser majoriteten av informanter vara viktigt.   

En lärare som faktiskt behandlar alla jämt och ger mycket feedback. Det är viktigt 
med individuellt stöd för alla tänker inte likadant. (Elev 5) 

Han var sträng, han pushade och det var bra för då gjorde jag mina grejor. Han 
hjälpte mig alltid om jag behövde hjälp. Vi pratade mycket och vi elever satt och 
skämtade med honom. (Elev 8) 

Han tog hand om mig och han ville allas bästa…Undervisa på ett sätt så att alla 
elever med olika svårigheter kan fatta. Fråga eleverna hur de vill, hur de känner 
lättast att bli undervisad. Att lyssna på sina elever. Det är det viktigaste. Att 
verkligen förstå som lärare.  Hon tog sin egen tid på att försöka lära mig, Att sätta 
sig ner och verkligen förstå mig. Vad det var jag försökte. Vad mina styrkor var. 
Hon letade efter styrkorna i en och inte svagheterna.  (Elev 11) 

Flera av informanterna menar att läraren påverkar elevernas kunskaper och betyg. 

Eleverna vittnar om att lärare kan ha en väldigt stor påverkan på deras liv och 

framtid. Läraren kan skapa intresse och motivation som i förlängningen bidrar till 

välutbildade elever som dessutom är bra på relationer och mår bra. En dålig relation 

till läraren kan å andra sidan påverka elever negativt genom att de får ett minskat 

intresse, sämre kunskaper och lägre betyg.    

En lärare som skapar relationer skapar intresse och motivation, ökad förståelse och 
kunskap. Vidare i livet skapar detta mer välutbildade individer som sedan kan bidra 
tillbaka till samhället. Det är väl det som är meningen med skolan. Individer som 
mår bra, som blir duktiga på relationer, känner sig tillåtna och accepterade mår 
bättre mentalt. De får en bättre framtid, för dem själva och för samhället. Läraren 
på grundskolan, han har stått närmast hjärtat hela tiden, än idag. Han förstod en och 
hade man problem så kunde man snacka med honom. Det har haft betydelse även 
här på gymnasiet. Har man haft en god relation en gång då kan jag få det här på 
gymnasiet också. (Elev 5) 

Relationen påverkar jättemycket. Jag brukade älska svenska, älska att skriva 
uppgifter, älska att gå på lektionerna, nu går jag aldrig dit. Alltså alla i vår klass har 
jättedåliga betyg i svenska. Det ligger ju i läraren skulle jag säga, att vi har en dålig 
relation till läraren. Det påverkar så jag blir mer intresserad och får bättre 
betyg…Jag skulle säga att de flesta lektioner jag är på är för att jag tycker om 
läraren. (Elev 6) 

Jag har kontakt med honom än idag. (Elev 8) 

Jag vet att vissa lärare inte gillar mig och då presterar jag ju dåligt i deras kurs och 
jag får ju dåliga betyg för att de inte gillar mig. För att jag är fucking jobbig, jag 
pratar mycket hela tiden och jag har fått känslan att han inte gillar mig bara. Jag vet 
om att jag stör hans lektioner, att jag är ett störningsmoment. (Elev 11) 

 



 42 (79) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

5.1.2 Pedagogisk, kompetent, anpassningsbar, varierad, strukturerad 
och bra på att förklara 

Flera av de intervjuade betonar att läraren är trevlig behöver inte betyda att den är 

skicklig, tvärtom. Majoriteten av informanterna anser att en skicklig lärare gör 

ämnet intressant, är bra på att förklara och kan förklara på olika sätt. En skicklig 

lärare är pedagogisk och har ett bra upplägg. Goda kunskaper i ämnet och om 

ADHD anser flera informanter vara viktigt. En elev berättar att hon inte haft nära 

relation till någon av sina lärare och förklarar det med att hon i stället haft sina 

föräldrar: 

Läraren som jag haft är väldigt trevlig väldigt snäll och försöker vara hjälpsam, men 
det är något med sättet som hon undervisar på som gör det svårt för mig att 
koncentrera mig på ämnet. Jag tycker hon är jättetrevlig och skapar relationer. Jag 
gillar henne som person mer än vad jag gillar henne om lärare. Hon undervisar 
fortfarande ganska konstigt. (Elev 5) 

Han är dålig på att undervisa. Han är trevlig som person, försöker vara rolig ibland. 
Han är snäll och vänlig. (Elev 5) 

Det handlar också om att göra ämnet intressant. Om en lärare är intresserad av ämnet 
så blir jag också intresserad och nyfiken på vad det är som det här ämnet har att 
erbjuda som är så fascinerande och då blir det också ett intresse för mig. (Elev 1) 

Hon var väldigt bra på att förklara. Hon förklarar på olika sätt och hon förklarar tills 
man verkligen förstår. (Elev 2) 

Kunskap är viktigt, att de vet vad ADHD är och vad det innebär…Det finns ju vissa 
som får en förebild i läraren men jag har ju båda mina föräldrar närvarande så jag 
tror inte det är lika enkelt för mig. Jag har inte haft det. (Elev 6) 

 

Enstaka informanter anser att en skicklig lärare har struktur och variation samt en 

förmåga att anpassa sig efter sina elever.   

Det fanns en tydlig struktur. Uppgifter hade både innehåll och tidsplan, så man 
visste vad man skulle göra. (Elev 9) 

Hjälpa en framåt i kursen genom att både säga vad man är mindre bra på och vad 
man är bra på. Anpassa sig till olika elever för alla lär sig inte på samma sätt och att 
ha en varierad undervisning. (Elev 10) 
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5.1.2 Tolkning av resultatet 

• Samtliga informanter har i sina beskrivningar av en skicklig lärare med 

något om att vara bra på att skapa en relation till sina elever. Det visar tydligt 

på att elever har tankar om att skickliga lärare är bra på och hur de gör när 

de skapar relationer med sina elever.  

• De flesta tar upp att relationer med läraren är viktiga och påverkar både 

kunskaper och betyg i ämnena. En tolkning kan vara att elever har olika 

erfarenheter av och att deras relationer till lärare påverkat dem positivt och 

negativt vad gäller deras kunskap samt betyg.  

• Alla utom en informant berättar att det funnits en lärare, ofta en mentor, som 

de haft särskilt nära kontakt med och att denna kontakt varit viktig för dem. 

En tolkning är att den närhet eleverna känt i relationen till sin lärare varierat 

men att det funnits åtminstone en lärare som de haft en riktigt nära relation 

till. Denna nära relation kan tolkas vara betydelsefull för att eleven ska 

lyckas i skolan. 

• Det framgår tydligt att relationer är viktiga för att lyckas då samtliga elever 

tar upp detta, men en elev menar att det inte funnits detta behov och att 

relationen med föräldrar varit viktigare. Det kan uppfattas som att elever 

med bristande relationer har större behov av att ha goda relationer i skolan. 

• Resultatet visar tydligt på att god undervisning inte enbart förklaras med 

hjälp av begreppet relationskompetens. Eleverna beskriver att lärare kan 

vara skickliga på relationer samtidigt som de bedriver en undervisning som 

inte är gynnsam för eleverna. Enligt informanterna krävs det mer än goda 

relationer för att ett lärande ska ske. Resultatet visar tydligt att eleverna har 

en medvetenhet om vad de behöver för att lyckas med sina studier. De flesta 

informanterna tar upp något om att förklara så att eleverna förstår.  

• Av resultatet framgår att skickliga lärare ger feedback, är bra på att förklara, 

ger individuellt stöd samtidigt som den behandlar alla lika, lyssnar och visar 

förståelse för sina elever.  
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Vidare får en skicklig lärare sina elever att slappna av, gör lektionerna roliga 

och bidrar till att eleverna lär sig mer. Det visar tydligt att en majoritet av 

de intervjuade eleverna kan beskriva den skicklige läraren, vad denne gör 

och hur detta bidragit till att eleverna lärt sig mer.  

• Enstaka elever tar upp att en skicklig lärare har variation, struktur och kan 

anpassa sig efter sina elever. Några elever anser det vara viktigt att läraren 

är pedagogisk, har goda kunskaper i sitt ämne samt om ADHD. Även om 

en minoritet beskriver den skicklige läraren enligt ovan är detta ett viktigt 

resultat. Det kan tolkas som att det enbart är ett fåtal elever möter lärare som 

visar dessa kompetenser i undervisningen. En möjlig tolkning är att dessa 

kompetenser enbart värderas av några informanter. 

