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Sammanfattning  

Syftet med undersökningen är att studera och analysera uppfattningar om personlig handledning. Särskilt fokuseras 

lärares uppfattningar om vilka framgångfaktorerna är i personlig handledning. Forskningsfrågan har formulerats enligt 

följande: Vilka faktorer i detta sätt att handleda leder till framgångsrikt lärande och utveckling? Mina egna 

erfarenheter i personlig handledning har bidragit till att detta blev mitt fokusområde. På ett tidigt stadium kom jag i 

kontakt med relationell pedagogik, det relationella perspektivet och relationella förhållningssätt, och upptäckte snart 

många beröringspunkter med personlig handledning. 

 

I syfte att fördjupa min förståelse för dessa beröringspunkter har jag valt att genomföra en kvalitativ tematisk 

intervjuundersökning med en explorativ och fenomenografisk ansats. Intervjupersonerna består av sju ämneslärare 

som alla har lång erfarenhet av undervisning och personlig handledning. Intervjusvaren presenteras inom ett antal 

definierade kategorier som i analysen leder fram till sju framgångsfaktorer för personlig handledning: 1) Skolan har 

ett uttalat engagemang, 2) Läraren har legitimitet i relation till eleven, 3) Läraren omfattar de förhållningssätt som 

skapar trygghet hos eleven, 4) Läraren skuldbelägger inte eleven, 5) Läraren är lösningsorienterad och visar på nya 

vägar framåt, 6) Läraren har en väl utvecklad verbal och kommunikativ förmåga och 7) Läraren arbetar målmedvetet 

med att skapa ett relationellt kontrakt med eleven.  Dessa framgångsfaktorer har sedan diskuterats dels mot innehållet 

i intervjukategorierna, dels mot den forskning som presenteras i litteraturöversikten.  

 

Undersökningens resultat tyder på att det finns starka kopplingar mellan de sju framgångfaktorerna för personlig 

handledning och relationell pedagogik, det relationella perspektivet och relationella förhållningssätt. Det framstår till 

och med som om personlig handledning inte blir möjligt att genomföra på ett meningsfullt vis om det relationella 

lämnas utanför. 
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1. Områdesorientering 

 

1.1 Inledning  

Att i lugn och ro få tid att samtala med var och en av sina elever, betraktar jag som en avgörande del 

av det pedagogiska uppdraget. Denna erfarenhet är den drivkraft som har fått mig att skriva en uppsats 

om personlig handledning. Idag finns det många skolor och många lärare som omfattar ett relationellt 

synsätt, det vill säga ett synsätt där man så långt det är möjligt prioriterar relationen till var och en av 

eleverna, för att man anser att det främjar elevernas lärande och utveckling. Dock är det inte alltid så 

lätt att överblicka vilka förutsättningar som är nödvändiga för att möten med enskilda elever skall bli 

praktiskt genomförbara eller vilken kunskap som krävs för att nå ett gott resultat. I denna 

undersökning har jag intervjuat lärare som alla har stor erfarenhet av ett relationellt synsätt genom att 

de aktivt har arbetat med det som i denna uppsats benämns ’personlig handledning’. Det är för övrigt 

det begrepp som intervjupersonerna själva använder, både i sin yrkesvardag och under själva 

intervjusituationen. I denna uppsats har personlig handledning getts följande definition: Personlig 

handledning syftar till att främja elevens engagemang, självstyre och inre motivation och utgår från 

eleven. Hänsyn tas till att elevens kunskapsutveckling är beroende av elevens personliga utveckling. 

Fokus ligger på ett gemensamt utforskande förhållningssätt som syftar till att undersöka vad eleven 

behöver för att kunna utvecklas så mycket som möjligt, för att därigenom kunna lära sig så mycket 

som möjligt under sin skoltid. (Där det är motiverat kommer personlig handledning i den fortsatta 

texten att ersättas av förkortningen ph). 

 

Jag är skyldig intervjupersonerna ett stort tack, då de på ett mycket generöst vis har delat med sig av 

erfarenheter som inte alltid varit helt lätta att beskriva i korta ordalag. Genomförandet av intervjuerna 

och arbetet med litteraturöversikten har på olika sätt bidragit till att bredda och fördjupa mitt eget 

förhållande till personlig handledning. Jag känner mig ödmjuk inför områdets komplexa karaktär och 

optimistisk när det gäller de oändliga möjligheter som uppdagas när man undersöker den personliga 

handledningen utifrån ett relationellt synsätt. 

 

1.2 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med undersökningen är att studera och analysera uppfattningar om personlig handledning. 

Särskilt fokuseras lärares uppfattningar om vilka framgångfaktorerna är i personlig handledning. 

Forskningsfrågan lyder: Vilka faktorer leder till framgångsrikt lärande och utveckling vid personlig 

handledning? 
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1.3 Avgränsningar 

Då jag själv varit verksam i elva år på grundskolans senare år föll det sig naturligt att avgränsa urvalet 

till intervjupersoner med denna bakgrund. Vidare ville jag göra ett begränsat antal intervjuer, för att få 

tid att bearbeta och analysera dessa på djupet. Jag visste också att intervjupersonerna skulle vara 

behöriga ämneslärare med mångårig erfarenhet i yrket och dessutom med en omfattande professionell 

erfarenhet av personlig handledning. Att då endast välja erfarna lärare som jag visste var engagerade i 

personlig handledning, föll sig naturligt. Eftersom jag själv är verksam som lärare i Stockholms Län, 

blev detta en geografisk avgränsning. Att jag valt att begränsa min forskningsfråga till att handla om  

vilka framgångsfaktorer som leder till framgångsrikt lärande och utveckling vid personlig 

handledning, beror på min vilja att synliggöra nya samband för att därigenom kunna få ett 

helhetsperspektiv. 

 

1.5 Förförståelse  

Min förförståelse spänner över 22 år som verksam lärare. De första sju åren som lärare inom 

vuxenutbildning, därefter 11 år som bildlärare på grundskolans övre år och de sista fyra åren som 

lärare både på ungdomsgymnasiet och på vuxengymnasiet. Under mina första 18 år har jag 

regelbundet arbetat med personlig handledning, där jag haft regelbundna samtal med enskilda elever i 

snitt en gång per vecka. Det har dels varit som mentor och dels som ämneslärare. I min egen lärarroll 

har det personliga mötet och samtalet med enskilda elever varit oupphörligt fascinerande och givande. 

Det har varit en stor källa till kunskap som jag sedan har kunnat ösa ur i samband med upplägg och 

planering av nya kurser och uppgifter. När jag gjorde ett överslag på hur många elevsamtal jag haft 

inom personlig handledning kom jag fram till att det under mina 22 år som verksam lärare handlar om 

drygt 11 000 samtal. Det är lågt räknat eftersom jag endast har tagit med de samtal som har varit 

förutsägbara i samband med redovisningar och inlämningsuppgifter. De oplanerade och spontana 

samtalen samt de samtal jag haft som mentor är därför inte medräknade. Idag vet jag att jag själv inte 

klarar mig utan dessa möten och relationer, dels för att de bidrar till min kompetens och dels för att de 

bidrar till att mitt arbete känns meningsfullt. Utan alla dessa möten hade jag nog inte varit den lärare 

jag är idag, det vill säga en lärare som fortfarande kan känna förväntan inför läraruppdraget. 

 

1.6 Litteraturöversikt 

I litteraturgenomgången utgår jag från relationens betydelse för lärande och utveckling och undersöker 

vad som är innebörden i begreppen relationell pedagogik, relationellt perspektiv och relationella 

förhållningssätt. Avsikten har varit att se beröringspunkter och samstämmighet med det jag i denna 
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uppsats benämner personlig handledning. Den litteratur och de avhandlingar jag relaterar till har en 

direkt koppling till det relationella synsättet och relationens betydelse för lärande och utveckling.  

I enlighet med läroplanernas målsättningar och aktuell lärarprofessionslitteratur kan man säga att 

läraren har två primära uppdrag: dels att främja elevens kunskaps-, färdighets- och attitydutveckling 

och dels att inom det pedagogiska uppdraget praktisera ett etiskt-moraliskt omsorgsperspektiv. 

Lärarens dubbla uppdrag innebär därmed att undervisa men också att på ett personligt vis relatera till 

eleven som medmänniska (Nordström-Lytz 2013).  

 

Jag har valt att inleda med Aspelin och Perssons beskrivningar av relationell pedagogik, för att 

därefter titta närmare på det relationella perspektivet utifrån ett antal nyckelbegrepp som återkommer, 

både i beskrivningarna av den relationella pedagogiken och i övriga referenser som utgår från det 

relationella perspektivet. Här inleder jag med Anneli Frelins avhandling från 2010 Teachers relational 

practices and professionality. Därefter gör jag en koppling till det som  Juul och Jensen (2012) 

benämner pedagogisk relationskompetens och avslutar med att lyfta fram delar i Hatties (2012) 

undersökning  Visible Learning for teachers – maximizing impact on learning. Här finns mycket som 

knyter an till det relationella perspektivet. Avslutningsvis undersöker jag de relationella 

förhållningssätt som kan sägas bygga upp det relationella perspektivet och relationell pedagogik. 

 

1.6.1 Relationell pedagogik 

I dagsläget finns ingen definition av relationell pedagogik som är allmänt rådande. Jonas Aspelin och 

Sven Persson som är författare till boken Om relationell pedagogik (2011) är tydliga med att de endast 

ger sin version av relationell pedagogik. De bjuder in såväl teoretiker som praktiker att utveckla den 

versionen. Aspelin och Perssons helhetssyn och kunskaper i ämnet har många beröringspunkter med 

personlig handledning. Detta har bidragit till att jag har valt att låta just dem definiera begreppet 

relationell pedagogik. 

 

Lärande möten 

I förordet till sin bok Om relationell pedagogik relaterar Aspelin och Persson (2011, s. 7) till 

Skollagen och till Lgr 11; ”att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Aspelin och 

Persson instämmer i att lärararbete handlar om att åstadkomma de förmågor och färdigheter som 

ansetts viktiga och formulerats i olika planer för lärande – men att det också är en mellanmänsklig och 

existentiell aktivitet där läraren möter eleven både som han eller hon är och som den han eller hon kan 

bli. Aspelin och Persson har utvecklat att sätt att se på utbildning där båda aspekterna finns med och 

som de benämner relationell pedagogik. Dock har de valt att lägga tonvikt vid den senare aspekten, 

dels för att den lätt glöms bort och dels för att de anser att den är grundläggande. Sammanfattningsvis 
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kan man då, utifrån Aspelin och Perssons version, beskriva relationell pedagogik utifrån två 

huvudaspekter där den första handlar om lärarens samhällsuppdrag att utveckla de förmågor och 

färdigheter som beskrivs i olika styrdokument för den svenska skolan och den andra aspekten handlar 

om lärarens pedagogiska uppdrag att på en mellanmänsklig nivå skapa förutsättningar för att ett 

lärande möte mellan lärare och elev skall uppstå.  

 

Med hjälp av begreppet relationell pedagogik söker Aspelin och Persson en ny riktning för tänkandet 

kring utbildning. Jag citerar; ”De tendenser som vi kallar den kunskapseffektiva skolan och den socialt 

orienterade skolan dominerar den samtida pedagogiska diskursen och där sätts antingen individer och 

individers prestationer eller sociokulturella omständigheter och läromiljöer i centrum”. Här ser i stället 

Aspelin och Persson mellanrummet mellan individ och kollektiv som det centrala, och hänvisar i 

första hand relationell pedagogik till en interpersonell nivå där begrepp som relationer, 

kommunikation och mänskliga möten är centrala. De säger sig vilja bidra till synsättet att 

utbildningsinstitutioner i första hand är mötesplatser mellan människor.   

 

Aspelin och Persson har identifierat fyra nivåer av relationell pedagogik: 1) På en första elementär 

nivå står begreppet för pedagogiska möten mellan två parter, t.ex mellan lärare och elev där båda är 

delaktiga i en ömsesidig process. 2) På en andra nivå står relationell pedagogik för pedagogiska 

tillvägagångssätt som bygger på insikter om relationernas stora betydelse i utbildningen. Genom 

lärarens val av till exempel stoff, organisering, medier och bedömning, skapas ett kommunikativt och 

produktivt sammanhang för elevens lärande. Det pedagogiska arbetet ses inte som knutet till skolans 

sociala uppdrag eller kunskapsuppdrag, utan de båda aspekterna är integrerade. 

3) På en tredje nivå ses relationell pedagogik som en beteckning på en pedagogisk rörelse som 

förekommer inom alla skolor och pedagogiska sammanhang där man på ett organiserat sätt arbetar för 

en utbildning där relationer värdesätts. Denna tredje nivå utgörs av sociala sammankomster där 

professionella samtal kring skolan som social miljö förs och hålls levande. 4) På den fjärde nivån står 

relationell pedagogik för en teoretisk diskurs om utbildning, det vill säga ett system av logiskt 

sammanbundna begrepp som appliceras på barns och ungas fostran och kunskapsutveckling.  

 

Tre lärarkompetenser 

Nordenbo m.fl. (i Aspelin och Persson 2011) poängterar i sin forskningssammanställning tre 

lärarkompetenser som särskilt viktiga för elevers resultat: Den första rör Lärares relationella 

kompetens som man anser är en avgörande faktor för elevers skolframgång. Här är förmågan att ge 

återkoppling och feedback, samt förmågan att visa tolerans, empati och respekt gentemot eleven, 

särskilt viktig. Den andra aspekten av lärares kompetens är ledarskapskompetens i klassrummet. 
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Lärares varierande organisering av undervisning, en tydlig delegering av ansvar och ordning och 

struktur gynnar elevers lärande. Vidare menar Nordenbo m.fl. att undervisningen bör präglas av 

innehållslig progression och fokus på läroplanens viktiga principer och väsentliga innehåll, snarare än 

på detaljer. Forskarna menar att detta har samband med lärarens ämnesdidaktiska kompetens – den 

tredje kompetensen – som de definierar som en hög grad av integration mellan ämneskunskaper och 

förmågan att ge eleverna kunskapsmässiga utmaningar samt förmåga att uppmuntra metakognitiv och 

abstrakt kommunikation.  

 

Utifrån ovan nämnda forskning menar Aspelin och Persson att läraren framstår som den viktigaste 

enskilda faktorn för elevers resultat i skolan; läraren kan utgöra en kompensatorisk kraft till de 

problematiska faktorer (föräldrars utbildningsbakgrund, elevernas kön och etniska tillhörighet) som 

starkast påverkar elevers möjligheter att lyckas i skolan. Aspelin och Persson menar då att 

lärarkompetens handlar om att i samarbete med kollegor och föräldrar möta elever utifrån en 

förståelse av deras sociala, kulturella och individuella förutsättningar. Biesta (i Aspelin och Persson 

2011, s. 13-22) använder begreppet utbildningens brännpunkt som kan förstås som ett mellan-

mänskligt kraftfält mellan eleven och läraren. Biesta menar att den huvudsakliga källan till elevers 

förståelse av världen och i förlängningen till elevers utveckling, är relationen mellan dem själva och 

läraren.  

 

Sam-varo och sam-verkan 

Aspelin och Persson (2011) använder begreppen sam-varo och sam-verkan för att klargöra och 

konceptualisera antagandet att människan inte är en separat enhet utan måste förstås i relation till 

omvärlden. Bindestrecken är utsatta för att skilja termerna från ordens vardagliga mening. Sam-varo 

betecknar ett genuint, dynamiskt möte mellan två personer. Här är en person omedelbart närvarande 

inför en annan. Här möts två subjekt som tilltalar varandra och svarar på varandra. Sam-varo 

kännetecknas av moment som oförutsägbarhet och oförbehållsamhet. Det saknar inslag av planering 

och beräkning. Dock behöver termen relateras till ett socialt perspektiv och för det ändamålet har 

Aspelin och Persson konstruerat det tidigare nämnda begreppet sam-verkan. Detta begrepp betecknar 

en process där individer i större eller mindre utsträckning samordnar sina handlingar. Denna process 

medieras genom sociala överenskommelser, till exempel språkliga överenskommelser för hur man blir 

respekterad och respekterar andra. Detta i sin tur regleras av formella strukturer såsom institutionellt 

reglerade roller och förutbestämda regler. Sam-verkan innefattar inslag av planering och beräkning. 

Det är något som byggs upp av målmedvetet handlande, och gäller allt som ligger utanför själva 

relationen.  

