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Sammanfattning 

 

Syftet med vår studie var att beskriva hur några elever med NPF resonerade kring relationen 

till sina lärare och hur den påverkade deras förutsättningar för delaktighet. Studien hade en 

kvalitativ ansats då vi efterfrågade en djupare förståelse för eleverna i studiens upplevelser 

kring relationen lärare- elev.  Det var elevens perspektiv som var central i studien. 

Datainsamlingen bestod av 9 semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade 9 högstadieelever 

som alla har en NPF. Vi har ställt frågor kring hur våra informanter resonerade kring sin 

relation till lärare och vilka egenskaper de förknippade med en lärare som gjorde att de ville 

delta tillsammans med klassen. Resultatet analyserade vi genom att se på informanternas 

upplevelser och hur lärares relationella kompetens påverkade möten mellan lärare och elev.  

Studiens resultat visade att eleverna i studien efterfrågade och förväntade sig en stor 

förståelse utifrån sina enskilda förutsättningar. Det informanterna sammankopplade med goda 

relationer sammanföll ofta med förståelse och anpassningar på individnivå för att underlätta 

undervisningssituationen.  Genom elevernas upplevelser fick vi ta del av många exempel på 

förstående lärare med god relationell förmåga och där eleven fick möjlighet att uppleva 

delaktighet. Vi fick även ta del av motsatsen och det som vi ansåg mest intressant var att 

lärarens ofta goda intentioner till relationellt arbete inte alltid uppfattades utan gick eleven 

obemärkt förbi. 
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Inledning 
Att relationen till lärarna påverkar elevernas möjligheter att lyckas och trivas i skolan är 

något som de flesta kan skriva under på. För att skapa goda relationer krävs både kompetens, 

uthållighet och medvetenhet hos lärare och pedagoger. Relationen anses vara nyckeln till 

framgång när det handlar om att motivera och stärka elevers kunskapsutveckling likväl som 

deras sociala färdigheter (SOU 2010:64, 2010). 

 

Vi arbetar båda som specialpedagoger och har under utbildningens gång haft många samtal 

kring undervisning och elever där vi både förundrats och blivit frustrerade över den variation 

vi ser i olika klassrum. Samtalen handlar ofta om lärares agerande eller bemötande mot elever 

och vad det får för konsekvenser, såväl positiva som negativa.  

Detta har lett oss in på att tillsammans reflektera över olika faktorers påverkan på barns 

beteende och framförallt över betydelsen av lärares relationskompetens och yrkesskicklighet. 

I vårt dagliga arbete som specialpedagoger gör vi ofta observationer i klassrum för att 

kartlägga elever, undervisning och lärmiljöer. När vi får uppdragen att observera handlar 

många fall om elever som har skapat en oro och har svårigheter att följa undervisningen. Vi 

får dock ta del av både lärares och elevers frustration när samspelet inte fungerar då de 

beskriver situationen utifrån sina olika perspektiv.  

 

Vi har tagit del av tidigare forskning som visar på sambandet mellan hur goda relationer i 

skolan påverkar både elevers uppfattning om sig själva och deras skolprestationer. Inte 

oväntat visar sig relationer som har kantats av konflikter och tillsägelser sätta negativa spår 

hos barn som följer dem under skoltiden, liksom det motsatta där relationen istället innehållit 

värme, tillit och närhet ger positiva effekter (Frelin, 2010; Hamre & Pianta, 2001; Marsh, 

2012; Portilla, X., Ballard, P., Adler, N., Boyce, W., & Obradović, J., 2014; SOU 2010:64, 

2010; Åkerström, 2014). Förmågan att skapa och bibehålla sociala relationer kan vara en 

utmaning för många och för elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) i 

synnerhet. Vi vill i vår studie bidra till fördjupad förståelse och kunskap kring hur relationen 

lärare- elev uppfattas av just de eleverna och lyfta fram deras erfarenhet av vad som fungerat 

bra eller dåligt för dem. Det talas generellt om lärare som “når fram“, lärare som får elevernas 

förtroende och får dem att utvecklas trots stora svårigheter. 

 

Vad har då dessa lärare för “nycklar” som gör dem framgångsrika? Vad säger de, hur agerar 

de och hur bemöter de sina elever? 



3 

Elever har oftast en uppfattning om hur en bra lärare är, och flera forskare uttrycker att det 

finns ett behov av att belysa elevens perspektiv på delaktighet och lärarens ledarskap (Hattie, 

2009; Nilholm & Alm, 2011; Olsson, 2016). Hattie (2009) menar att elevers uppfattning om 

lärares skicklighet och kompetens inte tas tillvara och det är därför en viktig fråga för fortsatt 

forskning. I vår studie vill vi lyfta elevernas röster och vår infallsvinkel blir att beskriva några 

elever resonemang kring relationen till sina lärare samt relationens betydelse för att känna 

delaktighet i undervisning. 
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Syfte 
Studiens syfte är att beskriva hur några elever med NPF resonerar kring relationen till sina 

lärare och hur de anser att den påverkar deras förutsättningar för delaktighet. 

Följande frågeställningar används för att klargöra vårt syfte: 

• Hur resonerar eleverna i studien kring sin relation till lärare? 

• Hur beskriver eleverna i studien lärares egenskaper som är av betydelse för dem? 

• Hur påverkas elevernas känsla av delaktighet av relationen och lärares egenskaper? 

Bakgrund 
Vi har i vår bakgrund valt litteratur som ger oss ökad förståelse för vilka påverkansfaktorer 

som kan ligga till grund för relationsarbetet i klassrummet. Vi börjar med att redogöra för vad 

skolans styrdokument skriver om inkludering och relationer och går sedan vidare till att 

förklara begreppen delaktighet och inkludering. Därefter följer ett avsnitt om NPF och en 

beskrivning av begreppet relationskompetens. I kapitlet tidigare forskning behandlas 

relationens betydelse för elevens prestationer och känsla av delaktighet samt lärarens 

egenskaper och ledarstilar. Kapitlet avslutas med studier ur elevens perspektiv. 

Styrdokument 

Skolan har ett ansvar att utforma undervisningen på ett sådant sätt att alla elever ges 

möjligheter att nå skolans mål. Undervisningen ska vara likvärdig och anpassas utifrån varje 

enskild elevs behov och förutsättningar. Varje elev ska beredas förutsättningar att utvecklas 

så långt som möjligt (SFS, 2010:800). Begreppet inkludering används inte i skollag och 

läroplan men kan förstås utifrån skolans värdegrund. I läroplanen står det följande om 

grundläggande värden: “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla”. (Skolverket, 2011, kap1). Dessa 

värden utgår från våra mänskliga rättigheter, vårt demokratiska samhälle och dess 

värderingar. Inkludering kan ses som en del i skolans värdegrundsarbete där alla elever, 

utifrån sin ålder och förutsättningar ges möjlighet till inflytande för att på så vis uppleva en 

känsla av delaktighet i sin utbildning. Värdegrunden ska genomsyra skolans arbete och 

lärares förhållningssätt (Nilholm & Göransson, 2013). En skola för alla har varit en viktig 

vision som präglat den svenska skolan sedan 80-talet, med delaktighet och gemenskap som 

centrala ledord. Det innebär att alla elever har rätt till likvärdig utbildning och som ska ge 

eleven förutsättningar att aktivt delta och påverka i det svenska samhället (SOU, 2003:35). 
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Sverige står bakom internationella dokument som tydligare beskriver inkludering, 

Salamancadeklarationen som är ett centralt dokument har haft stor betydelse för att öka 

förståelsen för inkludering av elever i behov av stöd. Visionen är att eleverna ska utvecklas 

positivt både socialt och inlärningsmässigt och där olikheter ses som en tillgång (Unesco, 

2006). I FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning, benämns rätten till en 

inkluderande utbildning på lika villkor som ett mål (FN:s Konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, artikel 24). Sammanfattningsvis benämns inte begreppet 

inkludering i våra svenska styrdokument även om skolans värdegrund speglar grundsynen för 

inkludering, men här ges stort utrymme för olika tolkningar (Göransson, Nilholm & 

Karlsson, 2011). Relationens betydelse nämns inte heller i styrdokumenten, men kan även 

den underförstås genom värdegrunden och på så sätt påverka lärarens förhållningssätt i sitt 

bemötande av sina elever. Relationskompetens och relationens betydelse behandlas i 

Skolverkets pågående nationella utbildning Specialpedagogik för lärande där det nu finns en 

utbildningsmodul som inriktar sig på relationens betydelse för elevens lärande och 

delaktighet (Skolverket, 2017). 

Begreppen delaktighet och inkludering 

Upplevelsen av delaktighet kan förklaras som att eleven är en del av en aktivitet, 

sammanhang eller relation. Graden av delaktighet kan förstås genom sex aspekter: 

tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi (SPSM, 

2018). En elev som tillhör en grupp där hen känner sig accepterad, finner lust och motivation. 

Om eleven där få chans att aktivt delta och bidra i aktiviteter som upplevs som tydliga och 

motiverande, då finns förutsättningar för delaktighet. För att definiera graden av delaktighet 

behövs både observationer göras i skolverksamheten och ta del av elevens perspektiv av 

händelser i skolvardagen (SPSM, 2018). Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

förklarar begreppet inkludering som en process där målet är att kunna möta alla elever utifrån 

deras förutsättningar och på så sätt främja mångfald. För att möjliggöra en inkluderande 

process måste hinder kartläggas och avlägsnas. För att se och förstå om lärmiljön främjar 

delaktighet kan undervisningsmetoder, bemötande, värdegrund och den fysiska miljön 

analyseras. Elevens delaktighet är central och anses påverka förutsättningarna för lärande 

(SPSM, 2016). 

 

Det är problematiskt att definiera begreppet inkludering då det innefattar olika delar och kan 

tolkas på många olika sätt. En grundläggande tanke för att förstå innebörden av begreppet 
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inkludering är att utgå från att det är skolan som ska förändras och anpassas för att alla elever 

ska kunna utvecklas utifrån sin förmåga, och inte det motsatta, att eleven ska förändras för att 

passa in i skolan (Göransson & Nilholm, 2013; Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). 

Begreppet inkludering kan även ses som en vision som grundar sig i att olikheter är positivt 

och att alla får delta och utvecklas utifrån sina villkor. Lärmiljön genomsyras av värme och 

positiv uppskattning till alla i gruppen (Nordahl, Sorlie, Manger & Tveit, 2007). 

För att göra detta möjligt kan exempelvis olika förklaringsmodeller användas. En 

inkluderande miljö ska representeras av en heterogen grupp med tanke på social och etnisk 

bakgrund samt utifrån elevens förmågor. Olikhet ses som något positivt och berikande för 

gruppen. Gemenskapen i gruppen är central och genomsyras av samarbete och respekt. 

Demokratiska processer är en viktig del i en inkluderande miljö, eleverna ges möjlighet att 

påverka sitt lärande och skolmiljö. För att kunna förstå om en skolmiljö är inkluderande 

måste elevens perspektiv vara grunden för förståelsen (Göransson och Nilholm, 2013). 

Nilholm och Alm (2011) har genom en studie försökt att finna faktorer som tyder på 

inkludering i ett klassrum. Svårigheten att definiera begreppet inkludering gör det även 

problematiskt att mäta inkluderingsprocessen i klassrummet. Strategier som Nilholm och 

Alm (2011) såg som gynnande inkludering var att klassrumsmiljön präglades av; tydliga 

ramar, många gruppaktiviteter som innefattade samtal och diskussioner, goda relationer till 

elevernas föräldrar samt ett respektfullt bemötande gentemot alla elever och där olikheter 

sågs som berikande. Relationen mellan lärare och elev sågs som viktig. Författarna 

efterfrågade vidare forskning där inkluderingsbegreppet undersöks utifrån elevens perspektiv 

för att klargöra känslan av inkludering och att elevens röst var en förutsättning för att förstå 

om eleven uppfattade skolans inkluderande arbete. Detta blir relevant för oss då vi i vår 

studie har för avsikt att undersöka elevers upplevelse av relationens betydelse för delaktighet 

som är en del i inkluderingsprocessen. Huruvida lärare lyckas inkludera elever påverkas av 

bland annat lärarens egen attityd till vad inkludering innebär och deras tro på metoder och 

lösningar. Erfarna lärare är mer villiga att anpassa sin undervisning än nyutexaminerade som 

inte anser sig ha tillräcklig kunskap för att möta elevers olika behov (Gal, Schreur,Yeger 

2010; Rodgers & Raider-Roth 2006). Allodi (2010) poängterar vikten av att lärarna behöver 

utbildning i att skapa goda relationer och positivt socialt klimat i en grupp.  Enligt Gal et al. 