5.1.3 Analys av elevers beskrivningar av den skicklige lärare  

Det framgår tydligt vid analysen av resultatet enligt relationskompetensmodellen 

(Aspelin, 2018), att det finns beröringspunkter mellan teorin och informanternas 

tankar kring lärarens bemötande, relationsskapande, pedagogik och påverkan på 

elevernas studiemotivation. Vid en analys synliggörs att dessa inte är enskilda 

aktiviteter utan påverkas av varandra. I elevernas svar får vi syn på ett mönster där 

lärarens bemötande enligt intervjuade informanter påverkar hur relationen 

utvecklas vilken i sin tur påverkar studiemotivationen hos eleverna. Eleverna 

berättar att läraren påverkar bland annat genom att göra lektionen roligare. Samtliga 

informanter menar att relationen till lärare är betydelsefull och alla har haft särskilt 

bra kontakt med någon lärare. Eleverna menar att läraren bidragit till att de att 

presterat bättre i ämnena, socialt i och utanför skolan.  

En av delarna i RCM- modellen är kommunikativ kompetens, vilket innebär att 

läraren gör sig förstådd och även förstår sin elev. Här behöver läraren anpassa sitt 

sätt att tala så att eleverna lätt förstår vad som sägs. Det innebär även att läraren 

respekterar eleverna genom sitt sätt att tala men också att icke-verbalt språk som 

ansiktsrörelser och kroppsspråk anpassas.  Informanterna vittnar om lärare som 

verkligen lyssnar och förstår samt förklarar på olika sätt så att eleven förstår. Vidare 

anser informanterna att det är viktigt att läraren ger individuellt stöd och feedback. 
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Trevliga lärare är enligt eleverna inte liktydigt med skickliga lärare. Läraren gör 

ämnet intressant, är bra på att förklara och kan förklara på olika sätt är tecken på 

kommunikativ kompetens. En skicklig lärare är pedagogisk, kunnig och har 

förmåga att göra ämnet intressant. Enstaka informanter menar att struktur, variation 

samt förmåga att anpassa sig till sina elever är betydelsefullt. Det informanterna 

beskriver ovan kan tolkas vara lärarhandlingar som faller inom ramen för 

kommunikativ kompetens. 

Differentieringskompetens handlar om lärarens förmåga att reglera närhet och 

distans till sina elever. Alla elever förutom en berättar att det funnits en lärare, ofta 

en mentor, som de haft särskilt nära kontakt med och att denna kontakt varit viktig 

för dem. Detta är tecken på att eleverna i sin undervisning mött lärare som visat en 

god förmåga att reglera närhet, dvs haft en god differentieringskompetens. Läraren 

får inte vara för nära men inte heller vara distanserad från sina elever. En av de 

intervjuade eleverna ger uttryck för att hon inte haft någon nära relation till sina 

lärare och menar att det inte funnits detta behov och att relationen med föräldrar 

varit viktigare. Det kan tolkas som att det funnits en distans mellan lärare och elev. 

Differentieringskompetens innebär vidare att läraren inte ska upptas för mycket av 

elevens förutsättningar, tankar och känslor då det finns en risk att läraren tappar 

kontakten med sidor hos sig själv och sitt uppdrag.  

Då läraren skapar ett gott klassrumsklimat med bra möjligheter till elevens lärande 

är delkomponenten socioemotionell kompetens av betydelse (Aspelin, 2018). En 

skicklig lärare beskrivs av informanterna som att den får sina elever att känna sig 

trygga, den ser och tar tag i elevernas problem. Denna delkompetens innebär att 

läraren är lyhörd för elevens känslor och dessutom har förmågan att hantera 

emotionella signaler (Aspelin, 2018). Någon informant beskriver att läraren genom 

att sucka bidragit till en känsla av skam hos eleven. Andra beskriver att läraren 

skämtar med sina elever och menar att läraren får dem att slappna av. Dessa 

beskrivningar vittnar om lärarens förmåga att kanalisera och hantera känslor i 

relation till eleven som blir positivt för undervisningssituationen, dvs en lärares 

socioemotionella kompetens (Aspelin, 2018).  
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5.2 Elevers beskrivningar av den relationsskapande 
läraren 

Här redovisas resultatet av forskningsfråga två: Vad beskriver elever med ADHD 

när det gäller deras uppfattningar om gymnasielärares förmåga att skapa 

förtroendefulla relationer med elever? Resultatet grupperas efter RCM- modellen i 

följande ordning: kommunikativ kompetens, differentierings- och socioemotionell 

kompetens. Efter varje resultatdel följer en tolkning av resultaten och allra sist 

analys med teoretisk förankring.  

5.2.1 Elevers uppfattningar om lärares kommunikation 

Att vara tydlig nämner flera informanter som en viktig egenskap i den verbala och 

icke-verbala kommunikationen. Vidare anser några att det är viktigt att ha en tydlig 

struktur och att läraren anpassar sig efter elevgruppen och exempelvis talar lugnt. 

Vikten av att ha struktur betonas då det handlar om att veta var, hur och när 

uppgifter ska göras. Majoriteten av eleverna menar att läraren ska kunna förklara 

på olika sätt så att alla kan förstå. En elev har tankar om retorikundervisning i ung 

ålder och hur det skulle underlätta det relationsskapande arbetet.  

Det fanns en tydlig struktur. Uppgifter hade både innehåll och tidsplan, så man 
visste vad man skulle göra. (Elev 9) 

Läraren ska kunna förklara ur olika perspektiv när man inte förstår. (Elev 10) 

Hon var väldigt bra på att förklara. Hon förklarar på olika sätt och hon förklarar tills 
man verkligen förstår. (Elev 2) 

Undervisa på ett sätt så att alla elever, med alla svårigheter, alla kan fatta. Fråga 
eleverna hur de vill att man, hur de känner lättast att man ska bli undervisad. Hur 
undervisningen blir enklast för eleverna för att förstå och att lära sig. (Elev 11) 

Det känns som att det är väldigt tydligt att han vill hjälpa elever att prestera så bra 
som möjligt. Det känns som att han också ser till att anpassa undervisningen så 
den passar varje elev…och göra så att alla kan prestera sitt bästa. (Elev 3) 

Jag anser att man borde lära sig retorik från ung ålder, vilket kan liknas med 
relationsskapande. Hur man talar, hur man förstår, hur man formulerar sig. Att våga 
tala inför andra. Om man lär sig tidigt kommer det bli mycket enklare i gymnasiet 
när det faktiskt väl krävs. Genom att lära sig retorik kan man också lära sig att skapa 
relationer från tidig ålder. Då kommer det vara en mycket självklarare sak. Då blir 
det mycket enklare för både elever och lärare att skapa relationer. (Elev 5) 
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Andra saker som informanterna lyfter är bemötande och lärares sätt att utrycka sig. 

De beskriver vikten av att lärare är utbildade inom funktionsnedsättningar för att 

kunna förstå och skapa bättre relationer med eleverna. Lärare som bygger 

förtroenden skapar en god relation och trygghet för eleverna:  

Det handlar lite om första intrycket, för mig i alla fall, de ska vara trevliga, hur man 
pratar vad man får för blickar, hur pratar med en, kollar de på en. Ler de mycket? 
(Elev8) 

I huvudsak att lugna eller pratat lugnt, gjort saker lugnt. (Elev 5) 

Enkla saker, starta lektionen bara genom att säga har ni haft en bra dag, vara lite 
mer öppen och fri, inte följa regelboken så exakt. Hon säger saker som ”har ni haft 
det bra”… att lärare borde bli mer utbildade om olika funktionsnedsättningar om 
vad det faktiskt innebär och det behöver inte stå på papper att de har de har det, och 
det behöver inte synas direkt i klassrummet att de har en diagnos, utan om de blir 
mer utbildade, mer förståelse, skapar en bättre relation till eleven så kan de märka 
det den här eleven verkar ha svårt att koncentrera sig. (Elev 6) 

Man bygger ett förtroende. Prata om allt möjligt, bara allmänt om någon uppgift 
eller rent allmänt om vad som helst. Det skapar en god relation. Det skapar en 
trygghet hos eleverna att läraren visar att den finns där för en som elev. (Elev 4) 

Några elever menar att det är läraren som ska vara aktiv och som har det större 

ansvaret i relationsskapandet, medan en elev menar att den också har ett ansvar för 

relationen. Ibland har det bara ”klickat” mellan lärare/ elev och många beskriver 

det som att man ”connectar”.  