 



6 

 

 

 

 

Om man sammanför de båda relationsformerna kan man säga att människan är en varelse som blir till 

i relation till andra. Sam-varo är en beteckning på hennes existentiella förankring. I sam-varo är 

människan delaktig i en ömsesidig relation, närvarande inför ett annat subjekt. Sam-verkan innefattar 

det som sker när individer möts för att delta i en viss verksamhet, till exempel utbildning, där de 

tillsammans kan hantera, reflektera, diskutera, analysera och så vidare. När Aspelin och Persson  

skriver om relationell pedagogik låter de sam-varon stå i förgrunden medan sam-verkan bildar dess 

bakgrund. När det gäller relationell pedagogik i praktiken har de följande tankar: Relationell 

pedagogik står för utbildning i sam-verkan baserad på sam-varo, där skolan har ett formellt uppdrag 

att förmedla kunskap och utveckla olika färdigheter, förmågor och förhållningssätt, och där det är 

lärarens uppgift att verka för detta. De anser också att skolan har en existentiell uppgift; att vara en 

mötesplats. 

 

En skola byggd på relationell pedagogik 

Innan jag kommer in på hur Aspelin och Persson (2011) föreställer sig en skola byggd på relationell 

pedagogik, vill jag göra en koppling till det teoretiska lärandeperspektiv som i hög grad har förmedlats 

via Säljö (2000). Här finns nämligen tydliga kopplingar till en skola byggd på relationell pedagogik. 

Säljö inleder med att slå fast att kunskap är något som lever först i samspel med andra människor. 

Med en sociokulturell utgångspunkt blir kommunikation och interaktion mellan människor avgörande 

för lärande och utveckling. Det är också på det viset som individen blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter och som kunskap får liv och förs vidare. Detta är en grundtanke i sociokulturell 

lärandeteori, där kommunikativa processer och språkanvändning blir helt centrala.  Säljö definierar 

kommunikation som länken mellan det inre (tänkandet) och det yttre (interaktionen) och menar då att 

lärande och utveckling sker genom deltagande i sociala praktiker.  

 

Det sociokulturella perspektivets grundtankar återfinns i Aspelin och Perssons beskrivning av en skola 

byggd på relationell pedagogik. Bland annat genom att kommunikationen och interaktionen mellan 

lärare och elev även här spelar en avgörande roll för elevens lärande och utveckling. Aspelin och 

Persson är samtidigt noga med att understryka att det är ett idéutkast och ett synsätt under utveckling 

som de presenterar, och inte någon programförklaring. I skolans verksamhet tar man hänsyn till hur 

personliga relationer kan odlas och värdesätter förtroendefulla relationer mellan vuxna och barn och 

ungdomar. Samtidigt är man medveten om att kunskapsprocesser både har en konkret och en abstrakt 

dimension. Den här skolan ger goda möjligheter till personliga möten mellan lärare och elever liksom 

inom personalgrupper och elevgrupper. Skolans uppbyggnad tillsammans med olika aktiviteter och 

traditioner bidrar till att skapa en ansvarskänsla och en vi-känsla i organisationen och även en 

tillhörighet till skolans närmiljö.  I den här skolan finns olika formella forum där lärarna möter och 
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handleder eleverna i deras studier. Här behandlar man inte enbart ämnesmässiga frågor utan även 

frågor av mer existentiell karaktär.  I den här skolan finns olika informella forum där lärare och elever 

genom dialog kan mötas på sätt som inte styrs av konventionella roller. Enligt Aspelin och Persson  

får relationell pedagogik bäst grogrund på skolor där lärare och elever känner varandra personligen 

och där man värnar humana ordningar som man finner nödvändiga för att samvaro och genuina 

utbildningsprocesser ska kunna äga rum. 

  

1.6.2 Det relationella perspektivet 

Jag har valt att använda formuleringen ”Det relationella perspektivet” med anledning av att mina 

valda referenser omfattar kunskap från ett flertal områden som sociologi, filosofi, psykologi och 

pedagogik. Här har jag valt ut kunskap som är relevant och som kan inkluderas både inom relationell 

pedagogik och personlig handledning. Många studier visar på sambandet mellan positiva lärar-

elevrelationer som en förutsättning för att lärande skall ske. En av dem är Frelins studie från 2010 som 

presenteras här nedan. 

 

Lärares relationella professionalitet 

I sin avhandling  Teachers Relational Practices and Professionality beskriver Frelin (2010) vad lärare 

behöver kunna, utöver sina ämnen och de ämnesdidaktiska kunskaperna. Frelin kallar det för lärares 

relationella professionalitet, där hon med professionalitet avser professionella handlingar som är 

knutna till den specifika situation i vilken de utförs. Frelins studie visar att lärare etablerar och 

upprätthåller relationer i sitt arbete – till sina elever men också mellan sina elever, i syfte att 

möjliggöra undervisning. Det är detta arbete, lärares relationsarbete, som utgör fokus för hennes 

studie. Frelin definierar lärares relationsarbete som handlingar som har till syfte att etablera, 

upprätthålla och/eller främja relationer som är positiva ur en utbildningssynpunkt.  Hon hänvisar till 

ett flertal studier som visar att när det finns goda förutsättningar för att etablera lärar-elevrelationer 

och om dessa är av en god kvalitet, så gynnar det både elevernas sociala och kunskapsmässiga 

utveckling. Detta gäller särskilt för grupper av elever som har sämre förutsättningar än sina 

klasskamrater, till exempel elever med lågutbildade föräldrar eller elever som kommer från en 

hemmiljö där de är emotionellt utsatta. Frelin menar att undervisning bara kan legitimeras av att den 

gör livet bättre för eleverna, vilket ger den en moralisk dimension.  

 

Vidare menar Frelin (2010) att det bland lärare finns ett stort behov av begrepp med vilka man kan 

diskutera den moraliska dimensionen i lärarrollen. I sammanhanget nämner hon begreppet takt, som 

innebär att läraren handlar för elevens bästa, med känsla för hur eleven skapar mening i situationen. 

Ett annat begrepp är lärares autenticitet, eller äkthet, vilket har visat sig vara gemensamt för lärare 
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som uppfattas som bra lärare (jag återkommer längre fram till detta begrepp). De ibland osynliga 

moraliska villkor som möjliggör undervisning har också uppmärksammats, som till exempel villkoret 

att läraren uppfattas tala sanning och är rättvis. Frelins studie visar att eleverna önskar sig lärare som 

har höga förväntningar på dem, samtidigt som de bryr sig om och bemöter deras behov. Dessa lärare 

benämnder Frelin som ”varma kravställare”.   Hon betraktar utbildning som resultatet av en aktivitet 

av meningsskapande som sker mellan eleven och läraren, i ett utrymme som ingen av dem har full 

kontroll över. Frelin menar att mening inte överförs utan den skapas i detta utrymme.  

 

Pedagogisk relationskompetens 

Jesper Juul och Helle Jensen har i sin bok Relationskompetens i pedagogernas värld (2012), 

sammanställt sina erfarenheter från tjugo års praktiskt, pedagogiskt, psykologiskt och 

psykoterapeutiskt arbete med interpersonella relationer i familjer, skolor/förskolor, behandlings-

institutioner och annan privat och offentlig verksamhet. De argumenterar för att pedagogernas omsorg 

om relationer utgör grunden för all annan pedagogisk aktivitet. De menar att förmågan att förmedla 

kunskaper måste kompletteras med en kompetens genom vilken pedagogen etablerar och uppehåller 

relationer. I bokens förord sammanfattar Tom Tiller deras grundidé genom att beskriva 

relationskompetens som ett ”verktyg för att realisera värdeföreställningar”. 

 

Juul och Jensen ger begreppet relationskompetens två innebörder; den första rör det pedagogiska 

hantverket vilket definieras som pedagogens förmåga att ’se’ barnet på dess egna premisser och 

anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånsäga sig ledarskapet, samt förmågan att 

vara autentisk i kontakten. Aspekt nummer två rör den pedagogiska etiken vilken handlar om 

pedagogens förmåga och vilja att påta sig fullt ansvar för relationen. Juul och Jensen menar vidare att 

utvecklandet av barns och ungas sociala kompetens är ett pedagogiskt huvudmål och att denna process 

förutsätter relationskompetens från den vuxnes sida. De anser också att de kvaliteter som skapar och 

utgör goda relationer är desamma för barn och vuxna och den enes kompetens utvecklas i samspel 

med den andres. Juul och Jensen använder begreppet ömsesidighet för att beskriva den avgörande 

relationella kvaliteten i subjekt-subjektrelationen. De menar att det är de vuxnas beredskap att 

reflektera över relationen som avgör om båda parter växer eller om barnet kategoriseras som 

problematisk. De anser vidare att det ömsesidiga växandet och utvecklingen är värdefull för båda 

parter, men att det är ömsesidigheten som relationell kvalitet som är den avgörande 

värdeföreställningen. 
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Juul och Jensen anser att det finns behov av att sammansmälta psykologi och pedagogik och 

presenterar i sammanhanget begreppet pedagogisk relationskompetens, där de pedagogiska områdena 

kan söka kunskap och näring i psykologin, på sina egna förutsättningar. I sin bok Relationskompetens 

i pedagogernas värld (2012) har de hämtat bidrag och inspiration från den moderna utvecklings- och 

relationspsykologin, men också från den senaste forskningen i kognitionspsykologi. De anser att 

boken kunde ha haft undertiteln ”från lydnad till integritet” emedan de menar att mognaden av den 

enskilda människans integritet kommer att bli det naturliga målet för barnuppfostran och pedagogik 

under det kommande århundradet. Vidare anser de att omsorgen om barnets integritet måste vara en 

integrerad del av det pedagogiska utövandet hela vägen fram till målet. Begreppet integritet definierar 

de som en människas upplevelse av helhet och sammanhang, både vad gäller inre och yttre 

ansvarstagande.  Juul & Jensen menar att erkännandet av vår individuella, personliga integritet och 

förmågan att uttrycka den språkligt (såväl verbalt som icke-verbalt och kroppsligt) måste av 

nödvändighet ske i en kontinuerlig relationell process.  

 

Lärarens autenticitet  

Som vuxen förväntas läraren ta det största ansvaret för relationen till eleven. Det känns därför 

naturligt att undersöka på vilket sätt lärarens värderingar är viktiga och kanske avgörande inom 

relationell pedagogik. Här vill jag ge röst åt ett antal olika definitioner av begreppet autenticitet, med 

förhoppningen att de tillsammans kompletterar bilden av ett begrepp som är så pass komplext. Juul 

och Jensen (2012) definierar begreppet autenticitet som den vuxnes förmåga att vara yrkespersonligt 

närvarande i relationen. Vidare menar de att den vuxnes autenticitet är värdefull eftersom den är en 

nödvändig förutsättning för hans eller hennes personliga auktoritet och kontinuerliga yrkespersonliga 

utveckling. Den vuxnes autenticitet skapar samtidigt möjlighet för barnet att hitta och uttrycka sin 

egen autenticitet och därigenom banas det väg för utvecklingen av barnets eget inre ansvartagande. 

Juul och Jensen är också av uppfattningen att det går utmärkt att förena autenticitet och 

professionalism eftersom autenticitet är att handla i enlighet med sina livsvärden, inte nödvändigtvis i 

enlighet med sina känslor. I sin avhandling från 2013 Att möta den andra, beskriver Nordström-Lytz 

autenticitet som modet att vara den man just i stunden är, utan att spela någon förväntad roll. Aspelin 

(2010) uttrycker det som att det är i en personlig relation som läraren själv är autentisk.  

 

Laursen (2004) menar att förtroendefulla relationer vilar på autenticitet där den autentiske läraren är 

öppen och ser möjligheter att bedriva undervisning med engagemang och äkthet. Den autentiske 

läraren har även en tydlig plan och en intention med sin undervisning men vågar samtidigt ta in 

elevernas olikheter samt uppmuntra dem till att känna sig kompetenta. Laursen har identifierat sju 

kvalitéer hos den autentiske läraren: 1. Den autentiske läraren har ett personligt syfte med sin 
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undervisning, det finns något meningsfullt man vill uppnå. 2. Den autentiske läraren förmedlar ett 

budskap, på ett engagerat sätt, om att det finns något viktigt att lära för eleverna. 3. Den autentiske 

läraren fokuserar inte bara på innehållet i undervisningen, utan även på om eleverna lär sig något eller 

inte. 4. Den autentiske läraren söker ramar som är gynnsamma för vederbörandes undervisning. 5. 

Den autentiske läraren strävar efter ett gott samarbete med kollegorna. 6. Den autentiske läraren 

strävar efter att uppnå det han eller hon har föresatt sig, och lyckas för det mesta med det. 7. Den 

autentiske läraren tar ansvar för sin egen professionella utveckling. Enligt Laursen är autenticitet och 

professionalitet inget motsatspar utan i stället ser han autenticitet som professionalism på högsta nivå, 

där det inte finns något avstånd mellan person och professionalism. Vidare menar Laursen att 

intentionalitet, kreativitet, ansvar, god kontakt med eleverna samt förmågan att förverkliga syften, är 

något som är gemensamt för både expertis och autenticitet. Laursen anser att autenticitet ligger nära 

det man skulle kunna kalla kärnan i lärarexpertisen och han ser autenticitet som modet och förmågan 

att förhålla sig till helheten. Laursen hävdar också att ingen form av lärarprofessionalism eller 

lärarexpertis förutsätter en bestämd personlighet. Han anser att man kan bli en god lärare oavsett 

vilken grundläggande personlighet man är utrustad med. Att man kan lära sig att bli en bra lärare om 

man verkligen vill det, har lust till det och investerar sin energi i det.  

 

Mötet, samtalet och dialogen 

Det är väldigt svårt att se hur det skulle vara möjligt att praktisera en relationell pedagogik utan 

förutsättningar för reella möten mellan lärare och elev. Samtalet och dialogen utgör två viktiga 

verktyg i det sammanhanget. Juul och Jensen, Aspelin, Buber med flera bidrar genom sitt respektive 

perspektiv till att bredda och fördjupa innebörden i de tre begreppen: möte, samtal och dialog.  

När Aspelin (2010) definierar dialog-begreppet beskriver han dialogen som något som rör en relation 

och som förutsätter tillfällen av ömsesidighet, oförutsägbarhet och överraskning. Han anser vidare att 

det är i och genom dialog som mellanmänskliga möten kan uppstå och som utbildning kan 

förverkligas. Aspelin menar att det endast är då läraren träder i dialog med eleverna om ett 

kunskapsinnehåll som hon förstår hur motparten upplever stoffet och situationen som helhet. 

Enligt Juul och Jensen (2012) fordrar ett fruktbart möte att man talar om det som är viktigt och att det 

sker i en stämning där det också är tillåtet att vara irrationell, spontan och där man ”får göra bort sig”. 

De anser att det är de professionella som har det övergripande ansvaret och makten att säkra att dessa 

kvaliteter finns närvarande i rummet.  De anser vidare att en pedagogisk process som har framtiden 

och målet som sitt dominerande fokus inte nödvändigtvis är ständigt aktivt värderande och definitivt 

inte alltid negativt värderande. Den sänder emellertid ett tydligt budskap till barnet om att vi är mer 

intresserade av vem barnet skall bli än vem barnet är just nu (Juul och Jensen 2012). 
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Pedagogers samtal med barn har enligt Juul och Jensen det särdraget att de vuxna nästan alltid har en 

avsikt med samtalet. De menar att pedagoger oftast talar med barn och unga för att föra dem närmare 

ett mål som de själva har definierat å barnens vägnar. Det innebär inte nödvändigtvis att denna avsikt 

eller detta mål inte också ligger i barnets eget intresse, men det utgör en etisk utmaning att dels 

undersöka och tydliggöra om en sådan överensstämmelse faktiskt existerar och att dels definiera och 

beskriva vägen mot målet tillsammans med barnet/den unge. Under årens lopp har Juul och Jensen  

mött fackfolk som har haft stor sympati för de begrepp och principer som presenteras i deras bok 

Relationskompetens i pedagogernas värld och ofta har de fått frågan; ”Ja men hur förhåller man sig på 

det sättet till tjugoåtta barn samtidigt?  Juul och Jensen har svarat att det kan man inte! Om man vill ha 

en riktig och dynamisk kontakt med tjugoåtta barn i en klass menar de att man först måste etablera 

kontakt med var och en av dem. Detta är också anledningen till att de har valt att lägga tonvikten vid 

en-till-en-relationen, för att det i slutänden alltid är den professionelles kontakt med det enskilda 

barnet som avgör hur kontakten blir med hela gruppen. 