(2010) utgör elever med tex ADHD en större utmaning för lärarna än elever med fysiska 

handikapp. Även Åkerström (2014) skriver att det inte finns någon riktig överenskommelse 

om vad begreppet delaktighet ska innefatta. Då vi har generellt hållna regler inskrivet i 

skollag och läroplan om elevers delaktighet och medbestämmande kan de vara svåra att tolka 
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i praktiken. Barn deltar ofta på vuxnas villkor och bjuds in att ge sina synpunkter men utan 

egentlig möjlighet att kunna påverka sin situation. Ett av resultaten i hennes avhandling är 

hur ungdomarna uttrycker att maktskillnader mellan barn och vuxna behöver utjämnas. 

 En stor utmaning för skolan är att samhällets intentioner och dess retorik efterfrågar en 

inkluderande skola, men skapar inte goda förutsättningar i praktiken (Graham & 

Jahnukainenb, 2012). Detta tar även Haug (2014) upp som ett dilemma i den norska skolan 

och menar att lärarna inte ges rättvisa förutsättningar för att skapa en inkluderande skola. 

Lärarna saknar exempelvis ofta kunskap i att bemöta elever som har beteendeproblem. 

 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) 

Det kan vara en utmaning för individer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) 

att skapa och bibehålla relationer. De svårigheter en elev kan uppleva är dock unika och går 

inte generellt att knytas till en diagnos. Det finns kritik kring att utgå från 

symptombeskrivningar som förklaringsmodell till att diagnostisera NPF. Ljungberg (2011) 

menar att bakgrundsfaktorer som psykosociala omständigheter påverkar i hög grad vad som 

påverkar uppkomsten av ADHD. Att generalisera symptom är en fara och får en stor mängd 

individer att hamna inom diagnoskriterium som Ljungberg menar inte bör hamna där. 

Graham (2006) är starkt kritisk till att tillskriva eleven svårigheter och menar att 

diagnostisering friskriver läraren ansvaret att anpassa sin undervisning och göra den 

inkluderande för alla elever. Graham menar att detta försvårar arbetet att utveckla 

undervisningen i en inkluderande riktning som gynnar eleven. Detta överensstämmer med 

Hjörne och Evaldsson (2012) som menar att diagnostisering kan kategorisera och förstärka 

synsätt på individen utifrån diagnosen på ett stigmatiserande sätt som inte är till gagn för 

eleven. Neuropsykiatriska funktioner har en central roll i individens förmåga att bearbeta 

sinnesintryck och att samspela med andra och det påverkar individens förutsättningar att 

interagera tillsammans med andra (Eriksson & Wolf, 2016). Baric et al. (2016) efterfrågar 

mer kunskap hur lärare kan förstå elever med NPF och menar att med större förståelse för 

elevers funktionsnedsättning ökar deras möjlighet att bemöta elever på ett rättvist sätt. Vi 

anser att kunskap om utvecklingsneurologiska funktioner kan öka förståelsen för de 

utmaningar som elever med en NPF utsätts för i skolans vardag Mowat (2015) diskuterar 

både positiva och negativa aspekter av att få en diagnos. Exempel på positiva aspekter är att 

eleven får en självkännedom och förståelse för sina svårigheter och därmed kan få hjälp att 

bemästra dem. Det handlar också om att se andra som man kan identifiera sig med. De 
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negativa aspekter som lyfts är hur identifieringen av elever baseras på tyckanden, attityder 

och den rådande kulturen i samhället, det finns en stor variation mellan länder. I artikeln lyfts 

relationen fram som en viktig faktor som stödjer elever med olika beteendesvårigheter, att få 

till ett gott samarbete med både eleven och föräldrar gynnar dessa elevers skolgång (Mowat, 

2015). Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver att begreppet neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF) innebär en nedsättning inom utvecklingsfunktioner som 

exekutiva funktioner, central koherens och mentalisering. Här följer en beskrivning av dessa 

utvecklingsfunktioner. 

 

Exekutiva funktioner 

Exekutiva funktioner får dig att kunna genomföra målinriktade handlingar. De beskrivs som 

funktioner i impulshämning, fokusering, tidsuppfattning, igångsättning och arbetsminne, 

flexibilitet och förmåga att skilja egna känslor från flexibilitet och impulskontroll framstår 

som två övergripande funktioner som återkommer som centrala. Nedsättningar i de exekutiva 

funktionerna är symtom som ofta kopplas samman med diagnosen ADHD (Fernell, 2015; 

Skolinspektionen, 2014; Jakobsson & Nilsson, 2011; Kutcher, 2010). 

Central koherens 

Svag central koherens kan visa sig i att inte ha förmågan att tolka situationer i sitt 

sammanhang. Istället fastnar individen i detaljer och tolkar detaljerna som lika viktiga och 

kan på så sätt tappa sammanhanget. Att tolka vad någon säger bokstavligt utan att väga in 

sammanhang och svårigheter att generalisera leder till många missförstånd (Socialstyrelsen, 

2010). Bogdashina (2012) beskriver det som att en individ med svag central koherens 

fokuserar på detaljer som hen anser vara centrala, men att det inte sammanfaller med vad 

andra individer anser. Dessa svårigheter sammankopplas starkt med diagnoser inom autism 

(Socialstyrelsen,2010; Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Mentalisering 

Mentalisering eller som det också kallas Theory of mind inbegriper förmågan att kunna tolka 

andras beteenden och förväntningar men även förståelse för att ens egna tankar kan variera 

från andras. Det kräver att individen kan göra ett perspektivtagande utifrån någon annan än 

sig själv vilket komplicerar utvecklingen av empati (Socialstyrelsen, 2010). En 

grundläggande orsak till att förmågan till mentalisering brister orsakas av att individen 

samtidigt har svårigheter att byta fokus för sin uppmärksamhet. Individens fokus kan vara 

riktad på något annat. Svårigheter att se och förstå händelser utifrån inre bilder komplicerar 
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att förstå andras tankar och avsikter (Bogdashina, 2012). Vid bristande mentaliseringförmåga 

uppstår svårigheter att förstå och därför anpassa sig till andra. Socialt samspel blir en stor 

utmaning. Dessa svårigheter sammankopplas starkt med diagnoser inom autism, men kan 

även visa sig hos många andra individer (Socialstyrelsen, 2010; Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Tidigare forskning 
I vårt avsnitt som följer tar vi upp forskning kring relationskompetens samt relationens 

betydelse för elevers delaktighet. Vidare följer ett avsnitt om lärares egenskaper och 

ledarstilar samt lärares kompetens kring bemötande av elever. Kapitlet avslutas med 

forskning kring elevens perspektiv. 

Relationskompetens 

Aspelin (2015) beskriver relationskompetens genom att hänvisa till Buber (1990) som 

förklarar relationell pedagogik ur ett tvådimensionellt perspektiv där de två perspektiven 

samspelar. Det innebär att pedagogen kan hantera sociala relationer och genom sitt agerande 

styra och vägleda en grupp. Det innebär också att läraren skapar och utvecklar en relation till 

den enskilda eleven genom att bekräfta eleven för vem den är och främja dennes utveckling. 

Det sistnämnda perspektivet som Aspelin (2015) benämner som ett mellanmänskligt möte 

förklaras som det samspel som sker mellan lärare och elev och där själva mötet dem emellan 

är centralt. Det mellanmänskliga mötet är oförutsägbart i sin form och påverkas och formas 

av situationen. Interaktionen mellan lärare och elev blir centralt för att utveckla relation, tillit 

och förståelsen för eleven och dess förutsättningar för delaktighet, som Aspelin (2013) menar 

är utbildningens brännpunkt. Relationskompetens visar sig när läraren kan använda sig av 

relationell pedagogik dels på en mer distanserad nivå och dels på ett nära personligt plan och 

växelverka där emellan (Aspelin, 2016). Hur lärare tar ett yrkesprofessionellt ansvar för att 

skapa, utveckla och bibehålla relationen till elever benämner även Juul och Jensen (2002) 

som relationskompetens. Det krävs en ömsesidighet i relationen där båda parter ses som 

subjekt och som präglas av lyhördhet och respekt. Författarna menar att eleven mår bra och 

utvecklas positivt i en relation där eleven är delaktig, får påverka och tar ansvar, vilket 

innebär att barnet även utvecklar sin sociala kompetens. Lärarens relationskompetens visar 

sig när hen anpassar sitt agerande utifrån barnets personliga förutsättningar och förmågor och 

ansvarar för relationen och dess kvalitet vilket även möjliggör att elevens självkänsla kan 

utvecklas (Juul & Jensen, 2002). 
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Både Juul och Jensen (2002) och Aspelin (2013;2015;2016) beskriver ett arbete kring att 

utveckla relationen där pedagogen har ansvaret men där även eleven har en viktig del i 

relationsarbetet. 

 

Relationens betydelse för elevers prestationer och känsla av delaktighet 

Att relationen är en viktig påverkansfaktor är de flesta överens om och det beskrivs i flera 

studier, vi kommer här att ta upp några som vi anser ger en bild av möjligheter och hinder för 

vad som behövs i praktiken för att möjliggöra ett utvecklande av goda relationer lärare-elev. 

Den största övergripande studien kring påverkansfaktorer i skolan är John Hatties (2009) 

metaanalys, där det tydligt framgår att relationen lärare- elev samt ett gott ledarskap i 

klassrummet är några av de starkaste påverkansfaktorer för elevers inlärning och resultat. 

Både Hattie (2009) och Hamre och Pianta (2001) menar att elever som presterar sämre 

kunskapsmässigt även löper större risk att klara det sociala samspelet sämre men kan dock 

kompenseras av positiva attityder och bra förebilder i skolan. Samspelet i klassrummet 

skapas av både lärare och elever men lärarens roll är betydande och läraren bär ansvaret 

genoms sin professionella relationskompetens. Lärares olika ledarstilar, egenskaper och 

kompetens påverkar också elevers möjligheter. Även Johnson (2008) lyfter relationen lärare- 

elev som en främjande faktor, i synnerhet för elever som på grund av sociala svårigheter 

riskerar att hamna i utanförskap. Relationerna i skolan utgör för dem ett komplement till 

relationerna i hemmet och kan främja deras resiliens. 

 

Allodi (2010) poängterar vikten av ett positivt socialt klimat för att skapa en god 

utbildningsmiljö och att det i sin tur påverkar skolresultaten. Det är läraren som är ansvarig 

för att skapa gynnsamma förutsättningar för interaktion mellan lärare- elev och mellan elever. 