Ge det stödet man behöver och om inte läraren inte förstår mig då ska läraren fråga 
mig vad jag behöver. Läraren kan se när eleven behöver hjälp, att läraren faktiskt 
går fram då. Eleven kan se förvirrad ut, att den inte hänger med. Det är bra om 
läraren är aktiv då. (Elev 10) 

Alla ska våga ställa sina frågor. Jag vågar…jag tar kontakt och frågar, jag gör det 
med alla mina lärare. Det är inte alla som är som jag, men jag som elev har också 
ett ansvar när det gäller relationen med läraren. (Elev 4) 

Ta ut sina elever på utflykter, det är ett sätt att skapa relation, Att få komma ut ifrån 
skolan och inte bara vara i skolmiljö. (Elev 11) 

Det har varit att jag har klickat med den läraren, helt personligt så att jag har kommit 
bra överens med dom och trivts i deras sällskap… Det är svårt för jag vet inte om 
jag ska skilja på det rent studiemässiga och min personliga relation till lärare (går 
det att skilja på?) På sätt och vis, fast det går ofta hand i hand…man behöver inte 
bli en jättestor del av en lärares liv eller vice versa, men det är ändå viktigt att känna 
varandra det kan vara små, små grejor man delar med sig av till varandra… Man 
bygger ett förtroende…. men så tror jag också om man känner sin lärare bättre så 
tror jag man har lättare att förstå den. (Elev 3) 
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5.2.2 Tolkning av resultatet 

• Flera informanter beskriver att läraren kan förklara så att alla förstår, 

anpassa sig efter elevgruppen, vara strukturerad, tala lugnt samt vara 

tydlig i verbal och icke-verbal kommunikation. Det kan tolkas som att 

elever har erfarenhet av att möta lärare som är mer eller mindre skickliga 

inom dessa områden och att elever har en uppfattning om vad som 

fungerar i undervisningen. Eleverna beskriver hur lärare kommunicerar 

vilket kan tolkas spela en avgörande roll för hur relationen mellan lärare 

och elev utvecklas.  

• Elever lyfter att lärares utbildning inom funktionsnedsättning, deras 

bemötande och sätt att utrycka sig skapar en trygghet samt bygger 

förtroenden. Resultatet visar att lärare både behöver ha kunskap om 

olika funktionsnedsättningar och ett gott bemötande för att eleven ska 

känna förtroende och tillit till läraren.  

• Några elever menar att läraren ska vara aktiv och ansvarig i att skapa en 

relation, medan en nämner att den också har ett ansvar för relationen. 

Många beskriver en god relation till läraren som att det ”klickat” mellan 

lärare och elev samt att man ”connectar”. Det som framgår tydligt är att 

elever har erfarenhet av en god kommunikation med sina lärare och att 

detta bidragit till en god relation till läraren. Resultatet visar att elever 

har tankar om hur en god relation skapas i kommunikationen mellan 

lärare och elev. Flertalet menar att läraren är ansvarig för denna medan 

en elev anser att eleven också har ett ansvar.  

• Resultatet väcker tanken på att inte bara lärare kan och bör utveckla 

relationskompetens utan även elever. Vid en intervju blir det tydligt att 

eleven har tankar om hur elevers relationskompetens kan utvecklas med 

hjälp av retorikundervisning i ung ålder. Det kan tolkas som att även 

eleverna ses som ansvariga i det relationsskapande arbetet.   
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5.2.3 Analys av elevers uppfattningar om lärares kommunikation 

Kommunikativ kompetens handlar om lärarens förmåga att kommunicera verbalt 

och ickeverbalt, så att det uppstår samklang i relation till eleven. Det gäller att förstå 

eleven och att eleven förstår läraren, men även använda ett lämpligt språk på rätt 

nivå. Läraren bjuder in och anpassar sig efter eleven i sättet att tala, men även 

genom sitt sätt att använda gester och kroppsspråk (Aspelin, 2018, s. 49–50). 

Resultatet visar på att lärare är tydliga, har en tydlig struktur och eleverna vet var 

och hur samt när uppgifter ska göras. Eleverna beskriver lärare som anpassar sig 

efter elevgruppen och talar lugnt. Dessa beskrivningar kan samtliga tolkas ingå i 

den kommunikativa kompetensen. Resultatet visar på att lärare förklarar på olika 

sätt så att alla kan förstå, de uttrycker sig väl, har ett gott bemötande och är utbildade 

inom funktionsnedsättningar. Elever menar att lärare ska vara aktiva och har det 

större ansvaret i relationsskapandet medan en uttrycker att eleven också bär ett 

ansvar. Ibland har det ”klickat” mellan lärare/ elev och många beskriver att man 

”connectar”. En lyfter retorikundervisning för att utveckla eleven. 

Elevbeskrivningarna innehåller många olika förslag vad som är lärarens 

kommunikativa kompetens även om de inte använder ordet kommunikation.  

5.2.4 Elevers uppfattningar om vad/hur lärare gör för att lära känna 
elever 
Samtliga informanter vittnar om hur lärare arbetar aktivt med att lära känna sina 
elever. Det handlar om spontana konversationer för att ta reda på elevers 
fritidsintressen och andra vardagliga saker. Konversationerna sker enskilt med 
eleverna och ofta på ett vardagligt sätt som känns äkta, till exempel när lärare och 
elev möts spontant i skolans korridor. Flera elever uppmärksammar att läraren 
lyssnar aktivt och kommer ihåg vad eleverna berättat för dem. En elev beskriver att 
det gör honom väldigt glad, att det känns som det spelar roll och relaterar det till 
sin ADHD.  

Lite kallprat och sen blir det som det stärker banden. Vissa lärare kommer ihåg saker 
som man pratat om. Jag noterar det och det bara gör mig superduper glad, det känns 
som det spelar roll och det är det som det handlar om väldigt mycket i min ADHD. 
Lärare får gärna vara spontana. Jag älskar när en lärare kan komma och säga så här: 
Du ska vi snacka lite? Det blir som ett naturligt flow, det känns äkta. Det som 
verkligen inte funkat är när läraren inte lyssnat på sina elever. (Elev 1) 

De pratar väldigt mycket med oss enskilt för att lära känna oss. (Elev 2) 

Eleverna ger förslag på vad lärare kan prata om och menar att det kan vara annat än 
skolarbete. De föreslår att lärare kan fråga om skolarbete även utanför lektionstid. 
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Eleverna beskriver att de önskar lära känna läraren som person. Det viktiga är att 
läraren tar kontakt på något sätt och inte bara går förbi.  

Pratar om saker i allmänhet, om sånt som inte bara har med undervisningen att göra. 
Att se till att man kan lära känna läraren som person. (Elev 3) 

Utanför kan de komma fram och snacka när man sitter i sitt forum eller nåt sånt, det 
skapar också en god relation i stället för att gå förbi. Kanske att man pratar med sina 
elever på rasterna och inte bara på lektionstid. Prata om allt möjligt, tex frågat om 
lunch eller vad som helst. (Elev 4) 

Att prata med dem utanför klassrummet, kunna liksom gå fram och inte bara prata 
om skolan typ, fråga lite vad ska du göra i helgen. (Elev 6) 

5.2.5 Tolkning av resultatet 

• I resultatet framkommer det tydligt hur lärare aktivt och spontant arbetar 

med att lära känna sina elever. Det sker enskilt med elever, ofta genom 

vardagliga samtal när lärare och elev möts spontant i korridoren. Flertalet 

elever uppmärksammar och uppskattar lärare som lyssnar aktivt. Resultatet 

kan tolkas som att eleverna har positiva erfarenheter av lärare som är 

spontana, aktiva och lyssnande i mötet med eleverna. En tolkning är att 

lärare är intresserade av att lära känna sina elever. Att lärare utanför 

lektionstid lägger sin tid på att skapa relationer med sina elever tyder på att 

detta arbete anses värdefullt. 

• En gemensam faktor i elevernas beskrivningar är att lärare tar kontakt 

utanför lektionstid och merparten av eleverna tycker det är viktigt att lärare 

lyssnar på sina elever.  

• Här finns märkbara skillnader i att några elever beskriver lärare som 

passerar dem i korridoren utan att ta kontakt eller att de enbart diskuterar 

skolarbetet vilket upplevs vara negativt. Elevernas berättelser vittnar om 

olika upplevelser av hur lärare undviker eller tar kontakt, vilket påverkar 

hur relationen mellan lärare och elev utvecklas.  

• Resultatet visar att lärare gör små saker som av eleverna upplevs vara äkta, 

vilket spelar en stor roll för elevens känsla av att vara betydelsefull. En 

tolkning är att det krävs så lite insatser av läraren, men att dessa är av stor 

vikt för att eleven ska känna sig betydelsefull.  
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• Ett intressant resultat är att elever uttrycker en önskan att lära känna läraren 

som person. En tolkning är att lärare behöver bli mer öppna i mötet med 

eleverna, bjuda på sig själv och våga vara personlig. Det visar på att det 

behövs en öppenhet och ömsesidighet när det gäller att bygga goda 

relationer.  

5.2.6 Analys av elevers uppfattningar om vad/hur lärare gör för att 
lära känna elever 

Differentieringskompetens handlar om lärarens förmåga att reglera graden av 

närhet och distans, att varken komma för nära eller bli för distanserad till eleven. 