 

Juul och Jensen gör ett försök att ringa in vad de kallar det personliga språket, som de menar 

förmedlar den individuella människans personliga tankar, värden och känslor i ett samlat uttryck. Ett 

uttryck som eftersträvar maximal överensstämmelse mellan den inre upplevelsen och det yttre 

uttrycket/det talade ordet, och samtidigt är en kunskapsprocess för den talande. På det sättet blir det 

personliga språket det mest autentiska uttrycket för en individs integritet.  De har vidare definierat fyra 

positiva kvaliteter för det personliga språket:  

 

¤ Det gör den talande närvarande och tydlig i kontakten. 

¤ Det ökar den talandes självkänsla. 

¤ Det inspirerar den andra parten till personlig insikt och ökar därigenom dennes självkänsla. 

¤ Det kränker aldrig den andres gränser eller värderar dennes önskningar och behov. 

 

Enligt Aspelin (2010) är relationell pedagogik inte något man ägnar sig åt vid sidan om 

kunskapsuppdraget. Det är heller inte relationen i sig som har den relationelle pedagogens hela 

uppmärksamhet. Fortfarande finns där lärostoffet, ett stoff som antingen kan förmedlas och utvecklas 

separerat från relationer eller integrerat med relationer. Aspelin menar att den relationelle pedagogen 

har det senare som huvudmål, det vill säga att utveckla ett kunnande i och genom autentiska möten.  

Vidare menar han att öppenhet för att dialog kan inträffa när vi minst anar det, är ett viktigt budskap 

till lärare. 
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Buber (1878-1965) var djupt engagerad i pedagogiska frågor och har fortfarande ett stort inflytande på 

nutida forskning och litteratur inom relationell pedagogik/det relationella perspektivet. Buber menar 

att äkta relationer är lärandets plattform och att det är i möten mellan människor som vi når 

verksamhetens egentliga mål (Aspelin 2010, s. 88). Buber anser också att det enda som kan påverka 

eleven som en hel människa är läraren själv som en hel människa (i Henriksson 2004, s. 125). 

I sin bok Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (2010) skriver Aspelin om det pedagogiska 

samtalet utifrån Bubers tre element, som han menar bygger upp äkta samtal: Det första handlar om att 

deltagarna tilltalar varandra i fullständig sanning. Det andra handlar om att deltagarna ger ett ärligt 

och förbehållslöst uttryck för sig själva och det tredje om att äkta samtal är fritt från sken, det vill säga 

att deltagarna koncentrerar sig på själva samtalet och inte är upptagna av reflektioner om hur de 

uppfattas av andra.  

 

Aspelin påtalar vikten av att läraren i samtalet, lyfter fram elevens aktuella och potentiella existens. 

Buber (i Aspelin 2010, s. 141) använder begreppen acceptans och konfirmering, där acceptans står för 

en process där eleven upplever att läraren ser och bekräftar honom eller henne just sådan han/hon är. 

Att läraren godtar honom eller henne förutsättningslöst här och nu. Konfirmering står för en process 

där eleven upplever att läraren bejakar honom, å ena sidan sådan han är och å andra sidan sådan han 

är på väg att bli. Läraren bejakar eleven samtidigt som hon låter honom förstå vad han kan och bör 

utvecklas till. Vidare menar Aspelin att en sann lärare strävar efter att lära ut en väg och inte en 

ståndpunkt, eftersom eleven inte lär sig något av värde om hon inte själv är involverad i lärprocessen. 

Buber (i Aspelin 2010, s. 145) använder även begreppet omfattning som han beskriver som att dela 

den andres verklighet utan att förlora sig själv.  

 

Aspelin försöker beskriva hinder för äkta samtal i undervisningen och precis som Juul och Jensen 

(2012) kommer han fram till att det främst handlar om gruppstorlek. Han menar att som 

gruppdeltagare bemöts man lätt som en representant för en position, snarare än som en hel person. 

Vidare menar han att ”publikens” storlek och det begränsade talutrymmet gör att enskilda offentliga 

yttranden får stor uppmärksamhet, vilket i sin tur kan få till följd att somliga blir ängsliga och tystnar 

medan andra inspireras att ta stor plats. Aspelin (2010) menar att i den stora utbildningsgruppen riktar 

sig deltagarna till en anonym publik snarare än till konkreta personer. Att yttra sig inför en stor mängd 

människor vilka inte ger något direkt stöd eller visar någon reaktion, medför en betydande risk att 

göra bort sig. Det blir lätt att känna sig utlämnad åt sig själv, åt sina privata tankar och känslor. 

Aspelin drar därmed slutsatsen att ”den stora gruppen” ofta ger mindre bra förutsättningar för äkta 

samtal, som han definierar som samtal där man öppnar sig för varandra samtidigt som man agerar 

ärligt och utan förbehåll. 
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Bekräftelse och återkoppling  

Enligt Juul och Jensen (2012) är bekräftelse och erkännande en förutsättning för att utveckla  

självkänsla och personligt ansvarstagande.   De betraktar inte bekräftelse som en kommunikations-

teknik, utan som en samtalsform som bygger på den vuxnes förmåga och vilja att förhålla sig öppet, 

sensitivt och inkluderande till barnets inre verklighet och självförståelse”. I sin avhandling Living 

away from blessings, undersöker Henriksson (2004) hur ungdomar upplever misslyckanden i skolan. 

Hon tar upp begreppet bekräftelse, som hon menar är ett av våra viktigaste behov. Hon menar vidare 

att människan, ung som gammal, vill vara någon. I sammanhanget tar hon upp van Manens (i 

Henriksson 2013, s. 134) fyra aspekter av hur lärare ger eller kan ge elever bekräftelse: 1) Genom 

namn - att komma ihåg vad en elev heter. 2) Genom igenkännande - att kunna tilltala en elev på ett 

personligt vis. 3) Genom respekt - att värdesätta en elev och ge henne eller honom en egen plats. 4) 

Genom att hedra - att bekräfta eleven som unik människa. 

 

Ledarskap och handledning  

Jensen & Juul (2012) utgår från att handledning per definition, baserar sig på formella och reella 

kompetens- och rollskillnader där läraren och handledaren är den mer erfarne och den uttalat 

ansvarige för processen och relationen. De understryker att detta arbete inte är av rent 

yrkesmässig/metodisk art, utan yrkesskickligheten kan sägas verka genom en rad mänskliga 

egenskaper och kvaliteter: personlighet, livserfarenhet, utstrålning och förmåga att umgås respektfullt 

och inspirerande med andra människor. Juul och Jensen anser att barns och vuxnas väg till personligt 

ansvarstagande är beroende av kvaliteten i det ledarskap som föräldrar och pedagoger utövar och den 

grad av personligt och socialt ansvarstagande som de vuxna demonstrerar i samspelet med dem. Enligt 

dem visar all erfarenhet också att barn generellt utvecklas optimalt tillsammans med vuxna som 

förmår och är villiga att ta på sig ledarskapet. Det vuxna ledarskapet som bäst tillvaratar barnet, 

relationen och det pedagogiska målet består enligt Juul och Jensen av följande delar: Autenticitet, 

Intresse, Bekräftelse, Involvering, Beslut och Konflikt.  Autenticitet betraktas som den vuxnes förmåga 

och vilja att representera sina tankar, känslor, värderingar, mål och gränser. Med intresse menas här 

den vuxnes intresse för vem barnet är - alltså en parallell till det Juul och Jensen kallar förmågan att 

”se” barnet utifrån dess egna villkor. När den vuxne har lärt sig något om vem barnet är just nu, kan 

detta bekräftas antingen med barnets egna ord eller, om barnet själv saknar ord, med den vuxnes 

empatiska användning av språket. 

 

Begreppet involvering används för att beskriva det som sker när den vuxne har hört och förstått vad 

som är barnets sinnestillstånd, behov, lust, olust, dröm, mål etc. och tar ansvar för att inkludera detta i 

deras gemensamma framtid i den utsträckning det är möjligt. Det är den vuxnes ansvar att ta beslut, 
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om de inte har delegerats till barnet eller gruppen som ett led i en demokratisk process. I 

professionella sammanhang betyder det att de vuxna i kraft av sin erfarenhet, överblick och 

yrkesmässiga ansvar måste fatta beslut som inte alla uppskattar. Av naturliga skäl medför detta 

konflikter av varierande grad. Dessa konflikter är helt nödvändiga för kvaliteten i det fortsatta 

förloppet, både vad gäller innehåll och process. Henriksson (2013) tar upp vikten av att läraren är 

tålmodig och visar tålamod gentemot sina elever. Hon menar att detta skapar hopp i klassrummet och 

där det finns tålamod och hopp där skapas en atmosfär av lugn, vilket gynnar elevernas utveckling. De 

elever som Henriksson intervjuade i sin undersökning om skolmisslyckanden hade ingen egen 

skolerfarenhet av begreppen; tillit, tilltro, trygghet, glädje, tålamod, hopp och lugn. Oftast hade de 

mött motsatsen till nämnda begrepp.  

 

Vår tids största undersökning av evidensbaserad forskning 

Tillsammans med ett forskarteam har Hattie (2012) under femton års tid studerat vilka faktorer som 

påverkar elevernas studieprestationer och gör dem synliga för både skolledare, lärare, elever och 

föräldrar. Resultaten presenteras i boken Visible learning for teachers. Underlaget för undersökningen 

är det största i sitt slag; man har analyserat 50 000 studier där 80 miljoner elever ingår. Resultaten 

visar att om undervisning och lärande är synligt, ökar sannolikheten för att eleverna skall prestera på 

högre nivåer. Undersökningen visar också att den som har störst möjlighet att göra lärandet synligt är 

den enskilde läraren. Hatties undersökning visar därmed att det är den enskilde läraren som betyder 

mest för elevernas studieprestationer.  

 

Hattie beskriver nio gemensamma nämnare för lärare som anses vara inflytelserika, passionerade och 

kunniga i sitt arbete. Dessa gemensamma nämnare passar väl in i ett relationellt synsätt där läraren har 

en återkommande personlig kontakt med sina elever. Här följer de nio gemensamma nämnarna i 

sammandrag: 1) Läraren fokuserar på elevernas kognitiva engagemang i skolarbetet. 2) Läraren 

fokuserar på att utveckla konstruktiva tankesätt och resonemang och prestenterar effektiva strategier 

för elevernas lärande. 3) Läraren inspirerar eleverna till ny kunskap och förståelse och visar samtidigt 

på nyttan med deras nya kunskaper och insikter. 4) Läraren ger feedback och återkoppling på ett 

lämpligt sätt och vid rätt tidpunkt, för att stärka elevernas känsla av meningsfullhet inför det fortsatta 

arbetet med att nå sina mål. 5) Läraren söker feedback och återkoppling från eleverna på sin 

undervisning. 6) Läraren har en djup förståelse för hur lärprocesser fungerar. 7) Läraren ser 

inlärningsprocessen genom den enskilde elevens ögon. 8) Läraren stödjer elevernas strävan genom att 

bistå med feedback/återkoppling kring eventuella fel och brister som kan uppstå under arbetets gång. 

9) Läraren bryr sig om ifall eleverna når sina mål och arbetar medvetet för att samtliga elever skall 

dela lärarens passion för ämnesområdet/uppgiften. Hattie understryker hur viktigt det är att alla lärare 
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och medarbetare på skolan samverkar kring ovanstående områden och hjälper varandra att hålla dem 

aktuella i den dagliga verksamheten. Om så inte sker menar Hattie att det blir svårt för enskilda 

lärare/medarbetare att behålla sitt fokus och att skapa praktiskt och tidsmässigt utrymme för 

genomförandet av dessa intentioner.  

 

1.6.3  Relationella förhållningssätt 

Våra förhållningssätt som utgår från våra värderingar, brukar visa sig i hur vi betraktar och bemöter 

omvärlden, andra människor och oss själva. Både inom traditionell psykoterapi och inom kognitiv 

beteendeterapi finns målsättningen att öka vår medvetenhet kring det som påverkar våra 

förhållningssätt i olika situationer och sammanhang (Levander och Levander 2012). Kanske är detta 

en särskilt angelägen fråga för lärare, då en ökad medvetenhet om vad vi förmedlar genom våra 

förhållningssätt, kan bidra till att förbättra kontakten med eleverna och då samtidigt höja vår sinnesro 

och mentala närvaro – två viktiga förutsättningar för att läraren skall kunna bedriva personlig 

handledning på ett meningsfullt vis. Ur Bubers synvinkel handlar pedagogens personliga utveckling 

inte om individuella egenskaper utan om förhållningssätt, där eleven utgör den grundläggande 

samarbetspartnern. Aspelin (2005) menar att det är i en ömsesidig relation till denna samarbetspartner 

som pedagogens förmåga att verka pedagogiskt växer. Enligt Aspelin innebär det relationella synsättet 

att undervisning betraktas som en ömsesidig process där eleven lär lika mycket av läraren som läraren 

lär av eleven. Ömsesidighet har visat sig vara ett återkommande begrepp i texter om relationella 

förhållningssätt. Skolverket (2001) har i sin rapport ’Utan fullständiga betyg’ konstaterat att dåliga 

relationer till lärarna är en viktig förklaring till att elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg. 

I flera av fallen som verket granskat saknas ömsesidighet, respekt och förståelse mellan eleven och de 

vuxna (Aspelin, Persson 2011). Den människosyn och de värderingar läraren omfattar visar sig ofta i 

lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. Nedan följer en beskrivning av de områden där detta 

verkar bli extra tydligt.  

 

Ömsesidig respekt 

I sin avhandling Den nödvändiga osäkerheten menar Hansson (2012) att elevers respekt för sin lärare 

utgör ett villkor för att skapa en relation som i sin tur möjliggör undervisning. Förmågan hos läraren 

att skapa en god atmosfär i klassrummet är avgörande för elevens känsla av respekt. Läraren måste 

hitta en fungerande avvägning mellan å ena sidan regler och ordning och å den andra sidan flexibilitet 

och öppenhet. Om någon av nämnda sidor tillåts dominera över den andra tenderar elevernas respekt 

att gradvis minska eller försvinna. Därmed minskar även förutsättningarna för meningsfulla relationer 

mellan lärare och elev, vilket i sin tur försvårar undervisningen. När elever talar om respekt i 

relationer till sina lärare handlar det om att bli sedd och accepterad för den man är (Hansson 2012).  
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Ömsesidigt förtroende 

I sin avhandling Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev beskriver Lilja (2013) en 

förtroendefull relation som en mellanmänsklig relation, där läraren bemöter elevens känslor, behov 

och personliga mål, och inte enbart elevens kognitiva förmåga. Hon menar att elevens möjligheter att 

lära sig det avsedda innehållet påverkas av relationen till läraren, eftersom denna påverkar elevens tro 

på sig själv och sin förmåga. Vidare menar Lilja att när lärare lyssnar, när de sätter gränser och när de 

möter elevernas motstånd visar sig de förtroendefulla relationer som lärare och elever har. Enligt Lilja  

är förtroendefulla relationer till lärare en grundläggande förutsättning för att eleven ska känna sig 

trygg i skolan och få möjligheter att lära så mycket som möjligt. Hennes studie visar bland annat på 

följande: För att ett möte skall präglas av förtroende krävs att läraren möter eleven och försöker se 

eleven utifrån hans eller hennes förutsättningar. 

 

Liljas studie visar också att förtroendefulla relationer håller för att utmanas och att både lärare och 

elever har makt i förtroendefulla relationer. Lärare har en formell makt som eleverna oftast accepterar 

och som också verkar utgöra en grund för att de ska känna förtroende för sin lärare. Det eleven 

berättar om sig själv och sitt liv bidrar till att läraren lär känna eleven och läraren får därmed möjlighet 

att förstå saker och ting ur elevens perspektiv. Med hjälp av denna kunskap kan läraren sedan ge 

eleven förutsättningar att flytta fram sina möjlighetshorisonter, vilket innebär att eleven själv eller 

med hjälp av läraren kan se att det finns möjligheter och val för honom eller henne som bidrar till 

lärande. Enligt Berndtsson (i Lilja 2013, s. 178) kan det dock krävas en lång period då läraren om och 

om igen visar sin tro på elevens förmåga, innan elevens handlingshorisont flyttas. (Handlingshorisont 

innebär här elevens vilja att agera via handling).  För att en relation ska betraktas som förtroendefull 

måste den mellanmänskliga samvaron enligt Lilja ha fått tid och utrymme. Vidare resonerar hon   

kring våra mänskliga basbehov, där bland annat respekt och förtroende ingår och menar att om inte 

våra mänskliga basbehov är tillgodosedda så visar det sig snabbt i skolan. Att ta hänsyn till elevernas 

levda vardag handlar enligt Lilja inte bara om att eleverna ska trivas i skolan och känna sig trygga och 

kompetenta, utan det handlar även om att det relationella förhållningssättet ger förutsättningar för att 

utvecklas och lära – både för läraren, den enskilda eleven och för hela klassen/gruppen. 