Portilla et al. (2014) har undersökt barns relation till sina pedagoger på förskolan och senare 

följt upp relationen för samma barn när de börjar i skolan för att se hur relationen påverkar 

skolengagemang och känsla av delaktighet. Undersökningen visade att barn som haft dåliga 

relationer till pedagoger i förskolan även fortsättningsvis hade sämre relationer till sina lärare 

senare i skolan. Författarna såg ett samband mellan barnens självreglering och kvaliteten på 

hur de lyckas utveckla sociala relationer och social kompetens. Om eleven känner sig 

omtyckt av pedagogen har den större benägenhet att känna skolengagemang och delta i 

aktiviteter med klassen. Portilla et al. (2014) framhåller pedagogens viktiga roll i att skapa 

goda relationer och hur dessa kan hjälpa till att forma barnets inställning till skolan. Ett 
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väsentligt begrepp vid goda relationer är närvaro (Rodgers och Raider-Roth 2006), elevens 

uppfattning av lärarens närvaro kännetecknas av att eleven känner sig förstådd och sedd både 

känslomässigt och kognitivt. Rodgers och Raider-Roth (2006) diskuterar hur lärares förmåga 

att skapa en god relation till sina elever står i förhållande till lärarens förmåga att få ihop sitt 

lärarjag med sitt personliga jag. Med det menas vikten av att kunna balansera mellan den 

professionella och den personliga rollen och därmed kunna agera närvarande i det som krävs 

för stunden. En lärare som känner sig trygg i sig själv och i dessa roller har kommit långt i sin 

relationskompetens och har därmed bättre förutsättningar för att möta dels den enskilda 

eleven och också elevers olikheter. Ett dilemma som flera forskare lyfter är hur 

relationsarbetet riskerar att hamna i skymundan då skolan är alltmer resultatstyrd och 

kunskapsfokuserad (Olsson 2016; Rodger och Raider- Roth, 2006; Hughes, 2012). Olsson 

(2016) beskriver hur lärare upplever att elever i behov av extra stöd riskerar att underordnas 

andra elever och drabbas av lärares svårighet att sätta gruppens behov mot det enskilda 

barnets. 
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Lärarens egenskaper och ledarstilar 

Att lärare använder sig av sin personlighet är både förståeligt och nödvändigt. I en 

litteraturstudie av Zardeckaite-Matulaitiene och Paluckaite (2013) används begreppet 

självutlämnande. Genom att dela med sig av sina egna känslor och tankar stärks interaktionen 

med, och relationen till, eleverna. Självutlämnande på ett professionellt sätt ses mestadels 

som positivt men författarna lyfter även fram en risk med att vara alltför utlämnande, den att 

bli missuppfattad och att ha gått för långt eller gjort övertramp genom att bli för privat 

(Zardeckaite-Matulaitiene och Paluckaite 2013). För att skapa förutsättningar för elever att 

känna delaktighet måste läraren kunna ge utmaningar på en anpassad nivå för varje elev och 

skapa möjligheter för eleven att påverka sin undervisning (Haug, 2014). Hughes (2012) 

menar att det finns mycket forskning som bekräftar att relationen mellan lärare och elev har 

stor betydelse och är en central del i lärarens ledarskap och elevens förutsättningar att uppnå 

målen i skolan. Författaren efterfrågar att all den kunskap som finns kring relationen lärare- 

elev kan utvecklas till nästa steg där vad som görs i praktiken i relationsarbetet bör 

analyseras. Några centrala aspekter som Hughes (2012) tar fram är lärarens sätt att bemöta 

och instruera eleven utifrån dess individuella förutsättningar samt hur det med emotionell 

värme skapar goda möjligheter för eleven att uppleva delaktighet. Ytterligare en aspekt är 

vikten av att läraren får möjlighet att reflektera kring hur relationen kan utvecklas för att 

minska konflikter mellan sig och eleven. 

 

Utbildning kan också ses ur ett relationellt perspektiv vilket innebär att förstå att lärare inte 

bara levererar kunskaper och fakta (Frelin, 2012). Deras förmåga att upprätta och bibehålla 

relationen lärare-elev är en förutsättning för inlärning. I detta ligger också förmågan att kunna 

läsa av och ta in elevens perspektiv, förstå elevens situation exempelvis utifrån 

hemförhållanden eller kamratrelationer. Eleven har en aktiv roll i relationen som mottagare 

av undervisningen men läraren behöver skapa förtroende och legitimitet för att nå fram. 

 

Frelin (2010; 2012) beskriver lärares egenskaper både som personliga och professionella och 

diskuterar kring auktoritet och legitimitetsgrunder. Hon hänvisar till forskning om classroom 

management där man skiljer mellan auktoritär och auktoritativ ledarstil. Auktoritär ledarstil 

innebär en strikt attityd med på förhand uppsatta beteenderegler och straff, till skillnad från 

den auktoritativa ledarstilen som syftar på att förstärka positivt beteende, skapa trygghet och 

att ha elevens intresse i fokus. 
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För att skapa ett gott klimat i klassrummet behöver läraren också någon form av legitimitet 

för att lyckas. De olika legitimitetsgrunder Frelin tar upp är traditionell, karismatisk, 

professionell, byråkratisk och dialogisk. Olika elever svarar naturligtvis olika på dessa typer 

och en skicklig lärare pendlar mellan dem för att möta varje elev. Lärare gör små saker varje 

dag, mer eller mindre medvetet, som kan ses som relationsskapande. Det kan vara nickande, 

blickar, en lugnande eller uppmuntrande klapp på axeln eller små samtal innan rasten eller 

ord och handlingar för att visa att man ser eleven och är beredd att lyssna. Läraren är då 

dialogisk och, eller karismatisk och visar omtanke genom att prata om elevens intresse och 

därmed knyta känslomässiga bindningar. Lärare ger positiv feedback med syfte att föra 

eleven framåt inlärningsmässigt, läraren är också den som tar besluten. Det är trots allt först 

när läraren når fram till en elev som ett förtroende uppstår och däri relationen. Om lärare och 

elev matchar varandra finns större förutsättningar att lyckas, liksom det omvända, att en 

sämre relation kan få en elev att prestera lägre trots intresse för ämnet (Frelin, 2010; 2012). 

Sammanfattningsvis har vi genom litteraturstudier kunnat identifiera några begrepp som 

beskriver lärares förmågor kring att skapa goda relationer till sina elever. En lärare som är 

närvarande, självutlämnande, dialogisk, karismatisk och lyssnar in sina elever har således 

bättre förutsättningar för att nå fram och lyckas inkludera alla sina elever. 

Tidigare studier ur elevens perspektiv 

Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson (2016) har intervjuat unga vuxna (ålder 20-25) 

med AD/HD eller Asperger kring deras erfarenheter av det som var viktigt för deras lärande 

och hur de uppfattat det stöd de getts i skolan. Baric et al. (2016) beskriver att 

intervjupersonerna inte alltid hade uppfattat det stöd som givits och ofta känt att de inte var 

uppmärksammade. Ungdomarna beskrev också högstadietiden som den jobbigaste tiden 

eftersom det då ställdes högre krav på att på egen hand klara av kamratrelationer och socialt 

samspel. Flera hade upplevt att de blev missförstådda, hamnat i konflikter, känt depression 

och att de hade upplevt mobbning. Detta hade starkt påverkat även deras skolprestationer och 

några hade haft svårt att fortsätta sina studier efter grundskolan. En av de få positiva resultat 

som studien visade var respondenternas svar om lärare som brytt sig om dem. Att bli sedd av 

läraren både som person och elev gav dem en känsla av sammanhang och tillhörighet, vilket 

var viktigt och påverkade deras motivation. Lärarna beskrevs av ungdomarna som 

engagerade och intresserade av att ta reda på deras individuella behov. Sammanfattningsvis 

efterlyser dock Baric et al. (2016) en ökad medvetenhet inom skolan om de specifika behov 

elever med NPF har och hur stödet kan utformas. Elevers förmåga till samspel och 
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interaktion samt förmåga att uppleva empati är något ett barn lär sig tidigt i hemmet, där 

läggs grunden. Med en neuropsykiatrisk sårbarhet kan den sociala förmågan bli svårare att 

utveckla och det kräver mer anpassningar av omgivningen. 

 

Åkerström (2014) visar på olika aspekter på delaktighet utifrån ungdomars uppfattning, 

delaktighet för dem inbegriper dels det sociala samspelet, dels förutsättningar för lärandet och 

också sin egen rätt att vara med vid beslutsfattande. Hon hänvisar till att forskning idag kring 

elevers delaktighet i skolan ofta handlar om hur mycket barn och ungdomar har att säga till 

om och hur mycket de får vara med och besluta om i praktiken. Vuxna har ett ansvar i att 

stödja och skapa förutsättningar för barn i deras samspel och relationer. Åkerström lyfter 

fram kommunikation som en central del när det handlar om ungdomars delaktighet. Att 

kommunicera med andra är en förutsättning för deltagande och elever med funktionshinder 

eller svårigheter att uttrycka sig hamnar i riskzonen för både mobbning och kränkningar och 

att hamna i utanförskap. Därför är det viktigt att arbeta med medvetenheten hos pedagoger 

kring att skapa ett tillåtande och respektfullt klassklimat som gör det möjligt även för elever 

med svårigheter att delta, Åkerström (2014). Marsh (2012) belyser relationen ur elevens 

perspektiv och lyfter fram nyckelbeteenden hos lärare som eleverna ansåg främjade deras 

motivation och känsla för skolan. Här liksom i tidigare studier vi beskrivit handlar det om 

lärarens förmåga till personligt engagemang, vänligt bemötande och att ge positiv feedback. 

Eleverna uttryckte även att lärarens förmåga att leda klassens arbete starkt påverkade deras 

förutsättningar. 
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Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt kommer vi beskriva de teoretiska ramverk som vi utgår ifrån och använder 

oss av i vårt resultat och analys. Vi använder oss av teman och perspektiv som Frelin (2012) 

presenterar i sin bok Lyhörda Lärare samt hennes forskning kring den relationella 

dimensionen i lärares praktik (Frelin, 2010). Vi utgår även ifrån Aspelin (2015; 2013) och 

hans forskning kring relationell pedagogik och dess betydelse för elevers erkännande och 

möjligheter att tillgodogöra sig kunskap. 

 

Frelin (2010; 2012) beskriver lärarens professionalitet och vikten av lärarens 

relationsskapande, där läraren ansvarar för att bygga och bibehålla goda relationer till sina 

elever. Tre teman eller kategorier tas upp som är viktiga för relationsskapande mellan elev 

och lärare, dessa är förtroende, medmänsklighet och omtanke. 

Det första temat är att bygga upp ett förtroende till sina elever, detta görs genom visad 

välvilja och ett rättvist förhållningssätt som blir begripligt för eleverna. Förtroendet kan ses 

som ett kapital läraren bygger upp och som ger hen legitimitet att sätta upp regler och gränser 

som eleverna accepterar. Relationen lärare-elev är en komplex del av undervisningen och 

inbegriper flera aspekter där en av dem är tiden, det krävs således många positiva möten för 

att bygga upp detta kapital och är ett långsiktigt arbete. I sin avhandling behandlar Frelin 

(2010) också begreppet förhandling. Det innebär i det här fallet inte en kamp där någon har 

rätt eller fel. Istället handlar det om ett sätt att komma överens där båda parter, elev och 

lärare, känner sig nöjda. Dessa förhandlingar sker dagligen, en del är konfliktfyllda medan 

andra är mindre synliga då de kan handla om hur läraren anpassar sitt agerande eller sätt att 

kommunicera i stunden. Nästa tema är medmänsklighet som handlar om att ställa rimliga 

krav utifrån elevens förutsättningar, ge eleven erkännande och få eleven att känna sig sedd. 

Andra aspekter av medmänsklighet är empati och felbarhet, om man som lärare vågar visa 

sina egna fel och brister visar man därmed förståelse för elevernas tillkortakommanden och 

blir därmed en god förebild. Det sista temat är omtanke om elevens självbild där uppdraget 

att undervisa innebär att utsätta eleven för en risk att misslyckas och lärarens tillit till eleven 

bli därmed viktig. (Frelin 2012). Det krävs en medvetenhet hos läraren att värna elevens 

självbild genom att ställa positiva förväntningar och rimliga krav och då skapa motivation 

eller som Frelin väljer att uttrycka det en försöksvilja där läraren aktivt bidrar och stöttar 

eleven att vågar anta utmaningar, läraren finns där och ansvarar för följden och låter därmed 

eleven behålla sin värdighet. 
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Genom att använda dessa teman kan vi få förståelse för relationella förutsättningar för en god 

undervisningsmiljö eftersom de påverkar elevens delaktighet i undervisningen. 