En gyllene medelväg mellan att bli för känslomässigt involverad med sina elever 

och därmed mista sig själv och sitt läraruppdrag, eller att bli alldeles för 

självupptagen och mista den relationella kontakten med sina elever (Aspelin, 2018, 

s.50). Resultatet visar tydligt att lärare arbetar med att lära känna och komma nära 

sina elever. Det handlar om spontana samtal enskilt med eleverna och flertalet 

uppmärksammar lärare som lyssnar aktivt. Resultatet visar att lärares handlingar är 

av den art att de kan tolkas hamna inom begreppet lärares 

differentieringskompetens. Genom spontana samtal och aktivt lyssnande försöker 

läraren öka graden av närhet till sina elever. I mer privata samtal om saker som inte 

handlar om skola får de en möjlighet att minska distansen till sina elever. Eleverna 

uttrycker graden av närhet- distans på olika sätt, tex genom att de ges möjlighet att 

lära känna läraren som person. Resultatet visar att elever trivs bäst med lärare som 

är öppna och bjuder på sig själva. Det kan tolkas som att även elever uppvisar 

differentieringskompetens då de beskriver en önskan att komma nära och lära känna 

sina lärare.  
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5.2.7 Elevers uppfattningar om empatiska och mänskliga lärare 

En klar majoritet uppskattar en lärare som vågar vara sig själv, visar sig mänsklig 

och inte spelar en roll. Vidare tycker de om när läraren bjuder på sig själv och 

ungefär hälften beskriver att läraren inte ska vara så ”by the book” utan mer 

personlig.  

Främst att de ibland bjuder på sig själva…våga visa sin mänsklighet utanför 
yrkesrollen. (Elev 1)  

Inte vara så by the book utan de lärarna som jag har tyckt om har anpassat sig efter 
miljön och eleverna och det har ändå känts som man har lärt sig. (Elev 4) 

Han använder egna erfarenheter, också är han väldigt trevlig att prata med om man 
tex sitter i korridoren, han är mer än bara läraren Per. (Elev 4) 

Vara som vem som helst, en vanlig människa. (Elev 6) 

Vara personligt. Det är positivt att han bjuder på sig själv. (Elev 9) 

Han kunde skoja med oss på raster och så…Hon bryr sig verkligen. (Elev 10) 

 

Att lärarna ge eleverna feedback på skolarbetet, men också kring livet utanför 

skolan anses av flertalet informanter vara relationsskapande. Några beskriver vikten 

av att uppmärksamma varje elev, varje individ och att man som lärare visar att man 

bryr sig.  

Han ger ofta tips dels om specifika saker rent praktiska saker i vårt skolarbete i de 
ämnena han undervisar men också mer generella saker som man kan applicera i 
livet i allmänhet tex sätt att hantera nervositet eller prestationsångest eller om man 
inte har motivation. (Elev 4) 

Lärare kollar på vad man har gjort och verkligen går in i det, och säger shit, jag 
gillar verkligen hur du har tänkt här… hur du har formulerat här…och det här kan 
du göra bättre tex att skapa relationer genom att uppmärksamma eleven… att 
uppmärksamma individen…uppmärksamma den individuella eleven. När de säger 
att ah vad kul att du är här, att de liksom märker att man är där och att de vill ha en 
där. Frågar hur det är, frågar hur det går, de lägger märke till saker som händer i 
skolan. (Elev 6) 

 

Flera informanter beskriver sina lärare som inlyssnande, förstående och att de bryr 

sig om sina elever genom att fråga hur de mår. Lärare som skämtar med sina elever 

men också ställer krav uppskattas av flertalet av eleverna.  
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En majoritet av eleverna beskriver att när lärare hjälper sina elever gynnas 

relationen dem emellan.  

Är väldigt förstående mot eleverna och sätter sig i deras situation…frågar lite mer 
personliga saker om eleverna bryr sig om själva eleven. Att läraren kommer in i 
klassrummet och frågar hur alla mår, det är bra. Då känner man sig välkommen. 
(Elev 7) 

Elev 8: Lite hat kärlek, han var sträng, han puschade och det var bra för då gjorde 
jag mina grejor. Vi pratade mycket, vi satt och skämtade med honom vi elever. Han 
hjälpte mig jättemycket, satt ner med mig. Han lade ner tid på mig. Han brydde sig 
om alla sina elever och ville deras bästa satt och snackade med dem om allting. 
(Elev 8) 

Att vara lite mer ödmjuka om man berättar någonting, tex att det har hänt någonting. 
Att de kunde visa lite mer förståelse för att det är jobbigt. Säga mer typ: Jag förstår 
att det är jobbigt då, men ta det lugnt. (Elev 9) 

Vara förstående…hjälpa en framåt i kursen genom att både säga vad man är mindre 
bra på och vad man är bra på. Anpassa sig till olika elever för alla lär sig inte på 
samma sätt och inte behandla för mycket olika för då kanske man som elev känner 
sig konstig. (Elev 10) 

Han tog hand om mig, han ville allas bästa. (Elev 11) 

Att lyssna på sina elever är enligt de flesta det viktigaste när det gäller för läraren 

att skapa en god relation till sina elever. Att identifiera elevernas styrkor, inte 

svagheter, och anpassa undervisningen utefter har varit avgörande för någon elev.   

Lyssna på sina elever och verkligen bry sig om dem och verkligen försöka. Hon 
förstod mig verkligen och märkte. Hon såg mig göra ett prov skriftligt, vilket som 
var dåligt. Sen gjorde vi om detta muntligt och så fick jag högsta betyg. Hon fattade 
direkt att papper inte är min grej och sa att du ska ha muntligt. Om alla var som 
Julia. Verkligen förstå som lärare. Hon tog sin egen tid på att försöka lära mig, att 
sätta sig ner och verkligen förstå mig. Vad det var jag försökte, vad mina styrkor 
var. Hon letade efter styrkorna i en och inte svagheterna. (Elev 11) 

 

5.2.6 Tolkning av resultatet 

• Majoriteten uppskattar lärare som är mänsklig, vågar vara och bjuder på sig 

själv och inte spelar en roll. Hälften menar att lärare inte ska vara så ”by the 

book” utan mer personliga. Resultatet visar på vikten av att lärare visar sin 

egen person och inte spelar en roll. För att lärare ska kunna skapa en relation 

till sina elever krävs att de bjuder på sig själva och är personliga i mötet med 

sina elever.  
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• I intervjuerna framkommer att feedback på skolarbetet och livet utanför 

skolan anses av flera vara relationsskapande. Resultatet visar på vikten av 

att uppmärksamma varje elev och att man som lärare visar att man bryr sig. 

Detta kan tolkas som att feedback på skolarbetet samt livet utanför skolan 

är viktigt för att en relation mellan lärare och elev ska skapas. Resultatet 

tolkas att när lärare uppmärksammar eleven och visar att den bryr sig gynnas 

relationen dem emellan.  

• Resultatet visar tydligt att elever uppskattar lärare som lyssnar, förstår och 

visar att de bryr sig om dem. Lärare som skämtar men samtidigt ställer krav 

uppskattas av flera. Majoriteten anser det vara viktigt för relationen att 

lärare hjälper sina elever. Att lyssna är enligt de flesta det viktigaste, medan 

någon lyfter att identifiera styrkor, inte svagheter, och anpassa 

undervisningen som avgörande. Detta resultat kan tolkas som att eleverna 

har en god kunskap om och kan ge många olika förslag på vad lärare gör för 

att bygga förtroendefulla relationer med sina elever.  

5.2.7 Analys av elevers uppfattningar om empatiska och mänskliga 
lärare 

Socioemotionell kompetens innebär att läraren är lyhörd i mötet med sina elever. 

Läraren har en förmåga att kanalisera och hantera känslor i elevrelationen, vilket 

har en positiv inverkan på undervisningssituationen (Aspelin, 2018). I resultatet blir 

det tydligt att eleverna uppskattar vissa egenskaper som viktigare än andra, 

exempelvis att lärare är inlyssnande, ödmjuka, förstående och att de bry sig om sina 

elever. Dessa egenskaper kan tolkas som praktiska exempel på lärares 

socioemotionella kompetens. Likaså är att skämta och ställa krav viktiga 

förutsättningar i skapandet av förtroendefulla relationer. I tolkningen av resultatet 

syns tydliga tecken på socioemotionell kompetens då elever beskriver lärare som 

vågar vara sig själva, visar sig mänskliga, bjuder på sig själva och inte är så ”by the 

book” utan mer personliga. Andra beskrivningar som kan härledas till 

socioemotionell kompetens är att ge feedback på skolarbetet och livet utanför 

skolan, att uppmärksamma varje elev och att lärare ser elevers styrkor och inte 

svagheter. Det eleverna beskriver ovan harmonierar väl med Aspelins (2018) 

beskrivning av lärares socioemotionella kompetens.  
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5.3 Sammanfattande slutsatser 

Denna studies syfte var synliggöra elevers berättelser om lärares sätt att bygga 

förtroendefulla relationer till elever med fokus på elever med ADHD. Nedan 

presenteras de slutsatser som dras utifrån studiens frågeställningar: 

• Hur beskriver elever med ADHD en skicklig lärare?  