 

I sin undersökning tar Lilja upp hur viktig lärarens äkthet, öppenhet och engagemang i sitt arbete och 

sina elever är, då det kommer till att kunna hantera ett eventuellt motstånd från elevens/elevernas sida. 

Hon noterar också att lärarna har en förmåga att läsa av elevernas hållning och utifrån den spontant 

möta eleverna så som de förväntar sig. För att kunna hantera elevernas motstånd krävs också en tro på 

eleven, det innebär att läraren vet vad eleven kan bli och inte bara ser honom eller henne i situationen 
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de är i just för stunden.  Jag citerar Lilja (2013, s.186) där hon skriver om sambandet mellan lärarens 

arbetsuppgift och förtroendefulla relationer: 

 

Att de förtroendefulla relationerna mellan lärare och elev utmanas under skoldagen är oundvikligt. Eleverna är i 

skolan för att göra ett arbete och uppnå vissa bestämda mål oavsett om de vill det eller inte. Det är läraren som 

ska se till att eleven får möjligheter att göra det som krävs för att lära. Lärarens arbetsuppgift är alltså ytterst att 

se till att eleverna gör ett arbete, men för att komma dit krävs att eleverna litar på sin lärare.  

 

Frelin (2010) lyfter i sin studie fram hur eleverna tänjer på gränser samtidigt som de förväntar sig 

tydlighet från sin lärare, om var dessa gränser går. Om läraren här är för rigid eller för diffus - minskar 

elevernas förtroende. Enligt Lilja (2013) är förtroendefulla relationer en förutsättning för elevers 

möjligheter att lära. Hennes studie visar att detta är något som gäller både för motiverade och 

högpresterande elever såväl som för de elever som tycker att skolarbetet är svårt, tråkigt och jobbigt 

och därför inte orkar driva sitt eget arbete. Lilja visar också på att förtroendet för lärarens 

ämneskunskaper och didaktiska kompetens är viktigt, och menar att det också visas i Skolverkets egna 

rapporter. Dock understyrker hon att det inte är denna dimension av förtroende som framträtt i 

resultatet av hennes studie utan att det i stället handlar om hur lärare och elever möts och 

kommunicerar i relationer där förtroendet antingen fördjupas eller prövas innan det i bästa fall 

bekräftas. 

 

Vidare beskriver Lilja vikten av gränssättning när elever tänjer på gränser; ofta blir alla i rummet 

indragna genom att arbetsron bryts, och därmed blir även möjligheterna till lärande för de elever som 

inte tänjer på gränserna beroende av att läraren sätter de gränser som behövs och som är bäst för 

eleverna.  Liljas resultat visar också att elevernas möjlighet till lärande i hög grad är kopplad till 

relationen mellan dem och deras lärare och att det inte bara är lektionens ämnesinnehåll som lärare 

och elev möts kring, utan lärare och elev behöver också mötas i förtroendefulla relationer för att 

undervisningen och lärandet ska få de bästa förutsättningarna. Det mesta av lärarnas tid med eleverna 

upptas dock av det som eleverna i sina samtal med Lilja uttryckt som viktigast, det vill säga att läraren 

är snäll, rättvis och har tid för eleverna. Lärarens handlingar som bidrar till att skapa relationer, som i 

sin tur bygger på förtroende, tar med andra ord stor plats i undervisningssituationen (Lilja 2013). 

 

Utan förutfattade meningar 

Von Wright (2003) gör i sin avhandling Vad eller vem? en pedagogisk rekonstruktion av GH Meads 

teori om människors intersubjektivitet. Enligt Von Wright har läraren vid ett relationellt 

förhållningssätt inga förutfattade meningar om eleven utan betraktar och tar in eleven 
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förutsättningslöst. Vidare menar hon att goda förutsättningar skapas för att se eleven som en egen 

person om läraren inte på förhand bestämmer hur saker och ting borde vara eller bli, eller vem eleven 

borde vara eller bli. Det vill säga om läraren kan vara öppen inför det oförutsägbara. Det relationella 

förhållningssättet kan även spåras inom kognitiv neurovetenskap där man har påvisat ett samband 

mellan lärarens positiva förväntningar och ett stärkt arbetsminne hos eleven - och då även hur 

negativa förväntningar på prestation kan försvaga arbetsminnet (Klingberg 2011). 

 

Nordström-Lytz (2013) tar i sin avhandling Att möta den andra upp det pedagogiska uppdraget i ljuset 

av Bubers dialogfilosofi. Bubers människosyn omfattar tilltron till det goda, till potentialen, till 

möjligheten hos var och en och framför allt hos barnet/den unga människan. Även Buber menar att det 

kommer an på läraren att med ansvar bemöta sina elever så att det oförutsägbara goda ges utrymme. 

Enligt Nordström-Lytz kan en tillitsfull närvaro, präglad av lyhördhet, förundran och tystnad, främja 

det möte mellan läraren och eleven som det pedagogiska uppdraget också förutsätter, vid sidan av det 

kunskaps-, färdighets- och attitydfrämjande läraragerandet. Där läraren ensidigt fokuserar på 

kunskapande riskerar den pedagogiska verksamheten att bli mekanisk och själlös och en del av det 

pedagogiska uppdraget omintetgörs. Där läraren enbart inriktar sig på medmänsklighet och glömmer 

kunskaps-, färdighets- och attitydutvecklingen hos eleven har det pedagogiska uppdraget inte heller 

uppfyllts enligt Nordström-Lytz. 

 

Lärarens uppmärksamhet och delaktighet 

En av de relationskompetenser som Juul och Jensen (2012) tar upp är förmågan att ”se”. De menar att 

den vuxnes/lärarens förmåga att ”se” det enskilda barnet/eleven primärt beror på fyra förhållanden i 

varierande kombinationer: 1) Den vuxnes/lärarens vilja att ”se”, 2) Den vuxnes/lärarens upplevelser 

av att ha blivit ”sedd” under sin egen uppväxt, 3) Summan av den vuxnes/lärarens erfarenheter med 

barn/elever och den människosyn dessa organiseras utifrån och 4) Den vuxnes yrkespersonliga 

utveckling.  De menar vidare att ju mer personligt man tar en annan människas beteende, desto mindre 

kan man ”se” av den andre. Juul och Jensen  menar att upplevelsen av att bli ”sedd” som den man är, 

är helt olika upplevelsen att bli sedd på, iakttagen, observerad, avslöjad eller betraktad. Upplevelsen 

av att bli ”sedd” kan antingen bekräfta det man vet om sig själv i förväg eller medföra en ny spontan 

bekräftelse av vem man är. Att sakna upplevelser av att bli sedd uttrycks också ofta som att man inte 

blir lyssnad till, även om man vet att den andre har hört vad man har sagt. Den andre har då bara 

uppfattat den informativa delen av uttalandet men inte hela budskapet. Att ”se” betyder alltså att 

kunna se bortom orden och beteendet.  
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Juul och Jensen betonar att förmågan att ”se” det enskilda barnet/den enskilda eleven är värdefull 

eftersom den främjar barnets/elevens självkänsla och möjlighet att utveckla sitt inre ansvarstagande 

samt att kontakten mellan barn/elev och vuxen/lärare då också blir mer verklig. Därigenom kan en 

bättre utgångspunkt skapas för den professionella delen av samspelet. Dessutom tas den vuxne/läraren 

på större allvar och möts i sin tur med större respekt och empati av eleverna (Juul och Jensen 2012). 

Även Aspelin (2010) har lärarens uppmärksamhet i åtanke när han beskriver hur någorlunda sociala 

band är en förutsättning för kognitiv utveckling och att läraren behöver förmåga att ”läsa av” och 

hantera emotionella aspekter av undervisningsprocessen.  

 

Mead (1863-1931) var tillsammans med Dewey en central gestalt inom pragmatismen under början av 

nittonhundratalet. Ett av Meads stora bidrag till socialvetenskaperna var begreppet ”att ta den andres 

perspektiv”. Vaage (i Von Wright 2003, s.62) menar att det synsättet har haft en omvälvande 

betydelse för vårt sätt att förstå social interaktion. Mentalisering som är ett relativt nytt 

forskningsområde, har sina rötter i detta synsätt. Peter Fonegy - ett viktigt namn inom den så kallade 

mentaliseringsteorin, brukar definiera mentalisering som holding mind in mind, det vill säga att ha 

medvetandet i medvetandet eller att ha tankarna och känslorna i åtanke. Man kan också säga att det 

handlar om att se sig själv utifrån och andra människor inifrån (Wallroth 2010). Mentalisering kan 

även liknas vid förmågan att ”läsa av” hur andra människor känner sig och då samtidigt kunna se en 

mening i deras beslut och handlingar (Normell 2012). I boken Mentalizing in Clinical Practice av 

Allen och Fonegy m.fl. (i Normell 2012, s. 13) definierar författarna begreppet mentalisering som en 

process där man med hjälp av sin föreställningsförmåga uppfattar eller tolkar beteenden som 

sammankopplade till intentionella mentala tillstånd. Psykiska tillstånd är intentionella, vilket betyder 

att de har en mening eller ett innehåll. De handlar om något, representerar något, exempelvis en 

önskan, en rädsla, en avsikt (Normell 2012). 

 

Von Wright (2003) utgår från läroplanens uppmaning att ”utgå från enskilda elevers behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. I ett relationellt perspektiv förstås behoven i situationen. 

Behoven är inte något som eleven bär med sig utan de är knutna till ett sammanhang. Elevens behov 

blir därmed föränderliga och får konsekvenser för alla i den sociala situationen/i klassen/på skolan. 

Hur läraren väljer att rikta sin uppmärksamhet visar på lärarens förhållningssätt till elevernas olika 

behov. Varje elevs förutsättningar och behov av att bli sedd, bekräftad och få uppmuntran, påverkar då 

lärarens uppmärksamhet. Lilja (2013) är delvis inne på samma tankar när hon diskuterar elevernas syn 

på vad som utgör en rättvis lärare – något som skattas högt av eleverna själva. Utifrån Liljas 

observationer och utifrån det som eleverna själva har berättat, verkar det främst handla om att alla 

elever vill bli tillmätta lika värde. Det vill säga att lärarens vilja att göra det som är bäst för varje elev, 
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innebär att eleverna blir mottagna och behandlade på olika sätt, men de blir alla tillmätta lika värde. 

Von Wright (2003) menar att läraren har ett moraliskt ansvar och att i ett relationellt perspektiv är 

läraren delaktig inte bara i elevens kunskapsinhämtning utan även i elevens personliga utveckling.  

Läraren intresserar sig mindre för vem eleven är och har gjort och mer för vem eleven kan bli och 

göra. Det relationella perspektivet innebär därmed delaktighet även för läraren – att läraren själv blir 

en deltagare som måste vara beredd att i mötet med andra visa vem hon själv är.  Von Wright betonar 

vikten av att som lärare ställa sig frågan om vem man har framför sig. Att inte fastna i frågor om vad 

eleven har presterat. Hon menar vidare att vem-frågan förutsätter ett relationellt möte och beskriver 

det som att vi blir ingen om vi inte får tillfälle att interagera och kommunicera, om vi hamnar utanför 

den sociala gemenskapen.  

 

Avslutningsvis 

Fokus har här varit på det relationella i undervisningssituationen och på förhållandet mellan lärare och 

elev. Relationell pedagogik, som omfattar det relationella perspektivet, verkar i hög grad beroende av 

fungerande relationella förhållningssätt. Ett ansvarsfullt ledarskap, kollegial samverkan, lugna platser 

för möten och tillräckligt med tid, framstår som ytterligare faktorer som skapar möjligheter för lärare 

och elever att tilltala varandra som hela människor och inte endast som representanter för lärarrollen 

och elevrollen. På många sätt framstår personlig handledning som ett verktyg för att på ett praktiskt 

och konkret plan realisera tankar och idéer som uttrycks såväl inom relationell pedagogik, det 

relationella perspektivet och relationella förhållningssätt. 

 

Lärande möten, relationell kompetens, ämnesdidaktisk kompetens – är alla begrepp som återfinns 

såväl inom relationell pedagogik som inom personlig handledning. Detsamma gäller en skola som 

bygger på relationell pedagogik. De flesta punkter som Aspelin och Persson (2011, s. 158) nämner  

har infriats/genomförts på de skolor där intervjupersonerna är eller varit verksamma. Till exempel den 

punkt som handlar om att man på skolan är mån om förtroendefulla relationer mellan vuxna och barn 

eller ungdomar. Om vi sedan tittar på det relationella perspektivet, finns även här många kopplingar 

till personlig handledning, som till exempel: lärares relationella professionalitet, pedagogisk 

relationskompetens, lärarens autenticitet, mötet, samtalet och dialogen, bekräftelse och återkoppling 

samt ledarskap och handledning. Även mellan personlig handledning och relationella förhållningssätt 

finns det många kopplingar som till exempel: ömsesidig respekt, ömsesidigt förtroende och positiva 

förväntningar.  

 

Vad gäller relationella förhållningssätt återfinns samtliga som tydliga ambitioner hos intervju-

personerna; ömsesidig respekt, ömsesidigt förtroende, utan förutfattade meningar, positiva 



21 

 

 

 

 

förväntningar samt uppmärksamhet och delaktighet. Dessa förhållningssätt förefaller därmed att vara 

en integrerad del av den personliga handledningen. Mina egna förkunskaper bidrog till att jag på ett 

tidigt stadium kunde ana att det skulle finnas en stark koppling mellan personlig handledning och de 

tre områden jag har undersökt; relationell pedagogik, det relationella perspektivet samt relationella 

förhållningssätt. Att kopplingen sedan visade sig vara så pass omfattande har bidragit till en viss 

sammansmältning av personlig handledning och nämnda tre områden, i mitt eget medvetande. Något 

som känns naturligt genom den helhetsbild som därmed framträder. 

 

2. Metod 

2.1 Kvalitativ intervju som forskningsmetod 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker efter innebörden i de intervjuades erfarenheter och är det 

mest använda sättet att samla in kvalitativa data (Kvale 2014). Utifrån struktureringsgrad skulle den 

fast strukturerade intervjun befinna sig vid skalans ena ytterpunkt. På motsatta sidan skulle man finna 

den terapeutiska intervjun som utmärks av en låg struktureringsgrad (Ryen 2004).  Enligt Kvale 

(1997) är målet för intervjuforskaren att erhålla ett material som gör rättvisa åt intervjupersonernas 

berättelser och som förmedlar ny och giltig kunskap och insikt åt dem som tar del av berättelsen.  Att 

intervjua är enligt Kvale ett hantverk som är mer besläktat med konst än med standardiserade 

samhällsvetenskapliga metoder. I ett postmodernt tänkande betonas att kunskapen är relationell och 

strukturell och att den varken finns inom en person eller i världen utanför personen utan existerar i 

relationen mellan personen och världen (Kvale 1997). Ett synsätt som ligger nära det relationella 

perspektivet och min egen inställning och som har påverkat intervjuernas genomförande.  Kvale 

(2014) anger ett antal kvalitetskriterier för den kvalitativa forskningsintervjun: Han efterfrågar 

spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade, kortare intervjufrågor och längre 

intervjusvar, att intervjuaren följer upp och klargör meningen med svaren, att den ideala intervjun i 

hög grad tolkas under intervjuns genomförande, att intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av 

svaren under intervjun, och sist att intervjun är ”självkommunicerande” i den bemärkelse att den är en 

historia i sig som knappt behöver extra beskrivningar och förklaringar.  

 

Jag har haft ambitionen att uppmärksamma dessa kvalitetskriterier i min undersökning och de har 

också fungerat som vägledning under arbetets gång. När det gäller intervjupersoner känner jag mig 

lyckligt lottad som fick ett ja från alla som blev tillfrågade, särskilt som var och en av dem uppfyller 

kriterierna för det som Kvale benämner goda intervjupersoner: dessa skall vara samarbetsvilliga, 

välmotiverade, vältaliga och kunniga. De är uppriktiga och konsekventa och ger koncisa svar på 
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intervjufrågorna. Sedan ger de sammanhängande redogörelser och motsäger inte sig själva. De håller 

sig till ämnet och kan ge långa och livliga beskrivningar. Miles, Huberman och Patton (i Ryen 2004, 

s. 80, 81) anser att det är av stort värde att intervjupersonerna är informationsrika och att det därför är 

viktigt att lägga ner arbete på ”ändamålsenlig sampling” det vill säga att hitta intervjupersoner som 

har mycket att bidra med. De anser vidare att styrkan i ändamålsenlig sampling ligger i att välja 

informationsrika fall och studera dem på djupet. Till min undersökning var jag väldigt mån om att 

hitta informationsrika intervjupersoner, för att på så sätt få ut mesta möjliga ur deras svar. 