Vårt fokus i studien ligger på relationens betydelse. Frelin (2012) använder Wubbels (2011) 

modell, Model for interpersonal teacher behavior, där lärares egenskaper beskrivs kopplade 

till graden av samhörighet och inflytande i elev- lärarrelationer. De åtta kategorierna, sträng, 

styrande, vänlig/hjälpsam, tillrättavisande, ogillande, foglig, förstående, och 

osäker, använder vi som underlag i våra intervjuer och vår analys. Beroende på hur starkt 

inflytande läraren har över sina elever påvisas olika konsekvenser för hur hög eller låg 

samhörighet eleverna upplever och hur mycket inflytande de har över sin skolsituation. Detta 

påverkar dels deras möjligheter att känna sig delaktiga och i förlängningen också deras 

studieresultat. En lärare som är sträng och styrande och kanske till och med ogillande har ett 

högt inflytande över eleverna som då inte känner att de kan påverka och heller inte känner 

samhörighet. Om läraren istället är styrande på ett hjälpsamt och vänligt sätt leder det enligt 

modellen till att eleverna känner en hög samhörighet och kan godta lärarens beslut. 

Forskning visar på sambandet mellan högt inflytande och goda skolresultat medan för stark 

styrning eller negativ styrning från läraren påverkar elevers motivation negativt. 

Genom en högre grad av samhörighet visar elever även större självförtroende. 

 

Relationell pedagogik är ett sätt att se på utbildning där relationen står i centrum och där 

elevers kunskapsutveckling är beroende av den omsorg och det samspel som sker mellan 

lärare och elev (Aspelin, 2015). Aspelin (2015) refererar till Buber (1990) som beskriver 

begreppet relationskompetens ur ett tvådimensionellt perspektiv där de två perspektiven 

samspelar. Det ena handlar om hur läraren kan hantera sociala relationer på gruppnivå, där 

goda förutsättningar för att utveckla elevers självkänsla och delaktighet skapas och där 

läraren kan ha en målmedveten metodik för att skapa förutsättningar för detta. Det andra 

perspektivet utgår ifrån lärarens kompetens att skapa och utveckla en relation till den enskilda 

individen där ömsesidighet i relationen är en förutsättning. På denna individnivå sker det 

samspel som benämns som mellanmänskliga relationer. Aspelin (2013) hävdar att det 

avgörande är vad som sker i mötet mellan elev och lärare i stunden, den mellanmänskliga 

relationen står i fokus och lärarens förhållningssätt skapar möjligheter eller hinder för elevens 

delaktighet. Aspelin diskuterar kring brännpunkten i relationell pedagogik som handlar om att 

utbildning sker i själva samspelet mellan lärare och elev. Relationen behöver vara 

förtroendefull och mötet mellan två människor sker i stunden och kännetecknas av närhet 

men måste även innehålla en viss distans för att inte upphöra att vara en pedagogisk relation 
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och istället övergå i en vänskapsrelation. Det är lärarens förmåga att avgöra var gränslandet 

mellan närhet och distans går och detta är en del av lärarens yrkesskicklighet (Aspelin, 2016). 

Ett pedagogiskt tillvägagångssätt enligt Aspelin (2013) är hur läraren målmedvetet agerar för 

att inkludera elever. Här lyfter Aspelin lyfter risken med att elever blir objekt för lärarens 

goda intentioner och metoder. I sin välvilja och strävan att nå fram och skapa en inkluderande 

lärandemiljö kan det ibland bli fel och eleven kan bli sårad eftersom mellanmänskliga 

relationer är levande. Professionaliteten innebär att läraren förändrar den pedagogiska 

strategin i stunden och det kännetecknar det mellanmänskliga mötet. 

Sammanfattningsvis innehåller vår teoretiska ram kategorier som är av vikt för att skapa goda 

relationer mellan lärare och elev. Dessa är Frelins (2012) teman förtroende, 

medmänsklighet och omtanke och lärares egenskaper, samt Aspelins teori kring 

relationskompetens som inbegriper det mellanmänskliga mötet.  



18 

Metod 
I detta kapitel beskriver vi vårt val av metod, vårt urval samt studiens genomförande. Vi 

redogör även för vilka etiska överväganden vi gjort. 

 

Metodval  

Då vårt syfte är att få förståelse för elevers uppfattning kring relationens betydelse har vi valt 

kvalitativ forskningsansats med intervju som insamlingsmetod. Det finns flera möjliga 

metoder att samla in data och vi har diskuterat vad som bäst lämpar sig för vår studie. Vi 

hade observation som ett förslag vilket skulle ge oss en möjlighet att observera relationen 

lärare-elev och kommunikationen dem emellan. Vi skulle dock inte få fram elevernas tankar 

och resonemang kring relationen, och valde därför bort observation som metod. 

I en kvalitativ studie finns inga anspråk på att komma fram till en generaliserbar sanning, 

utan snarare vill man komma åt de olika informanternas upplevelse och förståelse för 

fenomenet (Kvale & Brinkmann 2014). En kvalitativ studie innefattar oftast ett litet antal 

individer och meningen är att tolkningen ska ske på ett djupare plan (Creswell, 2013). En 

viktig del i den kvalitativa forskningsprocessen är att förhålla sig öppet till empirin och 

försöka ha ett fördomsfritt förhållningssätt (Fejes & Thornberg, 2015). Vi har använt oss av 

en kvalitativ analysmetod med förhoppning att synliggöra såväl skillnader som likheter i 

respondenternas uppfattning, vi har valt att inte redovisa intervjuerna i sin helhet utan vi har 

använt valda delar och citat när vi gjorde vår resultatredovisning (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vårt resultat kommer vi att diskutera utifrån våra nyckelbegrepp och valda perspektiv 

samt jämföra med tidigare forskning och litteratur. 

 

Kvalitativ forskningsintervju 

Vi har funnit det lämpligt att samla in data genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Vi använde oss av två pilotintervjuer för att få en uppfattning om huruvida våra frågor gav de 

svar vi efterfrågade. Att använda sig av pilotintervjuer kan ge ett stöd i att utforma frågor och 

intervjusituation (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter pilotintervjuerna ändrade vi och la till 

nya frågor då vi uppmärksammade att vi ställde för få frågor kring själva relationen mellan 

läraren och elev och således inte helt belyste det som var den centrala delen i vad vi ville få 

större kunskap kring. Vi ville fånga elevernas upplevelse och resonemang av relationen 

betydelse genom den kvalitativa intervjun. Vi var intresserade av beskrivningar av handlingar 

eller situationer för att kunna ta del av informantens upplevelse. En viktig del av analysen är 
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dessa beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjutillfället kan skapa nya insikter för 

informanten då det inte är så vanligt att man får möjlighet att reflektera kring ett ämne och att 

någon visar stort intresse och försöker förstå. Att använda en kvalitativ intervju innebär att 

intervjuaren måste kunna väga in vad som sägs mellan raderna. (Ibid., 2014). Vid en 

semistrukturerad intervju behöver inte frågorna ställas i en specifik ordning utan kan 

kompletteras med följdfrågor. Intervjun bör ha formen av ett samtal och genomsyras av 

trygghet. (Ibid., 2014). 

 

Urval 

Den grupp elever vars perspektiv vi vill belysa har alla en NPF, då vi anser att kunskapen 

kring deras upplevelser behöver öka. Eftersom vårt syfte har varit att ta reda på betydelsen av 

relationen, elev-lärare, och hur den upplevs av elever med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, har det varit viktigt för oss att hitta individer ur just den gruppen. Vi 

vill dock betona att vi inte menar att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

en homogen grupp, utan att varje individ har sina egna styrkor, behov och förutsättningar. Vi 

valde att vända oss till elever på högstadiet då de har större erfarenhet genom att ha träffat 

flera lärare och har därmed fler relationer att relatera till. De har också erfarenhet av olika 

lärmiljöer. I vår urvalsprocess har vi hämtat tips och inspiration ur en av artiklarna vi läst. 

Baric et al. (2016) beskriver ett sätt att gå till väga för att få fatt i personer som kan 

medverka. Författarna menar att man behöver ta hjälp av personer i informanternas närhet, 

vilket vi har gjort genom att vända oss till specialpedagoger på respektive skola och be dem 

förmedla kontakten. Det underlättade att vi vände oss till specialpedagoger som vi själva 

kände och de var då positivt inställda till att hjälpa oss att hitta passande informanter. Även 

kontakten med vårdnadshavare underlättades av den hjälp vi hade av, för dem, kända 

specialpedagoger. Det gjorde att vi fick stort gensvar på våra förfrågningar och möjlighet att 

intervjua det antal elever vi tänkt oss. I vår studie har vi intervjuat nio elever varav fem 

flickor och fyra pojkar i åldrarna 13 till 16 år. Informanterna går på tre olika skolor i två 

skilda kommuner. 
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Genomförande/Insamling av data 

Vi har formulerat ett missivbrev där vi informerade om vårt syfte med vår studie och varför 

vi vände oss till dem som föräldrar och varför vi ville komma i kontakt med deras barn. I 

Missivbrevet redogjorde vi även för forskningsetiska principer som påverkade intervjun och 

studien (se bilaga 1). För att hitta våra respondenter tog vi hjälp av 

speciallärare/specialpedagog på aktuella skolor som hjälpte oss att få kontakt med eleverna 

och deras föräldrar. Informanterna hade innan intervjutillfället blivit informerade om 

samtalets innehåll samt de etiska aspekterna kring anonymitet och användning av insamlad 

data. Vår intervjuguide (se bilaga 2) är uppdelad utifrån våra tre forskningsfrågor med en 

mängd tillhörande underfrågor. För att skapa goda förutsättningar och, för informanten, en 

trygg miljö var vi noga med att utföra intervjuerna på en lugn plats där vi kunde sitta ostört. 

Alla intervjuer är gjorda på elevernas skolor. Vi har träffat eleverna när de har haft möjlighet, 

exempelvis på en håltimme. Intervjuerna hade formen av ett samtal och började med några 

inledande frågor av mer allmän karaktär som var lätta att prata kring, med målet att få igång 

ett samtal. Då våra informanter var barn/ungdomar ansåg vi att detta var extra viktigt för att 

möjliggöra en förtroendefull intervjusituation. Vi har tagit stöd av Kinge (2008) i vårt 

upplägg av samtalen. Vi eftersträvade att låta informanterna tala till punkt och lät dem få tid 

att tänka på sina svar istället för att ge ledande följdfrågor annat än när vi behövde förtydliga 

något. Intervjuerna är genomförda av var och en men vi har tillsammans analyserat och 

skrivit fram resultat och sammanfattning. Vi har skrivit denna studie som par och har delvis 

delat upp inläsningen av litteratur och forskningsartiklar mellan oss. Vi har träffats 

regelbundet under hela processen och alla delar i studien har vi formulerat tillsammans. 

 

Reliabilitet och Validitet  

I en liten kvalitativ undersökning är inte alltid reliabiliteten möjlig att mäta (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom att ha ett induktivt arbetssätt och vara öppna inför de svar vi får 

har vi sökt efter såväl mönster som variation i det våra respondenter delgivit oss vid 

intervjuerna. Generaliserbarheten kan ifrågasättas då vi endast har nio deltagare, vi anser 

dock att det ringa antalet ändå fyller studiens syfte och gett oss möjlighet att göra en djupare 

analys samt att vi fått svar på våra frågor. Vår strävan har inte varit att få fram ett statistiskt 

generaliserbart resultat utan studiens resultat är endast kopplat till dessa elever och den här 

situationen. Reliabilitet handlar om pålitlighet och vi är medvetna om att intervjuerna 

påverkas av oss som personer och att vi med vårt sätt att tala, vår mimik och vårt sätt att ställa 
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frågor påverkar informanterna på skilda sätt. Även i analysen kan det vara svårt att hålla sig 

objektiv till informanternas svar (Ibid., 2014). Vi har därför varit noga med att gå igenom det 

transkriberade materialet tillsammans för att på så sätt minska risken att lägga in personliga 

tolkningar. 