Samtliga informanter beskriver att en skicklig lärare är bra på att skapa relation till 

sina elever.  Alla utom en berättar att det funnits en lärare, ofta en mentor, som de 

haft särskilt nära kontakt med. Läraren har bidragit till att de att presterat bättre i 

ämnena, socialt i och utanför skolan. Lärarens bemötande har påverkat hur 

relationen utvecklats, vilket påverkat studiemotivationen hos eleverna. En skicklig 

lärare gör lektionen roligare, är bra på att lyssna och förstå samt förklarar på olika 

sätt så att elever förstår samt ger individuellt stöd och feedback. Den skicklige 

läraren gör ämnet intressant, är bra på att förklara, är pedagogisk och kunnig. 

Enstaka informanter menar att struktur, variation samt förmåga att anpassa sig till 

sina elever är betydelsefullt. Beskrivningarna ovan kan tolkas vara lärarhandlingar 

som faller inom ramen för kommunikativ kompetens (Aspelin, 2018). Resultatet 

visar också på lärares förmåga att reglera närhet och distans, lärarens 

differentieringskompetens (Aspelin, 2018), med beskrivningar som att vara sträng 

och pushande. Elever beskriver lärare som alltid hjälper när de behöver och lärare 

som pratar och skämtar mycket med sina elever. Någon beskriver i negativa ordalag 

att läraren suckar eller att läraren inte gillar eleven vilket påverkar denne att prestera 

dåligt i kursen vilket ger dåliga betyg. Som eleven uttrycker det: ”För att jag är 

fucking jobbig, jag pratar mycket hela tiden och jag har fått känslan att han inte 

gillar mig bara. Jag vet om att jag stör hans lektioner, att jag är ett 

störningsmoment.” Dessa beskrivningar vittnar om lärarens förmåga att kanalisera 

och hantera känslor i relation till eleven, dvs en lärares socioemotionella kompetens 

(Aspelin, 2018). Resultatet visar dock tydligt att den skicklige läraren inte enbart 

kan beskrivas med hjälp av begreppet relationskompetens. En lärare kan vara 

skicklig på att skapa relation samtidigt som den inte är bra på att undervisa.  
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En möjlig tolkning är att lärares relationsskapande och dess påverkan på 

undervisningen är komplex och bör ses ur många olika perspektiv. Det krävs mer 

än goda relationer för att det ska ske lärarande hos eleverna. Resultatet visar tydligt 

informanterna har en god insikt samt tankar om den skicklige läraren, vilket de kan 

beskriva på många olika sätt. En slutsats av detta resultat är att elever på gymnasiet 

har goda insikter om och kan beskriva den skicklige läraren på ett utförligt sätt. 

Genom att lyssna på elever på gymnasiet kan vi få insiktsfulla beskrivningar av den 

skicklige läraren.  

• Vad beskriver elever med ADHD när det gäller lärares förmåga att skapa 

förtroendefulla relationer med sina elever?  

En klar majoritet kan beskriva lärares kommunikativa kompetens och menar att 

läraren ska vara tydlig, ha en tydlig struktur, anpassa sig efter elevgruppen, tala 

lugnt, förklara på olika sätt så att alla kan förstå och att uttrycka sig väl. En del anser 

att lärare ska ha ett gott bemötande och vara utbildade inom funktionsnedsättningar. 

Resultatet visar att läraren har det större ansvaret i relationsskapandet medan ett 

sällsynt svar är att det även är elevens ansvar och förslag ges om 

retorikundervisning för att utveckla elevens kommunikativa kompetens.  

Samtliga informanter vittnar om att lärare arbetar med att lära känna sina elever och 

öka graden av närhet, vilket kan ske genom spontana samtal eller att läraren lyssnar 

aktivt. Eleverna beskriver genom praktiska exempel lärares 

differentieringskompetens. En vanlig beskrivning är att elever ”connectar” med sina 

lärare.  

Det är tydligt att vissa egenskaper uppskattas mer än andra och det kan tex gälla att 

vara inlyssnande, ödmjuk, förstående och att bry sig om, att skämta men också ställa 

krav. Vidare anses det viktigt att lärare är personliga och visar sig mänskliga. 

Slutligen beskrivs att den relationsskapande läraren ger feedback på skolarbetet, på 

livet utanför skolan, uppmärksammar eleven samt ser dess styrkor och inte 

svagheter. Elevernas beskrivningar harmonierar väl med lärares socioemotionella 

kompetens (Aspelins, 2018).  



 57 (79) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Resultatet visar att lärares relationella kompetens är något de intervjuade eleverna 

har många tankar om och de beskriver med praktiska ordalag vad de tre ingående 

kompetenserna innebär i praktiken. En slutsats som kan dras av detta resultat är att 

elever med ADHD kan beskriva lärares förmåga att skapa förtroendefulla relationer 

på många olika sätt. 

Resultatet visar tydligt att den skicklige läraren upplevs vara relationskompetent, 

men detta är inte tillräckligt. Utöver förtroendefulla relationer behöver elever möta 

lärare som varierar undervisningen, är pedagogiska och kunniga i sitt ämne samt 

inom olika funktionshinder. En slutsats är att lärares förmåga att skapa en relation 

till sina elever och dess påverkan i undervisningen kan tolkas vara mycket komplex 

och bör ses ur många olika perspektiv. Det resultat som framkommer när det gäller 

lärares relationsskapande arbete uppfattas och beskrivs på olika sätt av de 

intervjuade eleverna. En slutsats av detta resultat är att lärares relationsskapande 

arbete är beroende av vilka individer som intervjuas och i vilka sammanhang det 

sker.  
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6 Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i två avsnitt. Det första avsnittet är en metoddiskussion 

där undersökningens tillvägagångssätt, validitet, reliabilitet samt etiska aspekter 

diskuteras. Det andra avsnittet är en resultatdiskussion där resultatet från denna 

undersökning diskuteras, motiveras och ifrågasätts med koppling till bakgrund och 

tidigare forskning. Vidare förs ett resonemang kring vad denna studie kan bidra 

med gällande utvecklingsmöjligheter inom det specialpedagogiska fältet när det 

gäller lärares relationskompetens. Avslutningsvis, med förankring i denna studie, 

ges olika förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer bedöms som relevanta eftersom studien 

strävar efter att ge förståelse och dess flexibilitet har genererat intressanta resultat 

(Bryman, 2018). Intervjuguiden upplevs varit ett bra redskap då informanterna 

kunde prata fritt och gav detaljrika svar om frågorna de fick. Trots att pilotstudien 

genomfördes var upplevelsen att intervjufrågorna till viss del liknade varandra 

vilket ledde till en del upprepning i informanternas svar. Detta samt viss tidsbrist 

ledde till att området inte utforskades och fördjupades i den grad som vore önskvärt. 

Det är en tidsödande metod att intervjua vilket medfört att urvalet begränsats till 

elva elever. De i förväg uttänkta följdfrågorna hjälpte till att skapa ett djup i 

berättelserna och användes även för att säkerställa att jag som intervjuare tolkat 

elevernas berättelser rätt. Även om det fanns individuella skillnader blev 

enhetligheten i svaren efterhand stor, vilket tyder på att det uppstod mättnad i 

empirin. Om studien tillåtit ett större antal deltagare hade det kunnat skapats en 

bredare bild av undersökt fenomen. Intressant att notera är att samtliga tillfrågade 

elever tackade ja till att medverka i studien. Det kan tolkas som att studiens 

ämnesinnehåll varit intressant och relevant ur elevernas perspektiv.   

Huruvida studiens resultat är applicerbart eller ej beskrivs av Fejes och Thornberg 

(2015) som generalisering. Denna studie kan ej tolkas vara jämförbar med andra 

studier då den är liten i omfattning och därmed inte kan generaliseras till andra än 

de som deltagit i studien.  
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Fejes och Thornberg (2015) betonar att arbetets tillförlitlighet och trovärdighet samt 

validitet förstärks av att forskarna noggrant kan beskriva hur välarbetad 

undersökningen är. En datainsamling som planeras och genomförs noggrant stärker 

trovärdigheten (Fangen & Sellerberg, 2011). Studien kan anses pålitlig då hela 

arbetsprocessen planerats och genomförts noggrant. 

Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att som intervjuare vara lyhörd, 

intresserad och nyfiken. Det har funnits en hermeneutisk tolkande ansats i arbetet 

då jag hela tiden fokuserat på att ha ett elevperspektiv. Som intervjuare har jag 

lyssnat med nyfikenhet, inlevelse och öppenhet gentemot elevernas berättelser. 

Nackdelen med hermeneutiska studier kan vara att de bygger på uppfattningar och 

reflektioner vilket leder till en subjektiv kunskap. Det innebär att resultatet av denna 

studie är i ständig förändring och vid ett upprepande av studien skulle inte samma 

resultat uppnås. 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer följdes noggrant under hela undersökningens 

gång (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagandet är anonymt under hela arbetsprocessen 

och i det missivbrev som skickades ut beskrevs denna avidentifiering. Inspelat 

materialet har sparats med fingerade namn och på sådant sätt att ingen obehörig 

kunnat få åtkomst, vilket dock kan vara svårt att garantera då intrång kan ske i 

digitala system.   

Den teoretiska modellen som användes dvs RCM- modellen gav upphov till några 

reflektioner kring användandet. Modellen upplevdes av mig som forskare vara 

användarvänlig då den har en relativt enkel uppbyggnad vilket gjorde den lätt att 

tolka och applicera i studien. Däremot skulle modellen eventuellt kunna utvecklas 

genom att delkompetenserna mer noggrant definierades. Ibland var det otydligt och 

svårt att avgöra i vilken delkompetens de olika elevcitaten hörde hemma, dels på 

grund av en svag definition dels för att kategorierna överlappade varandra vilket 

gjorde det svårt att veta var citaten bäst passade in.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att synliggöra elevers berättelser om lärares sätt att bygga 

förtroendefulla relationer till elever med fokus på elever med ADHD. I följande 

avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen utifrån tidigare ställda 

forskningsfrågor. Den första frågan lyder:  

Hur beskriver elever med ADHD en skicklig lärare? 

Samtliga informanter beskriver att en skicklig lärare är bra på att skapa en relation 

till sina elever. De har gott bemötande, är bra på att förklara, förstår samt ger 

individuellt stöd och feedback men den egenskap som betonas av samtliga 

informanter är att läraren är bra på att lyssna. Att elever uppskattar lärare som 

lyssnar stämmer väl överens med annan forskning (Frelin, 2010; Lilja, 2013) vilket 

borde ge detta resultat extra tyngd när det gäller att utveckla lärares 

relationskompetens samt inom fortsatt forskning. Elever lyfter vikten av att läraren 

gör ämnet intressant och roligt, är pedagogisk och kunnig. Beskrivningarna kan 

tolkas vara lärarhandlingar inom ramen för kommunikativ kompetens (Aspelin, 

2018). Lärares differentieringskompetens (Aspelin, 2018), finns med i elevers 

beskrivningar som att vara sträng, pushande och hjälpsam. Resultatet harmonierar 

med tidigare forskning där det beskrivs att den relationelle läraren ger stöd i 

kombination med att ha höga förväntningar på sina elever (Evertson & Weinstein, 

2006). 

Vidare beskriver informanterna att lärare suckar och skämtar, vilket vittnar om 

lärarens förmåga att kanalisera och hantera känslor i relation till eleven, dvs en 

lärares socioemotionella kompetens (Aspelin, 2018). Resultatet visar också att en 

skicklig lärare inte enbart kan beskrivas med hjälp av begreppet relationskompetens 

då beskrivningar också innehåller att göra ämnet intressant, vara pedagogisk, bra 

på att förklara och kunnig i sitt ämne och om ADHD. Detta är ett intressant resultat 

då bristen på kunnande inom neuropsykiatriska svårigheter, NPS, uppmärksammats 

och att ämnet numera finns med i samtliga lärarutbildningars kursplaner.  
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Som ett nationellt mål att öka lärares kompetens inom neuropsykiatriska 

svårigheter, NPS, har man sett till att ämnet ingår i examensordningarna både inom 

speciallärar-, specialpedagog-, lärare- och förskollärarutbildningar (SFS, 

2017:1111).  

Lärares relationsskapande och dess påverkan på undervisningen kan tolkas som 

komplext. Resultatet visar tydligt att informanterna har en god insikt samt tankar 

om den skicklige läraren som de utförligt kan beskriva. Elevernas uppfattningar av 

lärares handlingar kan tolkas med hjälp av RCM- modellen där samtliga delar 

kommunikativ, differentierings samt socioemotionell kompetens finns med i 

beskrivningarna (Aspelin, 2018). Ordet relationskompetens finns inte med i 

elevernas beskrivningar men i stället ger de många praktiska exempel på lärares 

relationskompetens, vilket överensstämmer med tidigare forsknings intentioner där 

Frelin (2010) beskriver att hon önskar bidra med ett praktiknära språk när det gäller 

lärares relationskompetens. Resultatet är därmed intressant som ett bidrag till att 

utveckla lärares relationella kompetens, en kompetens som enligt tidigare forskning 

går att utveckla (Aspelin, 2018; Drugli, 2014; Frelin, 2010; Rimm-Kaufman m.fl. 

2003). Specialpedagogers roll är att undanröja hinder och svårigheter för elever i 

olika lärmiljöer (SFS 2017:1111) och ett sätt att göra detta är att utveckla lärares 

relationskompetens. 

Den andra forskningsfrågan är följande: Vad beskriver elever med ADHD när det 

gäller deras uppfattningar om lärares förmåga att skapa förtroendefulla relationer 

med sina elever?  

Informanterna i studien kan beskriva lärares relationella kompetens och beskriver 

vad de tre ingående kompetenserna innebär i praktiken. Majoriteten beskriver 

lärares kommunikativa kompetens och menar att läraren ska vara tydlig, ha en tydlig 

struktur, anpassa sig efter elevgruppen, tala lugnt, förklara på olika sätt så att alla 

kan förstå och att uttrycka sig väl. De ska ha ett gott bemötande, vara utbildade 

inom funktionsnedsättningar, ansvariga i relationsskapandet och ”connecta” med 

sina elever. En elev ger förslag om retorikundervisning för att utveckla elevens 

kommunikativa kompetens och en annan menar att även eleverna är ansvariga för 

relationen med läraren.  
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Det uppfattas av informanterna som att lärare arbetar aktivt med att lära känna sina 

elever och öka graden av närhet, genom att initiera spontana samtal och att lyssna 

på sina elever. En tolkning av resultatet är att eleverna beskriver hur lärares 

differentieringskompetens sker i praktiken. Egenskaper som uppskattas av eleverna 

är att läraren är inlyssnande, ödmjuk, förstående och bryr sig om, skämtar men 

också ställer krav samt är personlig och visar sig mänsklig. Den relationsskapande 

läraren ger feedback, uppmärksammar eleven samt ser dess styrkor och inte 

svagheter. Elevernas beskrivningar harmonierar väl med lärares socioemotionella 

kompetens (Aspelins, 2018). 

Forskningsfrågorna kan anses vara besvarade genom insamlad empiri. Deltagande 

informanter ger omfattande beskrivningar både av den skicklige läraren och hur 

lärare skapar förtroendefulla relationer till sina elever. Resultatet stämmer väl 

överens med tidigare forskning av Ewe Plantin (2019) där resultatet visar att 

gynnsamma läraregenskaperna är att vara trevlig, öppen, hjälpsam, lättillgänglig 

och lätt att prata med. Dessutom ska lärare ska ta ansvar och vara stränga vid behov, 

tycka om undervisning och använda en bred pedagogisk repertoar (Ewe Plantin, 

2019).  

Ett av studiens viktigaste resultat är att en majoritet av informanterna önskar att 

lärare är autentiska i mötet med eleverna. Deras beskrivningar innehåller ord som 

att inte spela någon roll, vara äkta, vara mänsklig och visa sig som den person de 

är. Här märks en önskan om ömsesidighet där elever både uppskattar att lärare 

lyssnar på dem samtidigt som de vill lära känna sina lärare som personer. Denna 

uppfattning finns även i tidigare forskning av Juul och Jensen (2009) som tar upp 

att lärare bör vara autentisk i mötet med eleven liksom hos Fibaek Laursen (2004) där 

autenticitet tas upp som grundläggande för lärares professionalitet. 