 

Kvale (1997) betraktar hela intervjuundersökningen som ett samtal: han menar att man i det första 

tematiserade stadiet av undersökningen för ett samtal med traditionen, med dess litteratur, teorier och 

resultat. Intervjusituationen ser han som ett direkt samtal och tolkningen betraktar han som en dialog 

med den genom intervjun framtagna texten. Kvale menar att varje intervjufråga kan bedömas 

tematiskt och dynamiskt; tematiskt med hänsyn till dess relevans för forskningsämnet och dynamiskt 

med hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. Ju mer strukturerad intervjusituationen 

är, desto lättare blir det senare under analysstadiet att strukturera intervjun. I linje med principen att 

”se framåt” i ett intervjuprojekt bör man ta hänsyn till de senare stadierna när intervjufrågorna 

formuleras. Vidare anser Kvale att om det i analysen kommer att bli fråga om kategorisering av 

svaren, bör man hela tiden under intervjun söka klargöra innebörden av svaren med hänsyn till de 

kategorier som kommer att användas. Frågorna bör vara lätta att förstå, korta och befriade från 

akademisk jargong. De akademiska forskningsfrågorna måste ges en lättsam talspråklig form för att 

framkalla spontana och rika beskrivningar (Kvale 1997). Antalet nödvändiga intervjupersoner beror 

på undersökningens syfte. Nya intervjuer kan genomföras tills en mättnadspunkt nås där ytterligare 

intervjuer ger föga ny kunskap. En vanlig kritik av intervju-undersökningar är att det inte går att 

generalisera från deras resultat eftersom intervjupersonerna är för få. Ett paradoxalt svar på detta ur 

psykologins historia är att man bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om syftet är att 

erhålla generell kunskap (Kvale 1997).  

 

Kvale betraktar rapporteringen som frammanandet av en fingerad dialog med en tänkt publik. Genom 

att intervjupersonerna uttrycker sin uppfattning om en mellanmänsklig social värld, uppnår den 

kvalitativa forskningsintervjun en priviligierad position när det gäller att frambringa objektiv kunskap 

om en samtalsvärld (Kvale 1997). Sedan kan man diskutera begreppet objektivitet, vilket Kvale inte 

gör i sammanhanget och av utrymmesskäl låter även jag bli att göra det. Enligt Ryen (2004) är 

huvudavsikten med kvalitativa intervjuer inte att jämföra enheter – som hon anser är specifikt för 

kvantitativa studier, utan att få tillgång till handlingar och händelser som ses som relevanta för 

undersökningens problemställning. Hon anser vidare att tillgången till den enskilda undersöknings-
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personen och hennes sätt att se på världen är specifikt för kvalitativa studier. Ryen menar att det just 

är möjligheten att nå djupt i den enskilda intervjun som är intervjuns styrka i kvalitativa studier och att 

det inte är antalet intervjuer som är det viktiga, utan den information de ger.  

 

Ryen beskriver datainsamling och analys som en interaktiv process där forskningsprojektet bildar en 

process som kan jämföras med en mängd i varandra infattade slingor. Vidare menar Ryen att det är 

nödvändigt att reducera datamängden för att kunna analysera data och att analysprocessen är en 

förvirrad, tidskrävande, icke-linjär och kreativ process med plats för tvivel. En process som ska bidra 

till ordning, struktur och mening åt alla insamlade fakta. Det är lätt att känna igen sig i denna 

beskrivning men samtidigt har min förförståelse fungerat som en slags kompass i flera av de 

valsituationer som uppkommit under arbetets gång. Sedan vill jag nämna det Ryen anser om 

processen från rådata till kategorier; Ryen menar att det är nödvändigt att dela in kvalitativa data i 

deskriptiva kategorier, för att kunna analysera dem och att dessa kategorier kan referera till personer, 

platser, aktiviteteter eller andra relevanta teman. Kategoriseringen var ett tillvägagångssätt som jag 

fann både konstruktivt och klargörande inför det fortsatta arbetet med min undersökning. 

 

2.2 Fenomenografi som teoretisk ansats  

Jag har valt att arbeta utifrån en explorativ och fenomenografisk ansats. I fenomenografiska 

undersökningar är intervjun den vanligaste metoden att samla in data. Intervjuerna kan variera från att 

vara öppna och semistrukturerade,  till att vara förhållandevis välstrukturerade . Men oavsett struktur 

innehåller intervjuerna inga fasta svarsalternativ eller ett på förhand tänkbart svarsutrymme. Frågorna 

i min undersökning kan betraktas som förhållandevis välstrukturerade då samma frågor i samma 

ordning har ställts, på samma sätt till var och en av intervjupersonerna. 

 

Man brukar säga att fenomenografi är ”det som visar sig” – alltså inte ”tinget i sig” dvs verkligheten 

sådan den är oberoende av vår uppfattning. Det är det som visar sig för våra sinnen som är centralt för 

den fenomenografiska ansatsen. Huvudsyftet för den fenomenografiska ansatsen blir därmed att 

beskriva hur fenomen, företeelser eller objekt uppfattas av människor. Det var Ference Marton som 

1981 introducerade termen fenomenografi och den kom då att omfatta den inriktning som innebar 

studier av uppfattningar. Även om fenomenografin i första hand har använts inom den pedagogiska 

forskningen, har dess forskningsfält kommit att utgöras av ett brett spektrum av problemområden och 

så småningom kom intresset alltmer att riktas mot studier av hur andra människor uppfattar skilda 

företeelser i omvärlden (Starrin och Svensson 1994). 
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Fenomenografin uppmärksammar hur människan uppfattar avgränsade delar av sin omvärld. Den 

grundläggande enheten vad gäller människans kunskap om omvärlden utgörs enligt fenomenografin 

av ”uppfattningen”, dvs vilket innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv och något i 

omvärlden. Begreppet uppfattning används för att beteckna karaktären och innebörden hos detta 

meningsskapande, vilket utgör grunden för människans kunskapsbildning. Uppfattningsbegreppet 

kom att bli forskningsansatsens mest betydelsefulla begrepp men under senare år har 

uppfattningsbegreppet kompletterats med erfarenhetsbegreppet (Starrin, Svensson 1994). Dahlgren 

och Johansson (2009) menar att den fenomenografiska forskningsansatsen förutsätter att 

forskningsfrågorna har en viss karaktär och att det är helt avgörande för en framgångsrik analys att 

forskaren efterfrågar försökspersonernas sätt att uppfatta ett fenomen. I en undersökning om lärares 

uppfattningar om framgångsfaktorer för personlig handledning blev den fenomenografiska ansatsen 

ett naturligt val.  

 

När undersökningspersonernas utsagor skall analyseras i fenomenografiska undersökningar kan man 

skilja på vad undersökningspersonerna å ena sidan talar om och hur de å den andra sidan uppfattar den 

företeelse eller det objekt som behandlas. Inom fenomenografin sker ofta en distinktion mellan 

uppfattningar som kan liknas vid åsikter å ena sidan och uppfattningar som avser människans 

grundläggande förståelse av företeelser eller av objekt i omvärlden (den genuina uppfattningen) å 

andra sidan. Det är intervjupersonernas genuina uppfattningar jag har efterfrågat, inte deras åsikter. 

Samtliga fenomenografiska undersökningar utgår från samma metodtradition som innebär att den 

empiriska undersökningen omfattar en kvalitativ analys av utskrivna intervjuer, som forskaren själv 

har genomfört (Starrin, Svensson 1994).  Fejes och Thornberg (2009) använder begreppet icke-verbal 

probing för att beskriva vad som sker när intervjuaren under intervjun visar sitt intresse och beredskap 

att fortsätta lyssna, utan att uttrycka det verbalt. Själv använde jag mig av ett slags aktivt och 

intresserat lyssnande, där jag signalerade; ”ta all den tid du behöver för att komma fram till ditt svar”.  

När det gäller fenomenografi handlar frågor om trovärdighet, noggrannhet och giltighet om i vilken 

utsträckning de erhållna beskrivningskategorierna representerar undersökningspersonernas 

uppfattningar eller om de enbart är en konstruktion av forskaren. Sedan är det undersökningen som 

helhet som utgör bedömningsgrund vid en ingående kritisk granskning (Starrin, Svensson 1994).  

 

2.3 Urval, förberedelse och genomförande 

Den undersökning som ligger till grund för denna uppsats baserar sig på intervjuer med sju svenska 

grundskolelärare. Materialet är insamlat från juni 2014 till september 2014. Lärarna har valts ut utifrån 

följande kriterier: 1) Läraren skall själv ha arbetat regelbundet med personlig handledning under minst 

tre års tid, 2) Detta skall ha skett på grundskolans senare år, 3) Den personliga handledningen skall ha 
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genomförts med skolans samtycke, 4) Läraren skall vara behörig i sitt/sina ämnen, 5) Läraren skall 

vara engagerad i sitt/sina ämnen, i sitt läraruppdrag och i personlig handledning, 6) Läraren skall ha 

förmåga att uttrycka sina tankar och känslor verbalt, 7) Läraren skall omfatta viss självkännedom. 

Nämnda kriterier stämmer på väldigt många lärare jag har kommit i kontakt med genom åren. Att det 

blev just dessa sju beror på att flertalet av dem tidigare har varit mina kollegor under flera års tid, då 

jag på nära håll har kunnat följa deras arbete med personlig handledning.  

 

Samtliga sju lärare var vid undersökningens genomförande verksamma i Stockholms Län, på 

grundskolans senare år (år 6 – 9). Alla utom en har varit verksamma som lärare i minst 15 år och en av 

dem i närmare 35 år. De undervisar i vitt skilda ämnen; matematik, naturvetenskapliga ämnen, 

svenska, historia, musik, moderna språk, bild och slöjd. En av de intervjuade lärarna är dessutom 

utbildad speciallärare, tre av dem är män och fyra av dem är  kvinnor. Åldersmässigt handlar det om 

lärare mellan 35 – 65 år, där majoriteten är 40 – 45 år. Samtliga har flerårig erfarenhet av personlig 

handledning – både som mentorer och som ämneslärare. 

 

Intervjupersonerna kontaktades först via telefon, de fick sedan ett missivbrev via mejlen för att ta del 

av information om undersökningen/uppsatsen samt de gällnade etiska reglerna. Därpå bestämdes dag 

och tid för intervjun.  Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen och för det mesta på den skola där 

läraren ifråga var/är verksam. Var och en av intervjuerna genomfördes utan avbrott, i en miljö där vi 

kunde sitta helt ostört. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide om 17 stycken 

semistrukturerade frågor.  

 

Jag valde från början att vara ’den goda lyssnaren’, det vill säga jag undvek medvetet en situation där 

intervjun skulle ta formen av ett samtal. Mitt skäl till detta beslut var följande: Genom att jag kände 

samtliga intervjupersoner sedan tidigare, och genom att jag själv arbetat med personlig handledning 

under flera år, hade det varit alltför lätt att gå in i ett gemensamt samtal, som då riskerade att ta tid 

från informanternas egna reflektioner eller påverka dem i någon riktning. Min avsikt med att avstå 

från att delta i ett samtal, var med andra ord att skapa utrymme för den jag intervjuade, att gå på djupet 

i sina egna svar. Jag försökte härigenom undvika att intervjun utvecklades till ett samtal kollegor 

emellan. Intervjuerna tog mellan 45 och 60 minuter och samtalen spelades in på band för att sedan 

transkriberas – oftast redan samma dag eller dagen efter intervjutillfället. Samma intervjuguide (se 

bilaga) användes genom samtliga sju intervjuer. Jag har gjort mindre redigeringar av intervjucitaten 

för att anpassa materialet till generella skriftspråkliga normer. 
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2.4 Kategorisering av intervjusvar 

För att kunna bearbeta intervjusvaren från de sjutton frågorna i intervjuguiden mer på djupet, har 

dessa sammanställts och analyserats inom ramen för sex kategorier. Att hitta fram till dessa kategorier 

var i sig ingen självklar process. Det krävdes åtskilliga genomläsningar av intervjusvaren, för att där 

kunna finna bakomliggande innehåll och sammanhang. Här var det också nödvändigt att i hög grad 

växla fokus mellan del och helhet och med ständiga återkopplingar till syfte och forskningsfråga. När 

kategorierna så småningom började ta form, återstod att testa dem mot innehållet: Var det möjligt för 

alla delar i intervjusvaren att hitta en naturlig ”plats” inom en eller flera av dessa kategorier? Först när 

jag kunde konstatera att så var fallet, bestämdes kategoriernas antal och formulering. Jag har hela 

tiden strävat efter att ha så få kategorier som möjligt. Det intressanta i denna arbetsprocess var att 

nämnda kategorier i sin tur gav mig nya perspektiv på innehållet i intervjusvaren. Kategorierna bidrog 

till ett slags helikopterseende, vilket i sin tur gjorde att innebörden i intervjusvaren framträdde 

tydligare. Därmed har processen med att finna dessa sex kategorier även bidragit till att, inför mig 

själv, förtydliga innebörden av begreppet personlig handledning. Nästa steg, när intervjusvaren funnit 

sin plats inom respektive kategori, var att påbörja ett fördjupningsarbete där jag närmare undersökte 

de intervjuade lärarnas olika uppfattningar och vilka kunskaper som fanns att erhålla, som kunde bidra 

till ett svar på forskningsfrågan om upplevda framgångsfaktorer vid personlig handledning. 

 

2.5 Etiska överväganden 

De tillfrågade lärarna har haft möjlighet att tacka nej vid två tillfällen: vid ett första telefonsamtal och 

någon vecka senare i samband med att jag mejlade dem ett missivbrev med information om 

undersökningens syfte och de etiska regler som gäller. Samtliga tillfrågade svarade dock ja, oftast i 

samband med det första telefonsamtalet. Vid intervjutillfället fick informanterna möjlighet att om så 

önskades, läsa igenom dokumentet ytterligare en gång. Samtliga intervjuade har fått fingerade namn. 

Jag har även omformulerat ett fåtal detaljer för att undvika sammankopplingar med vissa skolor och 

elever. 

 

3. Resultat  

3.1 Redovisning utifrån valda intervjukategorier 

Varje kategori presenteras för sig och ordningsföljden har påverkats av var i handledningsprocessen 

respektive kategori aktualiseras. Det råder med andra ord en slags turordning på kategorierna. Dock 

kan nämnas att kategori nr 6 ligger utanför nämnda process. Inom vissa kategorier återfinns inga 

underrubriker, vilket är ett medvetet val eftersom många av intervjusvaren spänner över flera 
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områden, och jag har inte velat dela upp svaren och därigenom riskera att förlora helheten i dem. 

Observeras kan också att jag här har valt att ha den löpande texten i 12 punkter i stället för i 11 

punkter som i övriga uppsatsen. Detta för att öka tydligheten mellan löpande text och intervjucitaten 

som är skrivna i 10 punkter. Kategorierna är följande: 

 

1. Skolans delaktighet 

2. Handledarrollen 

3. Med fokus på eleven 

4. En långsiktig relation 

5. Att stödja eleven 

6. Fördelar och nackdelar  

 

Varje kategori inleds med en kort summering av intervjusvaren och därpå följer utdrag ur intervjuerna 

varvat med inledande kommentarer. (…) fungerar som symbol för del av intervjusvar som ej återges. 

Avslutningsvis finns en sammanfattande kommentar vars syfte är att förtydliga de uppfattningar som 

framkommit i intervjupersonernas svar. 