 

Giltigheten och validiteten handlar om huruvida de data vi fått fram verkligen ger oss svar på 

våra syftesfrågor (Thornberg & Fejes, 2016). En risk vid intervjuer som metod är att frågorna 

kanske inte ger de svar som efterfrågas på grund av att vi har ställt fel typer av frågor, att 

mätinstrumentet inte håller, eller att det i slutändan beskriver något annat än vad som var 

tänkt. Förberedelse av frågor är därför en central del i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Det fanns en risk i vår studie att eleverna berättade mer allmänt om hur de trivs i 

skolan eller med sina lärare och inte beskrev det som var vårt syfte, nämligen att få fram 

relations betydelse. Frågorna har fungerat som en grund för samtalet för att intervjuerna ska 

bli tillräckligt likvärdiga och för att vi ska kunna se likheter och skillnader och också kunna 

dra några slutsatser. 

 

Etiska överväganden 

I vår studie har det varit viktigt att göra forskningsetiska överväganden och det genomsyrar 

hela vår forskningsprocess. Ställningstagande angående etik och moral är centrala i forskning 

och i begreppet forskningsetik ingår hur vi förhåller oss till våra informanter och den 

information vi får ta del av. Våra handlingar styrs av våra etiska ställningstaganden som är 

genomtänkta och kräver medveten reflektion (Vetenskapsrådet, 2017). Som ansvariga för 

studien gjorde vi etiska överväganden utifrån samhällets demokratiska normer i 

forskningsprocessen. Vetenskapsrådets (2011) anger fyra huvudkrav på hur forskning ska 

genomföras som värnar om individskyddet: Informationskravet, Nyttjandekravet, 

Konfidentialitetskravet och Samtyckeskravet. Här redogör vi för hur vi har förhållit oss till 

detta i vår forskningsprocess. Det innebar att vi sökte samtycke både från elever och 

vårdnadshavare för att eleverna skulle få delta i studien. Informationskravet har vi beaktat då 

vi informerade skola, vårdnadshavare och elever om studiens syfte och informanternas 

uppgift i studien. I missivbrevet har det framgått att deltagandet var frivilligt och möjligt att 

när som helst avbrytas. I brevet framgick även syftet med studien och hur 

forskningsresultaten kommer att användas och publiceras, liksom att alla lämnade uppgifter 

är avidentifierade i studien. Vi gjorde ett val att intervjua elever som inte tillhör våra egna 
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undervisningsgrupper för att säkerställa att informationen endast används till den aktuella 

studien. 

 

Ett etiskt dilemma för oss var att gruppen elever med NPF är en utsatt grupp i skolan och 

känslan av elevens erfarenheter utifrån sin funktionsnedsättning kunde upplevas som 

utpekande på ett negativt sätt. Det var mycket viktigt för oss att informanten kändes trygg vid 

intervjutillfället. Därför hade vi en del inledande frågor som hade som syfte att få igång ett 

samtal och skapa trygghet och förtrolighet. I våra intervjuer har vi varit mycket 

uppmärksamma på hur elevens attityd och sinnesstämning verkade vara under 

intervjutillfället för att kunna anpassa frågorna utifrån eleven. Vi upplevde under intervjuerna 

att eleverna mer än gärna ville berätta om sina erfarenheter som vi efterfrågade. Det stärkte 

våra utgångspunkter och syftet med vår studie. 

 

Analysmetod  

Vi har valt att göra en tematisk innehållsanalys, att tolka innebörden i insamlade data som i 

det här fallet består av transkriberade intervjuer. Vi har systematiskt undersökt och brutit ner 

texterna i meningsbärande enheter för att finna likheter och skillnader och finna svar på våra 

frågeställningar. 

 

Graneheim och Lundman (2003) och Szklarski (2015) beskriver hur en kvalitativ analys 

genomförs stegvis och fokuserar på att finna likheter och olikheter. De första stegen handlar 

om att sätta sig in i hela materialet och skaffa sig en helhetssyn inför analysen. 

Fortsättningsvis har vi skiljt ut det som är representativt utifrån studiens syfte och 

frågeställning och sökt efter teman som förekommer ofta eller sägs av flera respondenter. 

Man bör här vara vaksam på risken att välja för stora stycken som beskriver mer än en 

företeelse, eller att urklippen är så korta att innehållet går förlorat (Graneheim & Lundman, 

2003). I de kommande stegen sorteras och kategoriseras materialet i olika huvudgrupper, 

undergrupper och teman och själva tolkningen görs utifrån de frågeställningar vi haft. I 

tolkningen bör man skilja på vad som är vår tolkning och vad som är det manifesta innehållet, 

det som faktiskt framgår av texten (Szklarski, 2015). I vår analysprocess har vi sorterat vårt 

material utifrån relationens betydelse, lärares egenskaper samt hur eleverna belyser 

delaktighet.  
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Resultat och analys 
I denna del redovisar vi resultatet utifrån våra intervjuer, vi delar in resultatredovisningen i 

tre delar utifrån våra forskningsfrågor. Varje frågeställning följs av underkategorier som vi 

tagit fram i analysprocessen. Dessa kopplar vi till vårt teoretiska ramverk löpande i 

resultatdelen. 

Elevernas resonemang kring sin relation till lärare 

Vid intervjutillfällena uppmärksammade vi att betydelsen av ordet relation uppfattades på 

olika sätt av eleverna. Några sa spontant att de absolut inte hade någon relation med sina 

lärare vilket gjorde samtalen väldigt intressanta eftersom ordet kan tolkas och förstås på olika 

sätt. 

Relationens betydelse  

För eleverna i undersökningen är relationen inte självklar och de flesta resonerar med 

infallsvinkeln att det är läraren som måste arbeta för att relationen ska utvecklas. Samtliga 

informanter ger under intervjuernas gång exempel på när det varit viktigt att läraren känner 

dem väl. Det underlättade för eleverna för i undervisningssituationen då lärarna kunde 

bemöta dem på ett sätt som passade dem. Vad eleverna benämner som relation varierar, vilket 

framgår av vårt material, en informant berättar om en lärare som hen hade en bra relation till 

och menade att om de känner varandra bättre så blir förståelsen och samarbetet dem emellan 

bättre. 

 

Ja man vill ju ha lite relation och veta vad den läraren gör, det är bra när man 

vet lite mer tycker jag… då vet man den här läraren kommer att bli bra till 

slut…. om man inte tycker om henne eller honom... från början... den här 

läraren kan va bra ändå. Vet jag lite har jag bättre förståelse för henne. 

 

Samtliga informanter efterfrågar att läraren är där för dem utifrån deras personliga behov men 

två informanter värdesätter inte att känna läraren personligen. Samtliga informanter 

förknippar läraren med undervisningssituationen och det är i den situationen, i första hand, 

som de vill att läraren ska känna dem väl. ” Dom är ju bara här för att lära mig, sen är dom ju 

inget mer, jag tror inte jag vill lära känna dom.” Sju informanter ser ett värde i att ha en 

närmare och mer personlig kontakt som ett komplement till undervisningsrelationen. “Man 

måste ju ha en viss distans mellan lärare och elever, men jag tycker det känns skönt att veta 

om dom har facebook eller om dom har familj.” Informanternas svar visar på att det är ett 

tidskrävande arbete att bygga upp en förtrolig relation då flera av dem uttrycker att de till en 
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början haft en viss misstänksamhet mot sina lärare. Detta kopplar vi till då Frelin (2012) 

beskriver begreppet kapital, som är så viktigt att bygga och som ger läraren legitimitet att 

ställa krav och hålla på regler. 

 

Våra informanter gav många exempel på när lärare skapade goda förutsättningar för den 

enskilde eleven och på så sätt utvecklade en god relation. ”Och om jag inte hade med mig 

grejer så förstod hon att jag kanske hade glömt, för det här... och det här,... hon förstod allt 

som berörde mig” . Eleverna gav även flera exempel på händelser där de fick göra aktiviteter 

som de förknippade med att läraren skapade god stämning för hela klassen. “På fredagarna 

hade vi alltid massagestund och hjärngympa så att man vaknade”. 

Aspelin (2016) beskriver relationskompetens som kännetecknas av att läraren har förmågan 

att skapa en god gruppkänsla där självkänsla och delaktighet kan utvecklas och samtidigt 

förmåga att skapa förtroliga individuella möten med elever i stunden. I vår empiri finner vi 

lärare som skapar goda undervisningssituationer där eleverna får möjlighet att utvecklas, vara 

med och påverka, samt få bekräftelse på att de är bra utifrån sina unika förutsättningar. 

Flera informanter ger också exempel på hur de blivit hjälpta i sin utveckling av att läraren har 

delat med sig av personliga upplevelser, detta har stärkt relationen. “Hon hade själv blivit 

mobbad så hon kunde se svårigheten, hon visste exakt vad jag behövde”. I citatet visar eleven 

på en tydlighet i hur nära hen vill ha sina lärare och hur läraren delar sina liknande 

erfarenheter, som vi tolkar, på ett professionellt och distanserat sätt. En informant tar dock 

upp exempel där läraren utlämnat sig för mycket. I det kommande exemplet är eleven mer 

osäker på sin roll och om hen förväntas ta ansvar för lärarens bekymmer. 

 

Då var det bråk mellan mig och pappa jag inte ville såra honom..a det var 

väldigt jobbigt för mig att välja att bo hos en förälder ...då hade hon samma 

problem med sina barn hon är skild med barnens pappa och dom verkar vilja bo 

på en plats ...å hon mådde jättedåligt över det för hon ville ju att de skulle va 

med henne liksom...så hon va i samma sits som jag liksom fast hon var 

föräldern, jag vet inte om jag kanske hjälpte henne då. 

 . 

Aspelins (2016) begrepp närhet och distans kan få oss att förstå på vilket sätt lärare närmar 

sig sina elever på ett personligt plan utan att bli för privata och att som lärare vandra mellan 

närhet i relationen till att vara mer distanserad. Flera av våra informanter uttrycker att de inte 

vill ha en för nära relation till sina lärare, detta är en viktig avvägning läraren måste kunna 

hantera för att inte skuldbelägga eleven eftersom förhållandet mellan närhet och distans då 

inte fungerat. 
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Förståelse 

Samtliga elever i vår undersökning uttrycker tydligt betydelsen av att bli förstådda och sedda, 

dels utifrån vem de som är som person men också med förståelse för sin diagnos. Eleverna 

berättar att de uppskattar när lärare visar förståelse och omtanke om just dem och hittar 

individuella lösningar som hjälper dem i deras skolvardag. Eleverna i studien beskriver flera 

situationer som tyder på att läraren känner till elevens hemförhållanden och personliga 

förutsättningar och därmed kan anpassa både sitt bemötande och sin undervisning. “Hon 

förstod mig och hjälpte mig mer än med bara skolarbete, hon brydde sig om hur jag mådde i 

allmänhet”. Eleverna i studien efterfrågade alla förståelse utifrån sina förutsättningar och 

samtliga hade både goda och dåliga erfarenheter av detta. Det som framkom i deras svar var 

att förståelse var en förutsättning för att eleverna i studien skulle orka med sin skoltillvaro 

och att tilliten till de lärare som de inte upplevde förståelse från var svår att känna. 

 

När jag skulle redovisa...sa jag...jo det här är farligt för mig, ja jag sa det, då sa 

hon vi kan göra en specialare  

istället, för mig bara. Då kändes det jättebra.  

 

Han är väldigt snäll och så...han är inte på...asså han, om jag t ex kanske ska gå 

och fråga om hjälp och jag kanske fastnar nånstans...så här på vägen, det ju 

massa bord emellan, och jag fastnar lätt hos andra, a då blir han ju inte så där 

arg GÅ OCH SÄTT DIG..! 