Föreliggande studie har likheter med tidigare forskning av Frelin (2010) som också 

beskriver lärares relationsskapande med elever. Skillnaden är ur vilket 

beskrivningarna framkommer där Frelin (2010) har ett lärarperspektiv och 

föreliggande studie ett elevperspektiv. Båda studierna beskriver vikten av att lärare 

har humor, är mänskliga, samt lyssnar på och känner empati för sina elever. 
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Resultaten av dessa båda studier talar för att bilden av den relationsskapande läraren 

beskrivs på liknande sätt oberoende av om det är en lärare eller en elev som gör 

denna beskrivning. Det som skiljer sig åt i de båda studierna är att lärare beskriver 

hur de etablerar och upprätthåller relationer mellan eleverna samt att det är viktigt 

att vara rättvis. Detta är inget som beskrivs av eleverna i föreliggande studie, vilket 

kan bero på att de inte delar denna uppfattning eller har det på något sätt förbisetts. 

Däremot är elevernas beskrivningar mer utförliga och konkreta, vilket kan tolkas 

som att de uppmärksammar och kan beskriva lärares arbete med att skapa 

förtroendefulla relationer till sina elever. Att ha ett elevperspektiv kan på så sätt 

vara förtjänstfullt när det gäller att utveckla lärares relationskompetens då det kan 

bidra till utförliga och konkreta beskrivningar av lärares praktik. 

På samma sätt som i denna studie har man i tidigare forskning haft som mål att 

utveckla lärares relationskompetens genom att ha ett mer elevnära perspektiv. I en 

studie om specialpedagogers uppfattningar har interventioner skett genom att man 

analyserat interaktioner mellan lärare och elever simulerade genom korta filmklipp 

(Aspelin, Östlund & Jönsson, 2021). Studiens resultat visar att specialpedagogerna 

fått verktyg att tolka mellanmänskliga möten, ett ökat elevperspektiv samt ökad 

kunskap att beskriva och tolka lärarens relationella kompetens i termer av verbal 

och icke-verbal kommunikation. Resultatet tyder på att interventionen främjade 

lärares utveckling när det gäller relationell kompetens. Det visade att deltagarna 

använde ett mer nyanserat relationsspråk, använde påståenden med konkreta 

signaler om interpersonell kommunikation. Dessutom tog deltagande lärare ett 

elevperspektiv i fråga om relationer. På liknande sätt genomfördes interventioner 

med syfte att undersöka lärares relationskompetens i förhållande till elever med 

ADHD (Plantin Ewe & Aspelin, 2021). Även här bidrog interventionen till att 

utveckla lärares relationella kompetens då deltagande lärare oftare tog ett 

elevperspektiv samt fick en ökad förståelse och kunskap i ämnet 

relationskompetens i arbetet med elever med ADHD. Om man jämför att lära av 

elevers berättelser kontra att analysera videoklipp är fördelen med den förra att 

elever kan utrycka sina upplevelser. Vid analys av videoklipp begränsas vi av att 

endast kunna tolka den interaktion som sker. 
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Ett annat resultat värt att diskutera är att tio av studiens elva informanter vittnar om 

att det funnits en lärare som de haft särskilt nära kontakt med. En majoritet av de 

intervjuade beskriver att läraren har bidragit till att de att presterat bättre i ämnena, 

socialt i och utanför skolan. En möjlig tolkning av detta resultat är att en lärares 

relationskompetens är avgörande för hur eleverna lyckas både i och utanför skolan. 

Eleverna tankar överensstämmer med resultatet av flertalet nationella och 

internationella studier som visar att lärares relationskompetens är betydelsefull när 

det gäller att påverka elevers lärande (Aspelin & Östlund, 2020; Camp, 2011; 

Graziano m.fl., 2007; Hattie, 2009; Murray, 2002; Nurmi, 2012; O’Connor, 

Dearing & Collins, 2011; Pianta, 1999; Roorda m.fl., 2011). Av denna anledning 

kan det anses angeläget att ämnet lärares relationskompetens finns med i kursplaner 

för lärarutbildningar, framför allt till specialpedagog eller speciallärare som i sitt 

uppdrag både träffar elever i behov av särskilt stöd och lärare som ett stöd för deras 

kompetensutveckling. Tidigare forskning pekar på att pedagogers förmåga att 

bygga relationer är särskilt viktig när det gäller elever i behov av särskilt stöd (Sabol 

& Pianta, 2012) vilket även styrks i föreliggande studies resultat.  

Med tanke på att samtliga informanter i föreliggande studie betonar vikten av 

lärares relationskompetens är följande studie intressant där Aspelin och Östlund 

(2020) undersöker vilken förekomst relationskompetens har i kursplaner för 

specialpedagog- och speciallärarprogram i Sverige. Resultatet visar att begrepp 

inom ämnet relationskompetens endast förekommer i begränsad utsträckning och 

de direkt mellanmänskliga förmågorna, som till exempel att agera empatiskt, främja 

elevers upplevelser av delaktighet samt bemöta elever och föräldrar på ett stödjande 

sätt knappast ingår alls i kursplanerna. Att en kompetens som elever beskriver vara 

avgörande för hur de lyckas både i livet och i skolan inte får utrymme i kursplanerna 

kan upplevas förvånande. Då det dessutom är lagstadgat att specialpedagogers roll 

är att undanröja hinder och svårigheter för elever i olika lärmiljöer (SFS 2017:1111) 

är det rimligt att utveckling av lärares relationskompetens får större utrymme i 

kursplaner för specialpedagog- och speciallärarutbildningarna.  
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Tidigare forskning visar att elever med ADHD generellt känner sig mindre nära 

sina lärare än deras kamrater som inte har ADHD, likaså upplever lärare att de har 

mindre känslomässig närhet, mindre samarbete och fler konflikter i sina relationer 

med elever med ADHD än med andra elever (Ewe Plantin, 2019). Denna bild 

stämmer väl överens med denna studie där intervjuade elever beskriver att lärare 

genom suckar eller andra sätt visar att man inte gillar eleven. Elever har upplevelsen 

av att vara jobbiga och snackiga, vilket ger dem uppfattningen om att vara ett 

störningsmoment. Vidare beskriver elever att om de har en dålig relation till läraren 

bidrar det till att de presterar dåligt i kursen vilket ger dåliga betyg. Detta resultat 

överensstämmer med tidigare forskning där elevers bristande motivation och 

akademiska misslyckanden förklaras med ett skolsystem där mänskliga relationer 

inte värdesätts (Bingham & Sidorkin, 2003). Dessutom visar tidigare forskning att 

lärarnas avvisande av elever med ADHD utgör en riskfaktor inte bara för 

skolmisslyckanden utan även uteslutning av kamrater och avvisanden, vilket leder 

till låg självkänsla och ensamhet (Ewe Plantin, 2019). Resultat av kvalitativa studier 

visar att eleverna föredrog lärare som förstod deras funktionshinder och behov 

(Wiener & Daniels, 2016), vilket stämmer överens med föreliggande studies 

resultatet som visar på vikten av att ha ett gott bemötande samt att lärare är utbildade 

inom funktionsnedsättningar.  

Syftet kan anses vara uppnått då elever berättelser om lärares sätt att bygga 

förtroendefulla relationer synliggjorts med hjälp av studiens empiri. Vid 

insamlandet av empirin har fokus varit elever med ADHD då samtliga informanter 

har en diagnos inom ADHD.  
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6.3 Studiens implikationer 
Den aktuella studien strävar efter att öka förståelsen för specialpedagogiska 

aspekter inom området lärares relationskompetens och genom att låta lampan lysa 

på hur elever med ADHD beskriver lärares relationskapande arbete kan resultatet 

bidra med viktig kunskap. I examensordningen för speciallärare och 

specialpedagoger (SFS 2017:1111) framgår att de ska medverka till att undanröja 

hinder och svårigheter i lärmiljön. Ett hinder kan vara lärares bristande förmåga att 

skapa relationer med sina elever.  

Speciallärare och specialpedagoger har en nyckelroll i arbetet med att vara ett stöd 

i lärares arbete med att utveckla relationskompetens, dels genom 

lektionsobservationer och handledning dels genom att vara en länk i arbetet med 

elever med ADHD. En lärare kan få sin praktik speglad för att synliggöra och 

utveckla olika förhållningsstrategier i mötet med elever. Genom observationer och 

handledningssamtal kan läraren bli medveten om sitt sätt att kommunicera, verbalt 

och ickeverbalt. För att nå en ökad socioemotionell närvaro samt förståelse för 

undervisningens komplexitet behöver lärare få möjlighet att reflektera över sina 

tankar och känslor (Aspelin, 2018). I handledningssamtal med specialpedagogen 

kan läraren få denna möjlighet att sätta ord på tankar och känslor. 