 

KATEGORI 1 – SKOLANS DELAKTIGHET 

En majoritet av de intervjuade lärarna upplever att skolans delaktighet har en stor betydelse  

för deras arbete med personlig handledning. Man beskriver detta i hög grad utifrån ett 

elevperspektiv där eleven behöver vissa omständigheter kring ph-samtalen för att kunna 

känna sig trygg. Majoriteten av lärarna påtalar hur viktigt det är att hjälpa eleverna att hitta 

struktur i sitt arbete – särskilt i sexan och sjuan och att det då också är viktigt att själva 

samtalen omfattas av en fungerande struktur – både i det lilla och i det stora. Eva nämner en 

fungerande schemaläggning som ger varje ämne tidsmässigt utrymme för den personliga 

handledningen. Flera lärare nämner också vikten av kontinuitet – att samtalen kan hållas som 

planerat och under den tid som har avsatts. Här påtalar Annika hur skolans prioriteringar kan 

komma att påverka kontinuiteten och i förlängningen lärarens och skolans trovärdighet: 

 

Annika: Regelbundna tillfällen till personlig handledning ger kontinuitet i elevens lärande och utveckling. Man 

får möjlighet att följa upp saker och man får inblick i hur eleven tänker kring olika frågor. Så det är jätteviktigt 

att det är tydligt uppifrån – att det här (med personlig handledning/lh) är en prioritetering, det är en förutsättning. 
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Att träffas kontinuerligt under strukturerade och trygga former framstår som mycket viktigt 

för samtliga lärare. Men det finns ytterligare en faktor som anförs som viktig; 

mötesfrekvensen. Att det inte går för lång tid mellan mötena. För Joakim är detta till och med 

en förutsättning för att över huvud taget kunna prata om personlig handledning: 

 

Joakim: Man måste träffas relativt ofta för att komma tillbaka till varandra. I bästa fall en gång i veckan. En 

gång i månaden är ett minimikrav. Blir det mer sällan kan man inte prata om personlig handledning. Eleven 

känner sig trygg med mig när jag håller vad jag lovat. 

 

Lärmiljön är ju något som skolan och skolans ledning har huvudansvar för. Flera av lärarna 

påtalar hur beroende ph-samtalen är av lugna miljöer där både lärare och elev kan vara 

närvarande och fokuserade. Joakim beskriver hur viktig en lugn samtalsmiljö är för att eleven 

skall kunna ta till sig vad som sägs under samtalet och för att man skall hinna med att följa 

upp vad som beslutades på förra mötet. Joakim menar att en fungerande arbetsmiljö skapar 

närvaro och tid  och fokus i ögonblicket. 

  

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR, Kategori 1, Skolans delaktighet 

Det framstår som om skolans inställning till personlig handledning spelar en stor roll: om 

skolans ledning har en positiv inställning till personlig handledning verkar detta påverka hur 

skolan prioriterar på olika områden. Till exempel vad gäller vikariehantering och 

schemaläggning eller tillgång till lugna och funktionella arbetsmiljöer. Prioriteringar som i 

sin tur påverkar handledarens möjligheter att skapa gynnsamma förutsättningar för den 

personliga handledningens genomförande - och då särskilt med avseende på kontinuitet, 

struktur och en fungerande samtalsmiljö. Om dessa delar saknas eller inte fungerar verkar det 

på sikt påverka både eleven och läraren negativt eller som Joakim uttrycker det: ”Då river du 

sönder relationen”.  

 

KATEGORI 2 – HANDLEDARROLLEN 

De intervjuade lärarna tar uppdraget som personlig handledare på största allvar, troligtvis för 

att man känner att man har en avgörande betydelse för elevens utveckling. Man beskriver 

mötet, dialogen och relationen som en förutsättning för ett gemensamt arbete tillsammans 

med den enskilda eleven. Ett arbete som syftar till att eleven skall komma underfund med 

sina egna mål och så småningom få en ökad tilltro till den egna förmågan – något som man 
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menar är en avgörande faktor för att eleven skall lyckas nå sina mål eller inte – både när det 

gäller kunskapsutvecklingen och den personliga utvecklingen. Ett flertal av lärarna tar också 

upp hur handledarens roll förändras genom åren: från att först handla om att hjälpa eleven att 

hitta struktur på sitt skolarbete och lärande, till att mot år åtta och nio mer handla om ett  

coachande förhållningssätt där det i hög grad är eleven som tar initiativ till handledningens 

innehåll och mål. När det gäller prioriteringsordningen har lärarna lite olika uppfattningar: en 

del har inledningsvis elevens kunskapsutveckling som främsta fokus medan andra väljer att 

först fokusera på elevens personliga utveckling till exempel genom att försöka stärka elevens 

självförtroende. De intervjuade lärarna delar dock uppfattningen att båda perspektiven sedan 

måste löpa parallellt och kopplas till elevens sociala utveckling. Stefan gör följande 

sammanfattning:  

 

Stefan: (…) att jag ska vara ett gott stöd och en god hjälp i deras studier, men också ett stöd i den sociala 

tillvaron. De ska känna att de har stöd och hjälp. Punkt! 

 

Joakim lyfter fram handledningens roll för elevens självstyre och menar att det inte främst 

handlar om ämnesskicklighet utan om relation och förmågan att bygga drivkraft. Malin 

fördelar sitt fokus mellan kunskapsutveckling och social utveckling och tänker sig ett 

coachande samtal där läraren är den som leder samtalet och lyssnar in vart eleven befinner sig 

– både i sin kunskapsutveckling och i sin sociala utveckling. Malin tar också upp ambitionen 

att varje elev skall känna sig sedd – både i sitt lärande och som person: 

 

Malin: Varje gång jag har ett personligt handledarsamtal tänker jag att eleven skall känna sig sedd och lyssnad 

på. Så det är det övergripande målet egentligen. Och sedan att eleven skall känna att jag ser den. Alltså var den 

befinner sig kunskapsmässigt och var den befinner sig i sitt mående.  

 

Eva menar att det övergripande målet är att hjälpa eleven att formulera sitt eget mål och vad 

eleven behöver lära sig för att nå dit. Annika vill inledningsvis ha fokus på relationen och att 

hjälpa eleven stärka tilltron till den egna förmågan. Joakim lyfter fram ledarskapet i det 

långsiktiga perspektivet där han som handledare, med varsam hand, kan skapa förutsättningar 

för nya tanke- och handlingsmönster hos eleven. Han betonar vidare att för att det skall bli 

möjligt måste det finnas en relation i botten. När det kommer till hur man som handledare vill 

uppfattas av eleven, kan det sammanfattas med ett begrepp som Frelin (2010) använder; en 
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varm kravställare. En handledare vill till exempel uppfattas som snäll, envis och intresserad. 

En annan handledare är också mån om att visa sig intresserad och att det inte uppfattas som 

om hon dömer eleverna, när hon bedömer deras arbeten. Alla handledarna vill uppfattas som 

stödjande och positiva personer. Man vill få eleverna att känna att de både vågar och kan. 

Man vill helt enkelt stärka deras självförtroende. Eva formulerar det så här: 

 

Eva: Det allra viktigaste är väl att jag faktiskt är intresserad av personen och av vad personen gör. Att jag inte 

dömer dem. Jag kanske bedömer dem, men jag dömer dem inte. Att jag tror att nästan allting är möjligt, att alla 

har alla möjligheter. 

 

Samtliga lärare lyfter fram vikten av att lära känna var och en av sina elever på ett personligt 

plan. Dels för att de då får en helhetsbild som ger dem en större förståelse för var eleven 

befinner sig i sin utveckling och dels för att kunna knyta an till saker som är viktiga i elevens 

liv. Det kan till exempel handla om att en elev tävlar i simning eller att en annan elevs 

föräldrar nyligen har skiljt sig. Lärarna uttrycker därmed en önskan att se hela människan, 

inte bara eleven. Man vill att detta ska framgå i ph-samtalen. Joakim berättar hur han börjar 

med att ”plugga in” sina elever: 

 

Joakim: Till att börja med gör du dom till ’din elev’, och det här tror jag verkligen jättemycket på. Jag är 

världssämst på namn men du måste lära känna personen! Jag satt och ’pluggade’ eleverna; vad de var för 

personer, var de kom ifrån, vad de hade för intressen. Så fylld av energi och genuint intresserad. Och helst också 

fokuserad. Då kommer man långt!  

 

Alla lärarna är överens om att ’Rom inte byggdes på en dag’ – det vill säga man är medveten 

om att elevens utveckling måste få ta sin tid och att det inte är någon idé att försöka tvinga 

fram den. Ibland får man ha ett stort tålamod och glädjas över de små framstegen. Stefan 

menar att personlig handledning aldrig är någon ’quick fix’, utan en långsam, och många 

gånger utdragen process. Lärarna framstår också som väldigt måna om att av eleven uppfattas 

på ett sätt som både gynnar relationen och elevens utveckling. Malin och Karin vill uppfattas 

som snälla och rättvisa och att deras elever skall känna att de är intresserade av dem som 

personer och att de vill att det ska gå så bra som möjligt för dem. Att de är med dem på deras 

resa och vill hjälpa dem framåt. 
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR, Kategori 2, Handledarrollen 

Intervjupersonerna uttrycker en vilja att vara sig själva i mötet med eleven och man vill att 

eleven skall kunna slappna av och känna sig trygg under samtalet. Tillsammans förmedlar 

lärarna en vilja av att framstå som trovärdiga i sin handledarroll och därför arbetar man aktivt 

för att skapa en atmosfär av ömsesidig respekt, förtroende och tillit.  

 

Professionalitet, integritet och autenticitet framstår som viktigt för samtliga intervjuade lärare 

när det handlar om rollen som personlig handledare. När det gäller professionalitet tar flera 

lärare upp förmågan att skilja på det personliga och det privata – dels vad man berättar om sig 

själv och dels vad man förväntar sig att eleven skall dela med sig av. För de intervjuade 

lärarna verkar detta handla om respekt för den personliga integriteten och man är mån om att 

inte kränka elevens integritet, då man befarar att det skulle få negativa konsekvenser för 

relationen. För alla intervjupersonerna framstår det som viktigt att uppfattas som äkta och 

ärliga i sina värderingar och förhållningssätt – det vill säga att framstå som autentisk i sin 

relation till eleven.  

 

KATEGORI 3 – MED FOKUS PÅ ELEVEN 

Det första mötet med eleven framstår som mycket viktigt för alla lärarna. Det är nu man får 

möjlighet att lära känna eleven utanför klassrumssituationen. Det är tydligt att man är mycket 

uppmärksam på allt som går att iaktta, men man försöker också läsa av mer dolda signaler 

från eleven. Uppmärksamheten riktas mot elevens egna behov, förutsättningar och önskemål 

gällande studierna – samtidigt som man reflekterar kring det framtida innehållet i den 

personliga handledningen. Samtliga lärare verkar vinnlägga sig om att skapa en lugn och 

förtroendefull stämning, där man så småningom kan komma underfund med vem man har 

framför sig och hur man kan kommunicera med varandra på bästa sätt. 

 

Det första mötet 

Eva beskriver det första mötet som ett tillfälle att ställa väl valda frågor som bidrar till att ge 

en helhetsbild av eleven: 

 

Eva: Jag försöker ju första gången komma underfund med vad det här är för person: hur personen tar till sig det 

jag säger, om personen är närvarande över huvud taget, i sin uppmärksamhet, så att jag vet hur jag ska 

kommunicera med personen. Jag ställer nog frågor, och dom frågar mig om olika saker. Jag är väldigt personlig: 
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var bor du, hur tar du dig till skolan, har du syskon, alltså sådana där vanliga frågor. Sedan frågar jag vad de 

förväntar sig av det vi ska göra tillsammans, vad de har haft för erfarenheter tidigare, det är jätteviktigt! Vad de 

har för mål här och nu. 

 

Robert beskriver hur han planerar det första mötet så att det ska finns förutsättningar för 

honom att ha hela sitt fokus på eleven: 

 

Robert: Jag försöker göra så att vi sitter där vi inte blir störda. Vi sitter mittemot varandra. Jag försöker ha fokus 

totalt på eleven, mina associationer på annat måste bort, jag måste vara totalfokuserad på eleven och lyssna in 

eleven. Sedan kan man ibland använda sig av kroppsspråk; man kan tänka på det här med närhet och distans 

gentemot eleven. Om det är en elev som man märker att man kommer för nära, då kan man dra sig tillbaka 

litegrann. Och sedan kan man pejla fritidsintressen. Det kan t.ex. vara någon som väldigt gärna vill berätta eller 

så kan man pejla att den här eleven vill hålla sig till skolarbetet och då kanske man inte pratar om så mycket 

annat. 

 

Sedan beskriver Robert vad han uppmärksammar hos eleven för att kunna känna av om han 

har fått kontakt med eleven eller inte. Till exempel är han uppmärksam både på vad eleven 

säger och vad eleven inte säger. Han studerar även elevens reaktioner under samtalet; har 

eleven varit avvaktande eller har det blivit ett tydligt gensvar på en gång? Har eleven förstått 

mig och lyssnat på mig? Har eleven tagit in vad jag har sagt? Joakim lyfter fram det 

gemensamma ’kontraktet’ och hur han ser på det:  

 

Joakim: Så vi satte oss ner tillsammans och gjorde en planering som vi båda kunde ’skriva under på’. (…) och 

kanske viktigare – gjorde vi ett kontrakt i hur ambitiösa vi skulle vara och hur mycket vi skulle göra. (…) om 

man verkligen kliver fram till den unga människan och säger att ’ jag litar på dig, att du bestämmer vad som är 

rätt för dig och att du har den här förmågan’. Och redan där så vinner man. 

 

Det viktigaste för Annika är att eleven känner sig välkommen till samtalet och att samtalet 

uppfattas som så angeläget och meningsfullt att eleven vill träffas igen och fortsätta 

samarbetet. Malin vill förvissa sig om att eleven förstår att hon finns där för hans eller hennes 

skull: 

 

Malin: Om eleven tittar på mig. Och hur eleven sitter. Om det är en elev som försöker gömma sig. Om det är en 

elev som försöker att…dölja saker eller…jag försöker känna på så att eleverna ska veta att jag är där för dom. 

Just där och då. Och då vill jag se och stämma av att eleven känner det. Det är nog det första. 
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Stefan beskriver hur han försöker att pejla in elevens intresse för att ha ett samtal med honom 

och om de ser honom som någon slags motståndare eller som en vuxen som kan hjälpa. Han 

uppmärksammar även elevens kroppsspråk och hur de tilltalar honom, för att se om eleven 

känner sig trygg i hans sällskap. 

 

Strategier för lärande, utveckling och återkoppling 

De intervjuade lärarna uppfattar det som viktigt att tillsammans med eleven hitta fram till 

fungerande strategier vars övergripande syfta är att främja elevens lärande och utveckling. 

Under samtalet med eleven försöker man pejla hur hög grad av styrning som eleven behöver. 

Ingen av lärarna har någon samtalsmall eller standardplan som man utgår ifrån däremot 

verkar uppföljning och återkoppling ha en stor betydelse. Robert diskuterar tillsammans med 

eleven om vad som har fungerat bra och inte bra och hur man kan komma vidare utifrån det. 

Med vissa elever behöver han vara mer styrande och konkret medan andra elever behöver få 

hjälp med att bygga upp fungerande strategier för sitt lärande. Joakim beskriver vad som 

krävs för att eleven skall uppfatta honom som en god och konstruktiv vuxen; hur han 

tillsammans med eleven kommer överens om ambitionsnivån för studierna och att de 

tillsammans gör en planering som båda kan ”skriva under på”. Joakim betonar också att 

eleven måste känna att han litar på att eleven kommer att klara sin del av 

”överenskommelsen”. Vidare berättar Joakim om sitt engagemang och sitt kontrollbehov:  

 

Joakim: Jag var engagerad i mina elevers resultat och hur det gick för dom, och i förlängningen, hur de mådde.  

(…) man kan säga att man ska jobba tillsammans men det måste finnas en underliggande överenskommelse för 

att kunna säga att man är ett team och vill något tillsammans.  (…) men ganska snart försökte jag vrida det från 

att försöka checka av allting till att säga: ’vad är viktigast för dig?’.  

 

Sedan reflekterar Joakim kring styrkan i att låta eleven själv ställa frågor och vad som händer 

när man sätter lärandet i en emotionell kontext:  

 

Joakim: Sedan tror jag nog att det coolaste med personlig handledning och lärande är att eleverna fick ställa 

frågor de ville ställa. Och att man hade tid att vänta på de svaren man bad om när man själv ställde frågor. (…) 

och om man sätter lärande i en kontext som betyder något känslomässigt så får det ett mycket större genomslag.  