 

Dessa två citat belyser Frelins teman förtroende, medmänsklighet och omtanke på två 

skilda sätt. Förståelsen för eleven handlar om att ställa rimliga krav utifrån deras diagnos och 

individuella förutsättningar för att skapa en så god undervisningssituation som möjligt. Denna 

medmänsklighet och positiva uppmärksamhet stärker såväl relationen mellan lärare och elev, 

som elevens självkänsla och vilja att gå med på lärarens krav (Frelin, 2012). 
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Ansvar för relationen 

Våra informanter har stor erfarenhet av möten med många lärare då de är i slutet av sin 

grundskoletid. Förmågan att se sin egen roll i dessa möten brister hos flera, vår empiri visar 

hur ansvarsfördelningen i relationen har upplevts av eleverna. Deras svar visar på hur det 

behövs ansvarsfulla relationer runt eleverna för att de ska komma vidare efter misslyckanden 

eller meningsskiljaktigheter. Hur läraren tar ansvar ger vi exempel på i följande citat. 

Dom ska inte va sura utan fråga mig hur jag tänkte om jag varit taskig mot nån 

det beror på om dom kan bevisa för mig att jag kan få tillbaka respekten, att 

dom kan ändra på sig, att dom inte bara dissar en totalt nästa gång, svår 

fråga...det kan gå över men asså dom måste bevisa… 

 

Min lärare som jag också var arg på… för hon hade ju ändå sagt…ja hon 

blev...hon var som normal sen...sen löste sig allting åh allt blev bra. 

Hur blev ni sams? 

Jag vet inte riktigt, 

 

Båda dessa citat visar tydligt på elevens omedvetenhet om sitt agerande i relationen, det är 

exempel på hur de blivit bemötta på ett sätt som hjälpt dem i svåra situationer, vilket vi tolkar 

som kännetecknande för relationell professionalitet. Läraren ger eleven möjlighet att behålla 

värdigheten och relationella förutsättningar finns (Frelin, 2010; 2012). I brännpunkten i den 

mellanmänskliga relationen som sker i stunden utvecklas eleven och citaten visar på hur 

läraren tar ansvar för relationen genom att använda olika strategier och ändra sitt 

förhållningssätt (Aspelin, 2013).  

 

Vi ser dessvärre även exempel på när lärare inte tagit ansvar för att utveckla och bibehålla 

relationer. 

 

Jag visar inte att jag blir arg på den här läraren men..jag..ee..förbannad!!...är 

arg, riktigt förbannad!...lektioner när jag varit irriterad på en lärare så kan jag 

vara irriterad i flera månader.. då blir det så här.. jag kommer aldrig mer tycka 

om dig. 

 

Citatet visar på bristen på ansvarstagande och det mellanmänskliga mötet har brustit eller inte 

infunnit sig. Läraren har inte där visat på den tvådimensionella relationskompetensen 

(Aspelin, 2013) och har förlorat elevens tillit. 
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Elevernas beskrivning av viktiga läraregenskaper 

Flera av informanterna hänvisade till sin funktionsnedsättning när de pratade om egenskaper 

och bemötandet från lärare och hur det påverkar dem utifrån deras svårigheter. Därför har vi 

här valt att ur det transkriberade materialet lyfta fram det vi fann som är kopplat till elevernas 

funktionsnedsättning. Detta gör vi för att tydliggöra att det är den grupp elevers uppfattning 

vår studie handlar om. Informanterna fick de åtta kategorier som beskrivs i modellen för 

interpersonellt lärarbeteende, sträng, styrande, vänlig/hjälpsam, tillrättavisande, 

ogillande, foglig, förstående, och osäker som ordbilder framför sig. Alla informanter 

inledde spontant med att försöka rangordna begreppen utifrån vad de såg som viktigast för 

just dem. De resonerade kring begreppen både som positiva och negativa och ställde dem ofta 

mot varandra. En av informanterna sa också så klokt att “lärare är nog lite av allting, ibland si 

ibland så”. Våra informanter berättade frispråkigt om både bra och dåliga upplevelser och hur 

de uppfattade sina lärare. Det blev tydligt att de har en stark uppfattning om vilka lärare de 

tyckte om och vilka som påverkade dem negativt. 

Genom att kategorisera och tolka deras utsagor kunde vi dock tydligt urskilja vilka begrepp 

de flesta informanter värdesatte högt men också på vilket sätt de skilde sig i att beskriva dem.  

Förstående 

En egenskap som samtliga informanter återkommer till genomgående i intervjuerna är vikten 

av lärares förståelse för dem. Eftersom förståelse framkommer så tydligt som en av de 

viktigaste påverkansfaktorerna för dessa elevers förutsättningar och möjligheter lyfter vi 

resultat och analys av förståelsens betydelse mer omfattande under forskningsfrågorna 1 och 

3. Dels utifrån lärarnas förståelse om deras diagnos och dels utifrån vad förståelsen har för 

betydelse för relationen och hur det påverkar deras möjlighet till delaktighet. 

Vänlig och hjälpsam 

Samtliga informanter rankade vänlig som en av de viktigaste egenskaperna, ett ord som även 

gav upphov till samtal om vad vänlig kunde betyda. Övergripande för våra informanter när de 

talade väl om sina lärare var att de istället valde att använda ordet snäll, vi gör därför 

tolkningen att orden snäll och vänlig ofta uppfattas som likvärdiga i det här sammanhanget. 

En elev sa att hen tyckte att det var en självklarhet att läraren skulle vara snäll “Snäll ska man 

väl va... eller det tycker jag alla ska va”, och innebörden av ordet visade sig inbegripa i princip 

allt som handlade om positivt bemötande. Begreppet hjälpsam hamnade också högt och några 

informanter försökte reda ut vad som var skillnaden mellan att vara snäll/vänlig och att vara 

hjälpsam. Att en lärare var hjälpsam handlade mycket om att hjälpa eleverna att ta sig igenom 
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uppgifter och att ägna dem egen tid. Vi fick höra många exempel på att snälla lärare var dem 

som ägnade extra mycket enskild tid just till dem. En säger “eftersom jag har ADD är det 

väldigt bra om läraren hjälper mig och talar om vad jag ska göra på just den här lektionen”. 

Flera beskrev hur de behövde hjälp att begränsa och få ramar kring vad de ska arbeta med 

och hur viktig lärarens förmåga att hjälpa dem är. Flera berättar också om lektioner de 

misslyckats på och skyllde då på att läraren inte varit tillräckligt hjälpsam eller att hen 

bortsett från deras behov av tydlighet. I modellen vi använt (Frelin, 2012) ställs snedstreck 

mellan vänlig och hjälpsam, vi skulle nog ändå mena att våra informanter skiljer på dessa 

egenskaper och uppfattade den ena som mer personlig (vänlig) och den andra (hjälpsam) 

förknippade de med att få hjälp att lyckas i klassrummet. Flera av våra informanter beskrev 

goda relationen till sina lärare i termer av att de litade på, eller kände förtroende för dem. I 

kommunikationen dem emellan hade det uppstått ett förtroende som läraren kunnat bygga 

vidare på. Det visar på hur det i den mellanmänskliga relationen uppstår en ömsesidighet när 

eleven känner lärarens omsorg, det hjälper pedagogen att stärka relationen (Aspelin, 2013). 

 

Sträng styrande och tillrättavisande 

Informanterna resonerade lite olika kring begreppen sträng, styrande och tillrättavisande, tre 

nämnde styrande som en positiv egenskap men förklarade också för- och nackdelar samt hur 

de tolkade begreppen. “Men det får inte va så att man blir sträng, det är inte riktigt samma 

sak...mera bestämd och tillrättavisande, dom ska vara självsäkra och säga ifrån om det som 

inte är ok” 

 

En elev som inte alls tyckte om ordet tillrättavisande berättar att det inte går att bara vara 

tillrättavisande eftersom hen har ADHD, då blir hen jättearg och det blir konflikt direkt. 

“Dom ska ju mer liksom förstå mig och va snälla mot mig så är jag snäll tillbaka, det är ju 

liksom min ADHD som liksom gör att jag inte kan kontrollera...och det måste dom bara 

fatta”. 

 

Vanligast bland våra informanter var dock att de beskrev tillrättavisande och stränga lärare 

som något som egentligen gjorde att de kände sig tryggare i gruppen, när det var läraren som 

bestämde. “Läraren ska inte va sträng men fortfarande tillrättavisande för då har den ju talat 

om vad jag ska göra”. Även här kopplade eleverna egenskaperna och hur de upplevde dem 

till hur de själva mådde i klassrummet och flera angav styrning som en förutsättning för att de 
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skulle kunna arbeta och koncentrera sig “Dom ska vara tillrättavisande och ofta säga till när 

barnen gör fel annars blir det stökigt och då kan jag inte koncentrera mig”. Samhörigheten 

påverkas av lärarens grad av styrning som av eleven kan upplevas både positivt och negativt 

(Frelin, 2012). 

 

Foglig, osäker och ogillande 

Ordet foglig var inte bekant för eleverna därför fick vi förklara begreppets betydelse som att 

läraren kan anpassa sig till eleven och att det kan innebära att få och ta eget ansvar.  

I det här sammanhanget beskrev också två informanter egenskapen att ge och ta ansvar som 

viktig för dem. “För att det ska funka ...man ska ibland få lite tillåtelse och så ska dom styra 

lite tycker jag ...dom måste ju veta vad vi ska göra”. Sex av informanterna ansåg att lärare 

som var tillåtande handlade om att de ibland behövde egna lösningar i situationer som blev 

svåra för dem. Informanterna gav exempel på när lärarna hade förstått dem så kunde de få en 

egen paus eller arbeta i grupp med andra de själva fått välja, för att underlätta för dem. Flera 

uttryckte det som att det ska vara okej för dem att ibland få göra annat än övriga klassen. 

Informanterna beskrev liksom Frelin (2012) hur osäkra lärare skapar oro och otrygghet vilket 

i sin tur minskar elevens möjligheter till inflytande. Ogillande var den egenskap som samtliga 

informanter värderade lägst och de kommenterade den inte nämnvärt. 

Hur påverkas elevernas känsla av delaktighet av relationen och lärares 

egenskaper? 

Med resultatet från våra första huvudfrågor kring relationer lärare-elev och lärares egenskaper 

vill vi nu se på elevernas förutsättningar att känna delaktighet.  

Utifrån resultatet från föregående frågor framkom att förståelse är en central faktorn för 

informanternas förutsättningar till delaktighet. Dels utifrån lärarnas förståelse om deras 

diagnos och dels utifrån hur förståelsen påverkar relationen som i sin tur påverkar 

möjligheten till delaktighet. Lärarens kunskap om elevernas diagnos anses viktigt för 

samtliga informanter och de uttrycker det genom att berätta hur lärarens anpassningar hjälper 

dem. Det kunde vara att tydliggöra och dela upp uppgifter eller att påminna dem om att 

använda hjälpmedel. Det kunde även handla om att visa förståelse för hur medicinering kan 

påverka dem. “Det uppskattas verkligen om nån delar upp uppgiften åt mig, då blir det inte 

lika stor utmaning för mig”. 
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...jag sitter absolut inte stilla. jag sitter och skrattar 24-7, eh jag stör alla det är 

typ det, sen när själva energin försvinner då är jag död då gör jag typ ingenting 

..och det var ju det läraren förstod...att det här var inte mitt vanliga jag. 

 

Vi tolkar av citaten att eleverna känner delaktighet då förståelse finns för deras svårigheter 

med exekutiva funktioner. 

Vårt material gav även många exempel på när eleven inte kände sig förstådd eller tappat 

motivationen. 