Ytterligare sätt att utveckla lärare- elevrelationer är att avsätta tid att lyssna på 

elever. I elevintervjuerna framgår tydligt vikten av att lyssna till elevens perspektiv 

vilket kan ses som en avgörande framgångsfaktor för varje lärare i mötet med varje 

enskild elev. Med stöd av rektor behöver lärare arbeta strategiskt med att främja 

och förebygga förtroendefulla relationer till sina elever samt arbeta åtgärdande med 

de relationen som påverkar eleverna negativt. Lärare behöver vara närvarande och 

tillgängliga för samtal samtidigt som de arbetar aktivt med att skapa förtroendefulla 

relationer. Denna studies kunskapsbidrag har varit att omfatta ett elevperspektiv 

med avsikten att synliggöra elevernas berättelser sett ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv med fokus på elever med ADHD. 
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Utifrån studiens resultat betonas betydelsen av att det specialpedagogiska arbetet 

med att utveckla lärares relationskompetens och får ökad dignitet att utgöra en stor 

del av specialpedagogens yrkesroll, trots att specialpedagogens relationsarbete inte 

är särskilt synligt i utbildningsdokument, arbetsbeskrivningar och litteratur. 

Studiens resultat tyder på att det finns behov av att specialpedagoger jobbar mer 

strategiskt med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att utveckla 

lärares relationskompetens.  

6.4 Fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en bredare undersökning där fler 

elever intervjuas och även lärare inkluderas. För att bredda ytterligare och tillföra 

ett perspektiv skulle man kunna utföra en triangulering där elever och lärare 

intervjuas, därefter observeras undervisningssituationen för att synliggöra lärar-

elevrelationer och för att kunna observera planerade insatser i det relationsskapande 

arbetet.  

I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur ämnet 

relationskompetens kan praktiseras i inom lärarutbildningar. Genom att studera 

olika sätt att göra interventioner och undersöka deras effekt kan man synliggöra 

effektfulla insatser där deltagare utvecklar sin relationskompetens. På liknande sätt 

skulle det vara intressant att studera interventioner där deltagarna består av lärare 

som är verksamma ute på fältet.  

Studiens resultat visar på att läraren bär det större ansvaret för att bygga 

förtroendefulla relationer. En elev ger dock förslag om retorikundervisning för att 

utveckla elevens kommunikativa kompetens och en annan menar att även eleverna 

är ansvariga för relationen med läraren. Detta resultat väcker en nyfikenhet kring 

ansvarsfördelningen i relationen lärare – elev. Det skulle vara intressant att ta reda 

på vad som skulle kunna ses som ett elevansvar i skapandet av relationer då Aspelin 

(2018) anser att det är två parter i en relation och eleven tenderar att glömmas bort 

i diskussionen om relationskompetens. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka olika strategier för att utveckla elevers relationskompetens.  
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Denna studie påvisar behov av framtida forskning inom det specialpedagogiska 

fältet i syfte att stärka lärares relationskompetens. Studier där ämnet lärares 

relationskompetens får ökad dignitet och i större utsträckning utgör en del av 

specialpedagogens yrkesroll och att detta relationsarbete blir synligt i 

utbildningsdokument, arbetsbeskrivningar och litteratur. I framtida forskning finns 

ett behov av att hitta former för hur specialpedagoger kan arbeta strategiskt med 

främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att utveckla lärares 

relationskompetens. 

I framtida forskning skulle det vara intressant att ta reda på hur lärares 

relationsskapande arbete varierar beroende på var detta sker. Finns det skillnader 

när det gäller det relationskapande arbete som sker inom olika ämnen och inom 

olika åldersgrupper? Det skulle vara av stor vikt att ytterligare undersöka hur lärare 

kan utveckla sin relationskompetens när det gäller elever med ADHD. Slutligen 

skulle det vara givande att ta ett mer omfattande grepp om elevperspektivet och 

undersöka vad en stor mängd elever uppfattar och beskriver att lärare gör för att 

skapa förtroendefulla relationer.  
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                Bilaga 1 
Huvudteman: 

 

Hur resonerar eleverna i studien kring 
sin relation till lärare?  

 

Hur beskriver eleverna i studien 
lärares egenskaper som är av betydelse 
för dem?  

 

Intervjuguide: 

Intervjufrågor Följdfrågor 

Du har ju gått länge i skolan nu.  

Om du tänker tillbaka är det någon lärare som du har 
haft som du tyckt extra bra om?  

Kan du beskriva hur den läraren var mot dig.  

 

Om du fick fantisera dig tio år framåt i tiden. Kan du 
berätta om några lärare som du tror att du kommer att 
minnas då?  

Hur skulle du beskriva en bra gymnasielärare?  

Vad var det hen sa? 
Vad var det hen gjorde? 
Hur bemötte hen dig? 
Hur du kände dig när du hade den 
läraren, berätta?  

 

Öppningsfrågor för att få igång 
tankar.  

 

Utveckla/ beskriv/ förklara:  

 

 

Hur gör/Vad gör lärare för att skapa goda relationer 
med sina elever,  

A) på lektionstid? 
B) utanför lektionstid? 
 

Vad kan lärare bli bättre på/ göra mer av när det 
gäller att skapa goda relationer?  

 

 

Är lärarna personliga eller inte? 
Tycker du att du känner dina lärare? 
Får du veta vad de tycker eller 
känner?  
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Finns det något lärare ska undvika när det gäller att 
skapa goda relationer?  

Upplever du att relationen till läraren påverkar dina 
kunskaper i och intresse för ett ämne? På vilket sätt?  

Jag vet att du har ADHD. Märks det på något sätt för 
dig på lektionerna? Berätta 

Är det viktigt för dig att lärarna vet om att du har 
ADHD? 

 

Jag är nyfiken. Går det är märka om en lärare bryr sig 
om dig? Kan du berätta 

Är det viktigt för dig att läraren känner dig väl? Tycker 
du att du känner någon av dina lärare väl? 

 

Har det hänt att du blivit osams med någon lärare? Kan 
du berätta vad som hände då? Hur blev ni sams igen? 

 

Det sägs att elever trivs bättre i skolan om de har en 
bra relation till sina lärare. Vad tänker du om det? 
Spelar relationen till dina lärare någon roll för dig? 
Hur? 

 

Övrigt, något att tillägga? 

När märks det för dig? 
 

Varför är det viktigt/ oviktigt? 
Tycker du att lärarna känner dig 
som person? 

 
Är det någon som förstår dig bättre 
än andra? Hur är hen? (Finns det 
någon favoritlärare hur är de 
lektionerna vad gör ni då?)  

 

Finns det situationer när du känner 
dig utanför? (att du inte kan delta) 
Om ja, vad tänker du att läraren 
skulle kunna göra för att hjälpa dig?  

 

Om du jämför din relation till olika 
lärare, hur skulle du beskriva den?  
Hur skulle du beskriva en bra /dålig 
relation? 
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                         Bilaga 2 
 

               

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 
 

 

 

 

MISSIVBREV 

2022-05-09 

Jag heter Annika och jag studerar på Masterprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. Jag 

är inne på min sista termin och kommer att ta min masterexamen i september, 2022. Jag 

skriver ett självständigt arbete som utförs med hjälp av en kvalitativ intervjustudie. Syftet 

med studien är att synliggöra elevers berättelser om lärares sätt att bygga 

förtroendefulla relationer till elever, med fokus på elever med ADHD. Detta med avsikt 

att bidra till utvecklingsmöjligheter inom det specialpedagogiska fältet när det gäller att 

utveckla lärares relationskompetens.  

Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering. Intervjun beräknas ta 30–45 minuter och dokumentation 

kommer att ske med hjälp av mobiltelefonens ljudinspelning.  

På magister och masterprogrammen 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/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Materialet från intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer, skolor eller kommuner kommer kunna identifieras i det självständiga arbetet. 

Det insamlade materialet kommer enbart användas för aktuell studie och kommer 

förstöras när arbetet är examinerat.  

Studiens genomförande utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det innebär information kring informations-, samtyckes-, 

konfidentialitet-, och nyttjandekravet: 

• Informationskravet - informanterna kan närsomhelst välja att dra sig ur 

undersökningen utan några negativa konsekvenser.  

• Samtyckeskravet - informanterna ger sitt samtycke innan datainsamlingen tar 

start och har när som helst möjlighet att avböja medverkan i studien.  

• Konfidentialitetskravet - alla uppgifter kommer förvaras konfidentiellt och 

deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet.  

• Nyttjandekravet - uppgifter som samlas in kring enskilda personer vid 

datainsamlingen kommer endast användas i utbildningssyfte för 

forskningsändamålet och förstöras när aktuell studie examineras. 

 

Annika Cederlund 

………………………………………………… 

Kontaktuppgifter:  

Telefonnummer: 0705-49 95 50 

E-mailadress: annika.cederlund0043@stud.hkr.se 

Ansvarig handledare: Daniel Östlund 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 
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