 

Annikas samtal börjar ofta med ett ’hur mår du’- perspektiv för att sedan övergå till ett samtal 

om elevens studier där Annika hör sig för om vad hon kan göra för eleven, och om eleven 
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behöver konkreta tips och pedagogiska idéer för att komma vidare. Sedan brukar samtalet 

avrundas genom att man tillsammans tittar på vad som har sagts och att det känns ok att gå på 

det. Malin beskriver samtalet som bestående av tre delar: förberedelsen innan samtalet, 

genomförandet av själva samtalet och sist uppföljningen efter samtalet. Under själva samtalet 

vill Malin att eleven ska känna att det finns en tydlig början som sedan följs av själva 

coachningen som avslutas med en summering av vad som sagts/bestämts. Vidare ser Malin 

samtalet som något som kan guida eleven och där hon som handledare får möjlighet att ställa 

frågor till eleven. Frågor som får eleven att reflektera kring sitt eget lärande. Stefan har ofta 

fokus på att hitta utmaningar som stimulerar elevens utveckling. Han tar också upp behovet 

av struktur som mot grundskolans senare år byts ut mot mer samtal kring elevens sociala liv 

och elevens eget ansvar i detsamma: 

 

Stefan: Kort och gott, att man utgår ifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Jag försöker utmana 

eleven så att den utvecklas hela tiden, och det är det som den personliga handledningen utgår ifrån. Inte bara att 

lyckas klara studierna, utan att känna att för varje termin och läsår så kommer man att känna att den utvecklas.  

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR, Kategori 3, Med fokus på eleven 

De intervjuade lärarnas intervjusvar vittnar om att man lägger stor vikt vid den personliga 

handledningen. Man är väl medveten om vilken stor roll man kan komma att spela både i 

elevens kunskapsutveckling och i elevens personliga och sociala utveckling. Därför 

reflekterar man mycket kring innehållet i de tre delarna förberedelse, genomförande och 

uppföljning. Det skall finnas en plan för varje elev parallellt med en öppenhet för att saker 

och ting kan ändra riktning och betydelse under resans gång. Det är alltid elevens behov, 

förutsättningar och funderingar som står i centrum för den personliga handledningen. Sedan  

fokuserar man på att skapa en gemensam överenskommelse med eleven där särskilt två 

faktorer framstår som viktiga: Dels lärarens förmåga att skapa en vi-känsla, det vill säga att 

kunna förmedla till eleven att detta är något man skall åstadkomma tillsammans och att 

eleven inte står ensam inför kommande utmaningar och svårigheter och dels lärarens förmåga 

att använda gemensam reflektion som ett pedagogiskt verktyg.  

 

KATEGORI 4 – EN LÅNGSIKTIG RELATION 

Att bygga en långsiktigt hållbar relation till enskilda elever framstår som en uttalad ambition 

hos var och en av de intervjuade lärarna. Man är mycket mån om att i lugn och ro kunna 
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träffa varje elev för sig. Samtliga lärare sätter elevens person i centrum, där ålder, mognad, 

behov, livssituation, studiesituation med mera får lov att styra samtalets inriktning. Alla 

intervjupersonerna uppfattar lyhördhet som en viktig förmåga när det gäller att känna in var 

eleven befinner sig och utgå därifrån. Flera av lärarna berättar om situationer där de har 

behövt en stor portion tålamod eller humor, för att kunna fortsätta den personliga 

handledningen med en elev. Ibland har man fått vänta upp till en termin eller ett helt läsår på 

att få någon form av respons från en viss elev. En majoritet av lärarna framhåller också hur 

viktigt det är att kunna ställa rätt frågor vid rätt tillfälle, och ha tid att vänta in elevens svar. 

När man har prövat allt och relationen fortfarande inte fungerar – då drar man sig inte för att 

söka hjälp hos en kollega. 

 

Det viktiga mötet och dialogen 

De intervjuade lärarna uppfattar mötet och dialogen som en ren nödvändighet, för att något 

skall bli möjligt att uppnå tillsammans med eleven.  Det framgår av lärarnas berättelser att det 

är då man får möjlighet att visa allt det man vill visa eleven: intresse, engagemang, tillit, 

respekt och förtroende. Mötet och dialogen verkar ge både läraren och eleven en chans att 

visa sig för varandra som människor – utan att man för den skull behöver lämna rollen som 

lärare och elev. Karin gör vissa jämförelser mellan personlig handledning och mötet med en 

psykolog eller terapeut; i båda fallen får eleven/klienten hela uppmärksamheten samtidigt 

som hon eller han får möjlighet att prata om sig själv. Flera av intervjupersonerna betonar att 

mötet och dialogen blir en förutsättning för att etablera en relation till eleven. Det är också i 

mötet och dialogen som ett samspel och ett samarbete mellan elev och lärare byggs upp. 

Malin beskriver relationens betydelse för hur handledningen skall komma att utvecklas: 

 

Malin: Har man ingen relation med eleven så kommer eleven inte att tänka att det är viktigt som jag säger. Men 

om eleverna känner sig sedda och att de blir lyssnade på och känner att jag har sett dom för den personen som de 

är – utifrån den individens både styrkor och svårigheter, och att de blir tagna på allvar – då får jag tillbaka att, 

den här läraren är någon att lita på, jag bryr mig om vad hon säger.  

 

Även om strategierna varierar vill alla intervjupersonerna att deras elever skall känna sig 

trygga och avspända i deras sällskap. Malin betonar att det handlar om ett samspel mellan 

henne och eleven, vilket utgör en trygghet för eleven. Flera lärare lyfter fram respekten för 

eleven, som man alltid är mån om att visa, även om det kan ta tid med vissa elever innan 



36 

 

 

 

 

förtroende uppstår. Karin och Stefan beskriver varför det är viktigt för dem att se sina elever 

som individer: 

 

Karin: För egentligen handlar det ju om att jag respekterar dom som individer…om dom känner det, så bryr de 

sig också mer om vad jag säger. Då blir vi också mer som likar. Men det gäller ju att varje gång se vem man har 

framför sig och lyssna på vad de säger, då känner jag att de bryr sig om vad jag säger. 

 

Stefan: Att jag redan från början har visat att de är en individ och att jag respekterar dem. Att jag inte alltid 

respekterar det de gör, det är en annan sak. Men som person, så gör jag det. Och det skapar ju ganska snabbt en 

trygghet och ett förtroende och då är det ju så enkelt att jobba med dem också.  

 

Samtliga intervjuade lärare vill vara en person som eleverna känner förtroende för och som de 

kan lita på. Man vill också vara till stöd och hjälp i elevens studier. För Robert är det viktigt 

att eleven känner förtroende och ser honom som en person att lita på. Någon som håller vad 

han lovar och som kan hjälpa eleven i hans eller hennes skolarbete. Många beskriver också 

hur samtalen förändras till sin karaktär över tid och att det är vanligt att det mer och mer blir 

eleven som styr och prioriterar innehållet. Joakim beskriver relationen som det primära: 

 

Joakim; Bygg en relation, bygg ett förtroende, och jag kom snart till ett läge där personen kom till mig, och jag 

kunde sitta där som ett bollplank, som en coach till dem. Så relationen är det stora, sedan finns det ovanpå det 

här; inlärningsstilar och massa sådana saker som är klurigt men det är sekundärt. 

 

Att ge eleven tid, använda humor och ställa frågor 

Lärarna i min undersökning delar alla inställningen att man aldrig skall ge upp en elev förrän 

man har prövat allt. Först då, när ingenting fungerar tar man hjälp av sina kollegor – ibland 

för att hitta någon som eleven har större förutsättningar att få kontakt med eller fungera bra 

ihop med. Men fram till dess lägger man ned mycket energi på att få kontakt och bygga upp 

en relation med eleven. I det relationsbyggandet använder sig alla lärarna av en uppsättning 

”verktyg” som man av erfarenhet vet fungerar i olika situationer. När verktygen inte fungerar 

kan en kollega vara lösningen. Om det berättar Malin: 

 

Malin: Och sedan att en del elever…de kanske är i ett tillfälle när de inte vågar lita på mig som en vuxen person, 

av orsaker som kan vara hemifrån. Men man får inte ge upp som vuxen – man måste jobba på den där relationen 

hela tiden. Och om jag ändå inte når fram, då måste jag släppa…alltså man får inte ha någon prestige i det. Då 
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måste jag släppa det och låta en annan kollega …då måste jag vara ärlig med min kollega och säga; kan du nå 

fram till den här eleven?  

 

Joakim beskriver tystnad som ett effektivt medel för att få en elev att prata medan Karin 

beskriver fördelarna med att kunna ställa de rätta frågorna och sedan själv kunna vara tyst ett 

tag och ge eleven tid att tänka – något Karin ser som viktigt för elevens lärande. Det är inte 

särskilt överraskande att samtliga lärare lyfter fram hur viktigt det är för dem att eleven 

verkligen känner att de bryr sig om dem. För Eva är det viktigt att visa att hon bryr sig om 

eleven som person och även det som eleven gör på skolan. Att alltid vara positiv och inte bli 

en person som eleven uppfattar som någon som dömer honom eller henne. Karin kopplar tid 

och tålamod till elevens trygghet och känsla av att vara omtyckt och Annika berättar om hur 

hon lär känna sina elever och hur hon visar att hon bryr sig, även mellan samtalen: 

 

Annika: Jag gör nog det i farten, väldigt mycket! I matsalen, eller i situationer där jag t.ex ser att en elev är 

ensam eller lite busig, eller bryter mot en regel – då har jag ganska lätt för att ’hugga in’ och liksom gripa tag i 

situationen och haka i nåt eller bekräfta det jag ser på något sätt, utan att peka ut personen ifråga.  

 

Flera av lärarna är under intervjuerna inne på betydelsen av att använda humor i sina samtal 

med eleverna. Att man kan skoja med en elev tar många som ett ”kvitto” på att eleven känner 

sig trygg i deras sällskap. Om Robert kan skoja ihop med en elev känner han att eleven 

känner sig trygg med honom. Stefan ser humor som ett effektivt sätt att ”få eleven med sig” 

och ett sätt att ta reda på om eleven litar på honom och respekterar honom. För Robert är det 

också viktigt att veta att eleven känner att han respekterar dem som person. De intervjuade 

lärarna uppfattar förmågan att visa tålamod som viktig för relationsbyggandet; att vänta in 

eleven och att kunna respektera när eleven vill byta spår och samtalsämne. 

 

Robert berättar att han ibland kan märka att en elev vill hålla en viss distans under en period. 

Det kan inträffa efter en tid då eleven kanske har pratat om privata saker som varit jobbiga för 

honom eller henne. Då kan man märka att eleven vill ta ett steg framåt och i samtalet få 

fokusera på sina studier igen. Joakim beskriver hur samtalen ibland lämnar det som från 

början är ”lagt på bordet” och att det är viktigt att låta detta ske emellanåt eftersom det gör 

relationen starkare på sikt. Annika berättar om elever som knappt sagt ett ord under första 

terminens samtal, för att sedan själva ta kontakt och be att få prata. Majoriteten av de 
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intervjuade lärarna använder sig ofta av frågor i sina samtal. De beskriver hur viktigt det är att 

ställa rätt frågor vid rätt tillfälle utan att tvinga fram ett svar, och att samtidigt ha tålamod att 

ge relationen tid att växa fram: 

 

Stefan: ”Vad har du för mål med dina studier!”. ”Vad vill du för någonting?”. ”Vad har du svårt för?”. Sådana 

enkla frågor, som man kan ställa till vilken elev som helst. (…) Så att man hela tiden kommer ihåg olika saker 

som dom säger: fritidsintressen, kompisar, böcker de läser, filmer de ser, resor de gjort – men också andra och 

svårare saker. Om man snappar upp det och kommer ihåg det, så kan man slänga in det i samtalet då och då. Jag 

vill inte lära känna dem för snabbt. 

 

Malin berättar att det även är viktigt för henne att visa eleven vem hon är – och att det handlar 

om att bygga upp förtroende, respekt och tillit; 

 

Malin: Jag är nyfiken! Ställer frågor, som inte är för privata men att jag visar att jag ändå är nyfiken på dom som 

person. Och – jag bjuder på mig själv! Jag måste visa vem jag är! Jag måste ge dom tydliga signaler om att det 

här är någonting som vi bygger upp; vi bygger upp ett samtal, vi bygger upp förtroende, respekt och trygghet – 

och man kan ta lite i taget.  

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR, Kategori 4, En långsiktig relation 

De intervjuade lärarna delar uppfattningen att det är viktigt att lyssna av och känna in var 

eleven befinner sig, samtidigt som man söker efter de frågor som hjälper eleven att få distans 

till sig själv och perspektiv både på sitt lärande och sin personliga och sociala utveckling. 

Något som återkommer i så gott som samtliga intervjusvar är betydelsen av elevens 

upplevelse av trygghet; först när eleven känner sig trygg verkar det bli möjligt att ta till sig 

vad som sägs under samtalet. Detta verkar vara något som alla lärarna uppfattar som 

grundläggande för att deras handledning skall ha effekt och som man då eftersträvar genom 

att välja de förhållningssätt som gynnar trygghetskänslan hos eleven. Det framstår därmed 

som viktigt för samtliga lärare att få tillfälle att träffa sina elever på tu man hand för att då 

kunna visa att man verkligen bryr sig om eleven och är intresserad av att det ska gå bra för 

honom eller henne. Detta i sin tur framstår som avgörande för att eleven skall känna sig trygg 

och i sin tur bry sig om vad som sägs under samtalet eller vara öppen för att ta till sig goda 

råd och konstruktiva förslag kring studier och social situation. Att döma av intervjuerna vet 

läraren att eleven känner sig trygg, när relationen känns bra och fungerar. 
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Att förhålla sig till eleven på ett sätt som får denne att känna sig trygg och bry sig om vad 

man säger, framstår därmed som ett övergripande mål – både för relationsbyggandet och för 

att nå resultat med den personliga handledningen. Lyckas man inte med detta riskerar 

relationen och den personliga handledningen att förlora sin betydelse; att vara en positiv kraft 

i elevens utveckling. 

 

KATEGORI 5 – ATT STÖDJA ELEVEN 

När intervjupersonerna försöker identifiera eventuella hinder för elevens utveckling, ser man 

bortom själva skolprestationen: man är medveten om att tidigare erfarenheter och nuvarande 

familjesituation spelar en stor roll. Likaså föräldrarnas inställning till elevens studier. Under 

intervjuerna är det flera lärare som tar upp elevens bristande tilltro till sin egen förmåga, som 

ett av de största hindren för utveckling. Samtliga intervjuade lärare betonar här vikten av att 

stödja elevens självbild, självtillit och självförtroende. Intervjupersonerna förmedlar också ett 

rikt spektrum av strategier för att kunna göra detta på ett sätt som av eleven uppfattas som 

positivt och konstruktivt. Många av lärarna beskriver hur de med språkets hjälp försöker 

stärka elevens tilltro till sig själv och sin förmåga/sina förmågor. Att kunna ”backa bandet” 

framstår i vissa lägen som lika viktigt som att ”titta framåt”. 

 

Hinder för att eleven skall ta till sig den personliga handledningen 

Det är främst tio hinder som återkommer i de intervjuade lärarnas berättelser. Hos eleven 

nämner man slutenhet, självbild, självförtroende och förväntningar – områden där eleven är 

sårbar både för andras åsikter och sin egen uppfattning om sig själv. När det gäller 

läraren/handledarens ansvar handlar det om bristande lyhördhet, avsaknad av 

verktygslåda/frågebatteri, bristande förändringsbenägenhet och individualisering samt 

bristande ambition att få återkoppling från eleven. Den tionde faktorn som tas upp är 

frånvaron av fungerande arbetsmiljöer och därmed frånvaron av samtalsro. Lärarna i min 

undersökning delar alla en stark känsla av ansvar när det gäller elevens utveckling och flera 

av lärarna beskriver hur svårt och frustrerande det kan vara att få kontakt med en elev som är 

sluten, det vill säga en elev som har svårt att kommunicera. Karin gör här en koppling till 

elever som av olika anledningar växer upp under svåra förhållanden: 
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Karin: Där tänker jag spontant på elever som har svåra förhållanden, och som man kanske inte riktigt vet hur 

man ska hantera eller att där finns en låsning som man inte får upp, liksom – och det är ju ett hinder.  

 

Även Annika lyfter fram elevens tidigare dåliga erfarenheter men också de svårigheter som 

kan bli följden av olika funktionsnedsättningar som eleven inte har fått stöd för under sin 

tidigare skolgång. Här lyfter Annika fram elever med en dålig självbild, som kanske har levt 

med någon form av negativ ”stämpel” från sin tidigare skola, kanske som bråkig eller kaxig, 

och att det kan ta tid att hjälpa eleven att hitta en ny självbild och lära sig att kommunicera på 

ett annat sätt med både vuxna och jämnåriga. Annika menar att läraren i sådana lägen lätt blir 

misstänkliggjord som vuxen och att det kan ta lång tid att vinna elevens förtroende. Joakim 

reflekterar också kring elever som kommer från en lärmiljö där det ömsesidiga förtroendet har 

saknats: 

 

Joakim: Det är just det där när en elev kommer från en lärmiljö där det inte finns något förtroende – varken för 

de vuxna över huvud taget eller för själva skolan. Vilket gör att de har taggarna utåt. Då tar det väldigt lång tid 

innan man lär känna den typen av elever. 