Jag hade pluggat en hel del och jag ville verkligen fixa det här liksom.. och hon 

sa att nu får ni nog avsluta... och vi ba vi är inte klara.. ja men jag har en klass 

efter er nu...och hon ba du får lägga upp tiden bättre för det nästa gång... och då 

kände jag lite såhär.... hon fattade inte att det fanns folk i den här klassen som 

hade diagnos som behövde längre tid.. men hon förstod inte det och jag försökte 

förklara för henne att vi ska få sitta kvar längre och hon ba... ja men inte för 

mig, inte på min lektion. 

 

Av det informanterna berättar tolkar vi att de är extra känsliga för relationerna i klassrummet 

och lärares bemötande och attityder.  

Eleverna i studien visar på många exempel där de behöver mycket stöd i att utveckla och 

bibehålla relationer med sina lärare. Vår empiri visar hur viktig lärarens relationskompetens 

är för att ge alla elever förutsättningar att delta. Om inte läraren tar ansvar för relationen 

förstörs tilliten mellan elev och lärare. Eleverna uttrycker då en stor frustration och 

maktlöshet, motivationen försvinner och några elever berättar att de vägrar att delta. 

Om läraren inte tar ett professionellt ansvar för relationen i dessa situationer riskerar dessa 

elever att exkluderas. Här ska läraren arbeta aktivt tillsammans med eleven och förhandla sig 

fram till en gemensam lösning (Frelin, 2012) I de positiva exempel vi sett har läraren kunnat 

ändra sitt agerande i stunden och på så sätt bibehålla förtroendet till eleven (Aspelin, 2016). 

Vi finner stor variation i informanternas åsikter kring lärarens profession att hantera elevers 

olikheter. Gemensamt är att eleverna har förväntningar på att lärarna har utbildning och 

kunskap kring olika diagnoser. Vi fann dock flera exempel på när dessa förväntningar inte 

infriats och eleverna inte trodde lärarna om att ha dessa kunskaper. 

Jag har berättat för alla lärare att jag har ADD, dom flesta förstod ju för att dom 

är utbildade” I motsats till “Jag tror att det är så här..att lärarna kan inte själva 

diagnosen hur dom ska hantera det, det är liksom ba..vadå ADHD? 

 

En förutsättning för att eleverna skulle känna hög samhörighet var att de upplevde läraren 

som vänlig och villig att hjälpa dem. De uttryckte att de tyckte om lärare som var snälla, det 
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var till de snälla lärarna de vände sig till för att be om hjälp. “Om dom respekterar mig..då 

kan jag fokusera på mitt eget för när folk blir arga och sura då liksom...äh jag blir så trött”.  

Vi uppmärksammade även att lärarens ålder hade betydelse för våra informanter. 

 

 - mm ...ja...nä men dels var det ju det där att jag trivdes mycket bättre med dom 

som var yngre, dom förstod jag mycket bättre...hon var 27 år tror jag ....så hon 

vet ju hur det är liksom att va tonåring och så... 

 

Eleverna hade lättare att identifiera sig med yngre lärare som på så vis skapade en känsla av 

samhörighet. Utifrån informanternas utsagor framgick det att merparten uppskattade att 

läraren kunde hålla ordning i klassen och att det rådde arbetsro. Egenskapen tillrättavisande 

upplevdes då i de flesta fall som positiv då det gjorde det möjligt för eleverna att koncentrera 

sig under lektionerna och motiverade dem att arbeta 

När lärarens styrning gör förhållandena i klassen lugna och trygga, motiveras eleverna och får 

en känsla av samhörighet. Det är dock en balansgång då känslan av för hård styrning kan ge 

motsatt effekt, alltså leda till låg samhörighet (Frelin, 2012). Handlingar som kan kopplas 

samman med egenskapen foglig är att ge ett större ansvar till eleven. Våra elever såg fördelar 

med lärare som visade en flexibilitet utifrån deras behov. Det kunde innebära att dessa 

anpassningar gav en större frihet för eleverna och att det då möjliggjorde en större delaktighet 

i klassens aktiviteter då de kände att förutsättningar fanns för att delta “Jag tycker om när de 

kommer fram till mig och säger, gör den här uppgiften idag, den andra kan du göra på nästa 

lektion”. För att elever ska känna hög samhörighet krävs att läraren visar på egenskaper som  

vänlig/hjälpsam förstående och styrande (Frelin, 2012). Vid en summering av våra 

informanters resonemang kring lärares egenskaper fann vi att det fanns en överensstämmelse. 

Hög samhörighet ökar elevers känsla av delaktighet. 

 

En relation kan byggas genom att hålla i ramarna kring både lektioner och aktiviteter och 

förtroendet och den goda relationen uppstår när eleven lyckas. Då har läraren på ett smidigt 

sätt gett eleven det stöd som krävs. En informant uttrycker det så här “Jag vill inte att de 

säger högt i klassen så att jag blir utpekad, de kan komma direkt till mig” vilket visar på att 

eleven är villig att ta emot hjälp på sina egna villkor. 
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Diskussion 
 

I resultatdiskussionen kommer vi att lyfta delar av vår studies resultat och analys och koppla 

det till litteratur, tidigare forskning och styrdokument för att se hur studiens syfte och 

frågeställningar besvaras. I vår metoddiskussion diskuterar vi studiens tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. Avslutningsvis kommer vi att reflektera över vår studie som helhet och ge 

förslag på vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion 

I vår studie har vi fått ta del av elevers uppfattning och resonemang kring relationen till sina 

lärare. De har genom sina tankar och erfarenheter givit oss en fördjupad kunskap om elevens 

perspektiv på relationens betydelse och vi har också funnit några av de “nycklar” vi efterlyste 

i vår inledning. Utifrån vårt resultat anser vi att vi har fått svar på våra forskningsfrågor och 

därmed uppnått studiens syfte.  

 

I vår resultatredovisning framkommer hur relationen starkt påverkar informanternas 

förutsättningar för delaktighet i skolan och vi kommer att lyfta fram det som vi funnit som 

utmärkande i vår studie kopplat till tidigare forskning och teori. 

 

Förståelse 

I våra intervjuer återkom våra informanter ständigt till att de ville bli förstådda, oberoende av 

vad vi frågade om. Det gör att vi här lyfter olika aspekter av förståelse som framkommit.  

Förståelse för undervisningssituation I vår studie finner vi att eleverna söker och förväntar 

sig förståelse för sina behov av anpassningar i undervisningssituationen. Vi ser många 

exempel på när eleven får individanpassade lösningar för att kunna delta på lika villkor som 

övriga elever. Vikten av detta bekräftas av bland andra Haug (2014); Hughes (2012).  

När vi frågade om deras relationer till läraren fick vi återigen beskrivningar av hur de ville bli 

förstådda i undervisningssituationen. I de ämnen de presterar väl eller tycker om, upplever de 

att de blir förstådda och beskriver också relationen till läraren mer positivt. Därför drar vi 

slutsatsen att förståelsen i själva undervisningssituationen är viktig för eleverna, då de 

kopplar samman den med relationen till läraren och sin egen prestation. 
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Förståelse för svårigheter med socialt samspel Elever med en NPF kan ha svårigheter med 

socialt samspel (Bogdashina, 2012; Kutcher, 2010; Jacobsson & Nilsson, 2011) vilket 

bekräftas av flera exempel i vår studie. Det vi finner riktigt intressant är då lärarens agerande 

som ansvarsfull vuxen går obemärkt förbi eleven, de upplever och berättar att problem bara 

löser sig utan att de förstår hur. Det får oss att reflektera över hur viktigt det är att se hur 

situationer upplevs och tolkas olika av elever och lärare. Lärarens kunskap och förståelse 

kring samspelssvårigheter är av stor vikt då det dagliga arbetet, som inte alltid uppfattas av 

eleven, kan vara avgörande för elevens möjlighet att delta. 

 

Förståelse för diagnosen När vi sammanfattar elevernas resonemang kring att bli förstådda 

utifrån att de har en diagnos, är det av stor betydelse för dem att läraren tar hänsyn till deras 

svårigheter som är kopplade till deras NPF. Viss forskning kritiserar och ifrågasätter 

diagnostisering av elever (Graham, 2006; Hjörne & Evaldsson, 2012; Ljungberg, 2011) med 

resonemanget att det finns en risk för generalisering av elever med en viss diagnos. De menar 

till exempel att större hänsyn bör tas till psykosociala faktorer, och att skolan eller läraren i 

utformandet av stöd och anpassningar inte gör tillräckligt, utan hänvisar svårigheterna till 

diagnosen. Vi menar inte att forskningen går stick i stäv med resultatet av våra informanters 

uppfattning, men vi ser en problematik då det framgår hur oerhört viktigt det är för eleven att 

bli tagen på allvar då de redan fått en diagnos. Vi håller med om vikten av att arbeta på flera 

plan, övergripande och specialpedagogiskt men vi får inte glömma bort den enskilda elevens 

perspektiv. En av våra slutsatser är att eleverna vill bli sedda och bekräftade i sin diagnos, det 

hjälper dem att hantera sina svårigheter, vilket betonas av Baric et al. (2016). 

 

Relationskompetens 

Juul och Jensen (2002) betonar att begreppet relationskompetens bör ses som en yrkesmässig 

professionalitet där lärare tar ansvar för relationen och dess kvalitet. Vårt resultat visade 

tydligt hur våra informanter behövde och efterfrågade stöd för att relationen skulle utvecklas 

och bibehållas och hur läraren ansvarade för relationen dem emellan.   

I vår studie lyfter vi elevens uppfattning, de utgår helt från sig själva i ett individperspektiv 

och vill ha lösningar som passar dem. Det kan lätt blir krockar och våra elever uttryckte 

återigen hur de ville bli förstådda. Här anser vi att det krävs ett yrkesprofessionellt relationellt 

ansvar från läraren för att komma till samförstånd med eleven, vilket bekräftas av litteraturen 

(Rodger & Roth, 2006; Juul & Jensen, 2002; Aspelin, 2016). Det styrks även av Frelin (2012) 
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som beskriver lärarens förhandling som ett långsiktigt och tidskrävande arbete. Den 

komplexitet som det innebär att utveckla och bibehålla tillit i relationen kräver verkligen stor 

kompetens av läraren. Hur det arbetet inte alltid uppfattas av eleven bekräftas av Baric et al. 

(2016) som i sin studie visar på att elever känner sig utlämnade att lösa utmanande situationer 

på egen hand och inte ser eller märker det stöd som de får. Relationskompetens utgör således 

en central del i lärarrollen. 

Lärarens förmågor 

Genom litteraturen har vi fått kunskap om vilka förmågor en lärare som når fram bör besitta 

som vi kan koppla till vår empiri. En tydlig sådan koppling är kring begreppen 

självutlämnande (Zardeckaite-Matulaitiene och Paluckaite (2013) och närvaro (Rodgers och 

(Raider-Roth 2006). Närvaro i betydelsen att bli förstådd av lärare, både känslomässigt och 

kognitivt, bekräftas genomgående av de positiva berättelserna våra informanter ger. De 

beskriver lugna trygga lärare som orkar och vågar stå kvar och samtala med dem eller 

argumentera med dem när de är i affekt. Vi kopplar det till Frelins (2012) begrepp förtroende, 

omtanke och medmänsklighet. Det överensstämmer även med hur eleverna i Johnsons (2008) 

studie rankade de lärare högst som hade förmågan att lyssna och att bara finnas där för dem. 

Vi instämmer med Rodgers och Raider-Roth (2006) att lärare som på detta sätt är trygga i sin 

ansvarsroll och dessutom medvetna om hur deras personlighet inverkar på elevernas 

prestationer, kan skapa rätt förutsättningar för elever att utvecklas både kunskapsmässigt och 

socialt.  

Att som lärare vara självutlämnande är att balansera mellan att vara privat och professionell, 

men att bjuda på sig själv kan både upplevas positivt och negativt av eleverna. Att som lärare 

bekräfta eleverna genom att ibland lämna ut privata känslor eller åsikter i syfte att knyta band 

ses generellt som positivt. Här finns en stor överensstämmelse mellan vår empiri och 

Zardeckaite-Matulaitiene och Paluckaite (2013). I vårt resultat har vi gett exempel på det 

författarna påtalar, hur lärare lämnar ut för mycket av sig själva och kommer för nära vilket 

kan bli obekvämt för eleven. Denna risk att bli för privat anser vi är ett viktigt dilemma i 

relationsskapandet. Aspelin (2016) förklarar detta som lärares förmåga att vandra mellan 

närhet och distans.  

Relationens betydelse för delaktighet 

Att tolka känslan av inkludering är problematiskt och innebörden av begreppet kan tolkas 

olika. Elevens grad av delaktighet påverkas av relationens kvalitet men den är svår att mäta 
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och förstå (Nilholm & Alm, 2011). Vårt syfte var att ta reda på hur relationen påverkar 

elevernas delaktighet, något som visat sig vara komplext. 

Att beskriva relationen till sina lärare var inte lätt för våra informanter, de hade svårt att sätta 

ord på den faktiska relationen. Det är först när vi går bortom orden och förstår den djupare 

betydelsen som vi finner upplevelsen av relationen. När eleverna beskriver vad de får i form 

av stöd och förståelse att det egentligen är själva resultatet av relationen. Vår slutsats är att 

det pågående relationsarbetet inte är synlig för eleverna som kan tolka lärarens agerande på 

annat sätt än vad som var menat. Men slutresultatet blir dock att det bidragit till elevernas 

möjligheter att känna delaktighet och samhörighet. Även om eleverna inte själva uppfattar 

omtanken eller de anpassningar som gjorts har förutsättningarna givits.  

Bemötande är ett begrepp kopplat till lärares förståelse och attityd. En av våra informanter 

uttrycker tydligt att hen kommit nära en av sina lärare därför att läraren var så ung och själv 

nyss varit tonåring. Det finns en variation kring hur yngre och äldre lärares förmåga att 

bemöta elevers olikheter beskrivs i vår litteraturgenomgång. Lärare blir skickligare med 

längre erfarenhet (Frelin, 2012) då de har hunnit pröva sig fram och blivit säkrare i sin roll. 

Elevernas upplevelse av hur de blir bemötta kan dock vara en annan, då de inte ser det 

långsiktiga arbetet. Den samhörighet våra elever upplevde anspelade på igenkänning när 

läraren var närmare dem i ålder. Detta förhållande kan bekräftas av Gal et al. (2010) vars 

studie visar hur äldre lärare hade en mer negativ inställning till elever med 

funktionsnedsättningar. Vi tänker att det kan bero på vilken samhällsnorm och syn på 

inkludering läraren är skolad i. För våra informanter var unga lärare något positivt, de 

upplevdes som coola och roliga. Det här belyser skillnaden mellan upplevelsen av 

samhörighet och den faktiska möjligheten att delta. 

Eleverna berättar om många situationer där de upplever en oförståelse från lärare vilket 

påverkar deras tillit, och därmed relationen, negativt. En sämre relation kan få negativa 

effekter över tid, vilket betonas av såväl Hamre och Pianta (2001), Portilla et al., (2014) och 

Åkerström (2014). Vi som specialpedagoger kan ha en förståelse för hur lärares 

förutsättningar kring att bygga förtroendefulla relationer varierar. Vi instämmer med Haug 

(2014) om, att då inte rätt möjligheter och kunskap ges till lärarna försvåras deras arbete och 

villkor, vilket får negativa konsekvenser för eleverna. Genom att skapa förutsättningar där 

varje elev kan känna sig accepterad ökar chanserna till motivation och elevens känsla av 

delaktighet kan utvecklas (SPSM, 2018). Då våra styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 

2011) inte beskriver eller benämner hur och vilka krav som ställs på lärares relationella 

arbete, eller hur inkluderingsperspektivet ska uppnås, försvåras uppgiften ytterligare anser vi. 
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Vi tänker också på hur viktigt specialpedagogens arbete på övergripande nivå är, att genom 

elevhälsans förebyggande arbete få möjlighet att placera relationsarbete högt på agendan och 

handleda lärare och arbetslag.  

Sammanfattningsvis har vi tagit del av många upplevelser som visar på ett professionellt och 

engagerat relationsarbete från lärarens sida. Det vi finner mest intressant är dock när det råder 

en diskrepans mellan vad eleven uppfattar, och vad de faktiskt beskriver kring relationer och 

stöd. Eleverna utgår från sig själva, och har svårt att sätta sig in i andras perspektiv än sitt 

eget, vilket möjligen kan förklaras utifrån deras NPF (Bogdashina, 2012; Jakobsson & 

Nilsson, 2011). 

Eleverna uppfattar inte alltid lärarens intention och känner sig då missförstådda. Det kräver 

en enorm lyhördhet från läraren för att förstå detta missförstånd, förändra sitt sätt och 

fortsätta det viktiga relationsarbetet i syftet att inkludera alla elever. 

Metoddiskussion 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Genom att välja 

den metoden fick vi ett användbart material med många personliga berättelser att analysera. 

Vi hade inte fått samma djupa förståelse för våra informanter om vi använt ex enkät eller 

observation. Vi ville ge eleverna förutsättningar att framföra sina erfarenheter och la därför 

upp intervjuerna i samtalsform. Vi var tydliga med att berätta för dem att vi var intresserade 

av deras tankar och funderingar kring våra frågeställningar och att de var experterna. Vi 

inledde samtalen med öppna enkla frågor som inbjöd till samtal. Vår ambition var att få till 

ett “bejakande samtal” således ett samtal som bygger på empati för, och bekräftelse av eleven 

(Kinge, 2008).  Samtalet påverkas av flera faktorer, som tid och plats samt hur vi har ställt 

frågorna liksom frågornas kvalitet. Dessa påverkansfaktorer har vi uppmärksammat och för 

att säkerställa reliabiliteten har vi därför tillsammans gått igenom allt material. Vi har kommit 

fram till att våra informanter borde gett likvärdiga svar även vid ett annat tillfälle. Validiteten 

i vår studie stärks av att vi har haft studiens syfte och frågeställningar som en röd tråd genom 

hela vårt arbete.  Då vår studie bygger på ett litet och begränsat antal informanters utsagor 

vill vi poängtera att slutsatser enbart kan göras utifrån studiens resultat och dess syfte. 
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Avslutande reflektioner 

För oss har det varit väldigt givande att få samtala med våra informanter. De har alla varit 

positiva och glada över att vi intresserat oss för just dem och deras situation och de har haft 

massor att berätta. Vi slås av hur kloka de är och att lärare generellt borde ta sig mer tid att 

faktiskt lyssna in sina elever. De har många bra förslag på vad som underlättar för dem i 

skolan som inte alltid tas tillvara av olika orsaker. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv tycker vi att studien kan vara till hjälp i arbetet att 

bredda kunskapen och förståelsen för relationens betydelse för elever med en NPF. Vi anser 

att resultatet av denna studie kan vara relevant och intressant för pedagoger i skolan som 

dagligen tampas med att upprätthålla relationer till sina elever och framförallt elever med en 

NPF. Vi hoppas att förståelsen kan öka genom att här ta del av erfarenheter ur elevens 

perspektiv. I framtida forskning kan det vara intressant att få ett bredare perspektiv på 

interaktionen i relationen genom att genomföra observationer. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev 

Missivbrev till vårdnadshavare. 
Hej,  
Vi läser sista terminen på specialpedagogutbildningen vid Mälardalens Högskola. Nu gör vi 
vårt examensarbete, som är vår slutliga utmaning i utbildningen. 
 
Ett stort intresse för oss är hur vi på olika sätt kan förändra och utveckla skolan till att bli 
bättre för alla elever och framförallt elever som möter utmaningar i skolan.  
Vår studie handlar om att fördjupa vår kunskap om hur elever med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, t e x ADHD/ADD eller Asperger, tänker kring vad lärare har betytt för 
deras delaktighet i skolan. 
Vi skulle därför bli så glada och tacksamma om vi fick träffa elever som har kunskap och 
erfarenheter som är värdefulla för vår studie. 
 
Våra intervjuer har formen av samtal där eleven kommer att få träffa en av oss och berätta 
om sin relation till olika lärare. Samtalet/intervjun tar ca 20-30 minuter och vi kommer att 
vara på skolan där eleven känner sig trygg. Samtalen kommer att spelas in och transkriberas 
av oss, efter studien kommer allt material att raderas. 
 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt och intervjun när som helst kan avbrytas och därmed 
elevens deltagande. Resultatet kommer enbart att användas för studiens ändamål och 
behandlas konfidentiellt.  
 
För att kunna genomföra intervjuerna behöver vi både elevens godkännande och även 
föräldrars medgivande. Det är därför viktigt att du/ni meddelar samtycke till ditt barns 
medverkan.  
 
Tack på förhand för er hjälp och ert samarbete med oss. 
Maya och Victoria 
 
Vid frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss eller vår handledare för mer 
information.  
 
Victoria Gustafsson, mail: xxxxxxxxxxxxxx 
Maya Ekman Lundberg, mail: xxxxxxxxxxxx 
Handledare: mail xxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Frågorna behöver inte ställas i en viss ordning utan utifrån hur samtalet löper fram.  

Huvudteman: 

• Hur resonerar 

eleverna i studien 

kring sin relation 

till lärare? 

• Hur beskriver eleverna i 

studien lärares egenskaper 

som är av betydelse för 

dem? 

 

• Hur påverkas elevernas 

känsla av delaktighet av 

relationen och lärares 

egenskaper? 

 

 

Intervjufrågor Förtydligande följdfrågor 

1. Om du tänker tillbaka på din skoltid, under vilken 

årskurs/stadie har du trivts bäst i skolan? Berätta hur 

det var i den klassen då 

2. 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. 

 

3.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?  

4. Hur skulle du beskriva en bra lärare?  

Vad berodde det på tror du? 

 

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. 

5. Hur är en lärare som får dig att vilja jobba på 

lektionerna? Kan du berätta. 

6. Om vi tänker på läraren som ledare i klassrummet, 

vad tycker du är viktigt för att du ska få arbetsro? 

7. Vad tycker du är viktigt för att du ska kunna 

jobba?  

Är lärarna personliga eller inte 

Tycker du att du känner dina 

lärare? Får du veta vad de 

tycker eller känner?  

Vet du vad de förväntar sig av 

dig? 

 

Frågor om egenskaper 
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8. Så här skulle man kunna beskriva en lärare (visar 

ordbilder och förklarar) Vilka skulle du välja? kunna 

och vilja jobba.? 

4. Motivation 

5, 6. Förutsättningar 

7. Ledarstilar 

9. Jag vet att du har ADHD/ Asperger Märks det på 

något sätt för dig på lektionerna? Berätta 

10. Är det viktigt för dig att lärarna vet om att du har 

ADHD/Asperger/ NPF? 

11. Kan du berätta hur en lektion kan börja. Är det olika 

beroende på vilken lärare du har? 

 

12. Jag är nyfiken..Går det är märka om en lärare 

bryr sig om dig? Kan du berätta 

13.  Är det viktigt för dig att läraren känner dig väl? 

14. Tycker du att du känner någon av dina lärare 

väl? 

15. Har det hänt att du blivit osams med någon lärare 

kan du berätta vad som hände då. Hur blev ni 

sams igen? 

16. Det sägs att elever trivs bättre i skolan om de har 

en bra relation till sina lärare. Vad tänker du om 

det?  

17. Spelar relationen till dina lärare någon roll för 

dig? Hur? 

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?  

 

Frågor kring delaktighet och 

relationens betydelse för att 

uppleva delaktighet. 

 

Om du jämför din relation till 

olika lärare, hur skulle du 

beskriva den? jämförelse 

Hur skulle du beskriva en bra 

/dålig relation? 

Bli sedd och förstådd 

 