 

De intervjuade lärarna lyfter tillsammans fram flera faktorer som kan påverka elevens 

självbild. Intervjupersonerna delar uppfattningen att en svag eller dålig självbild kan få 

negativa konsekvenser för elevens utveckling. Ett flertal av de intervjuade lärarna anser att 

hindren här är desamma både för elevens kunskapsutveckling och personliga utveckling. 

Karin uppfattar dåligt självförtroende som det vanligaste hindret och menar att med gott 

självförtroende och god självkänsla kan eleven utvecklas extremt långt, på många olika plan. 

Att få eleven att känna sig sedd, beskriver Karin som ett viktigt verktyg för att stärka elevens 

självbild: 

 

Karin: Jag tror att det faktum att dom känner sig sedda – om man lyckas att verkligen få dem att känna sig sedda 

bidrar det till deras utveckling. (…) om man får dom att känna sig som att de har något speciellt, så tror jag att 

det bidrar väldigt mycket till deras utveckling. Då har de också någon slags känsla av att det är bra att vara dom 

– att det är bra att vara jag, jag har något jag kan utveckla.  

 

Det är slående hur samtliga lärare lyfter fram elevens bristande tillit till den egna förmågan 

(självförtroendet) som ett hinder för utveckling. Joakim är inget undantag: 
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Joakim: Det är egna föreställningar om otillräcklighet. Rakt av – inga konstigheter. Barn är ju strålande varelser 

av möjligheter. De är inlärningsmaskiner. Får de för sig att de inte kan, då låter de bli att göra, och när man låter 

bli att göra då lär man sig inte. Så det gällde ju bara att få dem att våga, orka och vilja – så händer det ju.  

 

Elevens hemförhållanden är något annat som påverkar elevens utveckling. Här tar flera av de 

intervjuade lärarna upp föräldrarnas förväntningar som en viktig faktor där både för låga och 

för höga krav verkar få en kontraproduktiv effekt. Tid och vilja samt elevens egna krav på sig 

själv är ytterligare faktorer som nämns i samband med hinder för elevens utveckling.  Annika 

beskriver först hinder för elevens personliga utveckling: 

 

Annika: Föräldrars förväntningar. För höga krav. Känslan av att man inte duger. Det kan vara egna krav man har 

också. Och den personliga utvecklingen blir ofta negativ och då måste vi på skolan hjälpa till att bryta det.  

 

När det gäller hinder för elevens kunskapsutveckling beskriver Annika även här för höga krav 

som ett hinder, men även vad som kan hända om kraven är för låga, det vill säga om 

utmaningarna uteblir; 

 

Annika: Att inte få visa hur mycket man kan, och bromsas i sin utveckling – det är ju inte heller bra. Då tröttnar 

man och resignerar och ger upp, tänker jag. Den personliga handledningen möjliggör att undvika de här hindren.  

 

Malin beskriver fem hinder för elevens utveckling som handlar om lärarens/handledarens 

inställning och kompetens: otillräcklig lyhördhet, avsaknad av en fungerande ”verktygslåda” 

eller ”frågebatteri”, bristande förändringsbenägenhet och individualisering i undervisningen 

samt bristande ambition att få återkoppling från eleven: 

 

Malin: Jag måste tänka på: vad har jag för grupp elever och vilka är individerna i den här gruppen, och hur kan 

jag förändra mitt sätt att undervisa? Och sedan att vi lärare inte tar oss tid alltid, att fråga eleverna hur 

undervisningen har varit. Och då inte ger den här återkopplingen till oss själva. Vi använder eleverna för lite 

som resurser för att vi ska få till oss information och förändra vår undervisning.  

 

Ett hinder som nämns flera gånger i olika sammanhang i intervjusvaren, är arbetsmiljöer som 

av olika anledningar inte är funktionella, som inte erbjuder någon arbetsro. Karin menar att 

röriga miljöer blir ett hinder för elevens kunskapsutveckling i stället för att ha en stödjande 

funktion i elevens arbete.  
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Hur personlig handledning kan främja elevens utveckling 

Först ska vi titta lite närmare på begreppet utveckling som det används i det här samman-

hanget. Här avser det tre områden: kunskapsutveckling, personlig utveckling och social 

utveckling. Flera av lärarna är under intervjuerna inne på betydelsen av språket; när eleven får 

sitta i lugn och ro och prata med en vuxen får de träning både i att uttrycka sig själva men 

också i att förstå hur andra tänker och formulerar sig. Genom att utveckla sin språkliga och 

verbala förmåga får eleven verktyg att reflektera kring sin egen utveckling. Många av lärarna 

beskriver hur de konkret visar eleven på vägar framåt – som ett sätt att hjälpa eleven att hitta 

egna fungerande strategier för att nå olika slags mål. Även om samtliga intervjupersoner har 

fokus på elevens kunskapsutveckling, är alla lärarna öppna för att prata om elevens privata 

eller sociala utveckling – om här finns omständigheter som påverkar kunskapsutvecklingen 

på ett negativt sätt – eller om här finns saker att hämta som kan stärka kunskapsutvecklingen. 

 

Lärarna i undersökningen söker hela tiden efter individuella lösningar och möjligheter för 

elevens utveckling. Tillsammans med eleven resonerar man sig fram till olika sätt att ta sig 

vidare. Sedan följer man upp hur det gick och utvärderar utfallet tillsammans. Handledaren 

och eleven bildar tillsammans ett team – som för varje möte finslipar sina verktyg och 

strategier med språkets hjälp. För varje samtal kommer man varandra lite närmare, förstår 

varandra lite bättre, hittar lite ”smartare” vägar att ta sig fram. Dock är det många lärare som 

beskriver hur denna process kan ha en lång startsträcka eller tillfälligt bromsas upp av olika 

omständigheter. Även i detta sammanhang poängterar så gott som alla lärarna att det är 

avgörande att handledaren har tillit och tålamod. Att handledaren aldrig slutar tro på sin elev 

och ibland blir tvungen att tro åt eleven. Flertalet av de intervjuade lärarna ser samtalet som 

ett gyllene tillfälle för eleven att utveckla sin verbala förmåga och förmågan att lyssna. Båda 

dessa förmågor lägger man stor vikt vid, vad gäller elevens utveckling. Eva menar att dessa 

två förmågor även kan bidra till att öka elevens uthållighet i skolarbetet: 

 

Eva: Dels så utvecklas förmågan att prata om någonting, att använda en verbal förmåga. Och även att lyssna och 

förstå någon annans sätt att uttrycka sig kring olika saker. Så man utvecklar språket. (…) att man får en 

uthållighet och ett tålamod som man inte hade tidigare.  

 

Robert menar att det verbala även kan få en bekräftande funktion, som bidrar till elevens 

utveckling genom att läraren sätter ord på det eleven har lärt sig. Även Annika tar upp 
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handledningens bekräftande funktion när hon berättar om hur eleven genom åren kan ändra 

inställning till handledningen; hur det som först uppfattades som tjat, med åren blir som en 

bekräftelse på elevens egna ansträngningar. De intervjuade lärarna delar uppfattningen att 

personlig utveckling och lärande hänger ihop. Det gäller även för Annika som gärna flyttar 

fram gränserna för eleven: 

 

Annika: För mig är det ju självklart att personlig utveckling och lärande hänger ihop. Jag tycker att lärande och 

personlig utveckling går hand i hand. Det handlar nog mycket om att bekräfta å ena sidan, elevens upplevelser 

och det som den berättar, det som den kommer med till mig, att bekräfta det, men också att försöka att lyfta och 

flytta fram gränserna lite framåt men med tydliga och rimliga krav.  

 

Att eleverna utvecklar sin förmåga att själva tänka kring sitt lärande, ser Stefan som en viktig 

faktor i den personliga handledningen. Han ser detta som en form av metakognition – att 

eleverna själva förstår hur de ska lära sig saker och ting. Vidare anser Stefan att personlig 

handledning främjar elevernas utveckling genom att de ges tid att reflektera över sitt eget 

beteende, var det kommer ifrån och hur de kan fortsätta att utvecklas som individer.  Även 

Annika tar upp styrkan med reflektion och utvecklar sina tankar kring kontinuitet - att man 

som personlig handledare har kunnat följa en elev genom flera år, och därigenom fått 

perspektiv på elevens utveckling. Sedan menar Annika att strategier för lärande ofta hänger 

ihop med elevens personliga utveckling, och hur viktigt det är att eleven blir medveten om 

vad hon eller han gör som är bra: 

 

Annika: Reflektionen. Då kan man gå tillbaks och titta och för att belysa en positiv utveckling hos en elev, så 

kan man påminna eleven: ’om du tänker tillbaka på hur det var i vårterminen i sexan…kommer du ihåg?!’ Så får 

ofta eleven en otroligt positiv aha-upplevelse och ser sin utveckling mycket tydligare – om den blir påmind om 

det. (…) att man tänker tillsammans. Och att man också sätter ord på vad som fungerar – och inte bara på det 

som inte fungerar. Det tycker jag är det ballaste med de här handledningssamtalen! Att eleverna ofta får syn på 

vad som är bra! 

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR, Kategori 5, Att stödja eleven 

Engagemanget i elevens utveckling är ett genomgående drag hos de sju lärare som ingår i 

undersökningen. Samtliga tar denna del av uppdraget på fullaste allvar. Deras intervjusvar 

förmedlar en stark känsla av att aldrig någonsin ge upp hoppet om en elev, även om det skulle 

ta tid att hitta fram till varandra eller att få respons och synliga resultat på sin handledning. 
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Det är därför inte överraskande att dessa lärare inte heller skuldbelägger eleven. Det är aldrig 

eleven själv som är problemet. Ingen av de sju intervjuade lärarna tar upp elevens eventuella 

bristande förmåga eller svaga begåvning som ett hinder för elevens utveckling. I stället ser 

man till hela eleven, tidigare erfarenheter och livssituation. Den inställningen verkar i sin tur 

skapa förnyade möjligheter att arbeta med elevens utveckling – både den kunskapsmässiga, 

den personliga och den sociala. 

 

Intervjupersonerna är ständigt lösningsorienterade: det går inte, det är omöjligt, det är för 

sent, det är hopplöst – verkar vara uttryck som lyser med sin frånvaro i dessa lärares 

berättelser. I stället återkommer begreppet tålamod ofta i intervjusvaren. I sitt sätt att uttrycka 

sig kring sina elever förmedlar alla intervjupersonerna även en stark känsla av tillförsikt. Man 

tror ärligt och uppriktigt på elevens inneboende resurser och har dessutom förmågan att 

förmedla det på ett engagerat, tydligt och trovärdigt sätt. I det sammanhanget framstår 

handledarens verbala förmåga som ytterst betydelsefull för att nå fram till eleven. Om denna 

förmåga praktiseras i återkommande samtal, kanske under flera års tid, verkar det finnas goda 

skäl att tro att den personliga handledningen har stora förutsättningar att främja elevens 

utveckling. Det är svårt att tänka sig någon elev som inte påverkas i positiv riktning genom att 

regelbundet få en egen stund med en vuxen som hos eleven ser vad som behöver stödjas, 

stärkas, uppmuntras, utmanas, tröstas, förklaras och sättas ord på. En vuxen som hjälper 

eleven över eventuella hinder och samtidigt visar på vägar framåt. 

 

KATEGORI 6 – FÖRDELAR OCH NACKDELAR  

I tydliggörande syfte har sammanfattande kommentar till denna kategori delats upp i två delar 

utifrån de två underrubrikerna: 1) Fördelar och nackdelar med personlig handledning och 2) 

Fördelar och nackdelar i relation till elevers olikheter. 

 

Eftersom intervjupersonerna fick frågan om fördelar och nackdelar ställd i samma fråga, har 

jag valt att återge de medtagna svaren på det vis som de har framförts under intervjuerna. I 

slutet på kategori 6 har jag valt att ta med en sammanfattning av de intervjusvar som hör till 

frågan om elevers olikheter (fråga nr 7 i intervjuguiden) eftersom svaren tenderade att i hög 

grad handla om fördelar. 

 



45 

 

 

 

 

Fördelar och nackdelar med personlig handledning 

Den övergripande fördelen verkar helt enkelt vara att man som lärare får möjlighet att lära 

känna var och en av sina elever. Det i sin tur ger en mängd goda spinoffeffekter; till exempel 

kan skolans psykosociala klimat förbättras när det finns många lärare/vuxna som känner 

många elever på ett mer personligt plan. Man upplever också att det då blir lättare att prata 

med eleverna – även de man inte själv handleder eller undervisar. En annan övergripande 

fördel verkar handla om att kontinuitet inger trygghet hos eleven; att ha en viss tid avsatt varje 

vecka för varje elev upplever alla sju lärarna som värdefullt av olika anledningar; dels 

möjliggörs en regelbundenhet i relationen och handledningen – vilket i sig är en 

trygghetsaspekt för eleven, dels får man möjlighet att etablera en personlig relation till var 

och en av sina elever – vilket i sin tur gör det möjligt att se och förstå deras behov och 

förutsättningar. Sedan får man också möjlighet att ge eleven regelbunden återkoppling. En 

annan trygghetsaspekt handlar om att det åtminstone finns en vuxen på skolan som känner 

eleven på ett mer personligt plan och kan elevens ”historik” att han eller hon inte behöver 

berätta saker om och om igen, utan att man hela tiden kan gå vidare (utom när det är befogat 

att titta bakåt). En annan fördel som beskrivs är möjligheten att hjälpa eleven att upptäcka 

sina egna drivkrafter och att tänja sina gränser; att vilja lite mer, att våga lite mer. Att få 

hjälp att förstå värdet med att gå i skolan framstår också som en fördel. Eva vill lyfta fram 

glädjen: 

 

Eva: Jag tror att det jag inte har sagt något om är glädjen som infinner sig när man får jobba på det här sättet. 

Både hos mig och hos eleven. Därför är det så positivt! Det är jättekul att få se när en elev utvecklas…man blir 

ju alldeles tårögd, och eleverna blommar ju! 

 

Robert ser det som en stor fördel att man får en bra personlig relation med eleverna eftersom 

en viss tid för samtal är avsatt varje vecka för var och en av dem. På Roberts skola har alla 

elever en personlig handledare vilket gör att alla elever har en nära relation till en lärare/en 

vuxen på skolan. Förutom att det påverkar eleverna positivt studiemässigt menar Robert att 

det även skapar ett bra klimat på skolan och att det som lärare blir lätt att prata med alla 

elever. 

 

Joakim vill lyfta fram betydelsen av elevens engagemang, som han menar stärks genom den 

personliga handledningen: 
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Joakim: I det ideala läget kan det uppstå magi, därför att man knuffar gränserna i en dialog där barnet kan 

förändra sin bild av vad det kan klara av. Och det är den enskilt största källan till effektivitet. Vi kan prata hur 

mycket vi vill om lärarnas behörighet eller lärarnas tid för förberedelser, men elevernas engagemang är det enda 

som betyder någonting om man ska få utbildningseffektivitet.  

 

När det gäller nackdelarna nämns oklara mål för handledningen, som då riskerar att bli 

splittrad och utan riktning. Ett annat område som flera lärare nämner är tidsbrist; att 

handledningen kan ta tid från annat arbete på skolan – både för eleven och för läraren. Man 

ser också en risk med att eleven kan känna sig kontrollerad när han eller hon regelbundet 

ombeds berätta hur det gått eller går med olika ämnen och uppgifter. En annan nackdel som 

framförs är om handledaren själv inte har förstått sitt uppdrag som handledare och har fel 

fokus på sina samtal. Då riskerar samtalen att förvirra eleven i stället för att var lärande och 

utvecklande. Stefan talar om faran med att överskrida det han kallar för den professionella 

gränsen: 

 

Stefan: (…) oavsett om man skapar en god relation med den enskilde eleven, måste man skilja på det här med 

privata och personliga saker. Så inte eleven plötsligt tror att man är en extrapappa eller en extramamma. Det 

finns en professionell gräns som jag inte tycker att man ska överskrida. Det är nog en bisak egentligen. Jag tror 

inte det finns några nackdelar.  

 

Frånvaron av fortbildning för lärare i personlig handledning uppfattar flertalet av de 

intervjuade lärarna som en slags nackdel, eftersom eleven då riskerar att inte bli bemött med 

den tillit, respekt och förtroende som hon eller han förtjänar. Malin ser fortbildning som en 

nödvändighet för att säkra kvalitén på den personliga handledningen:  

 

Malin: (…) och egentligen skulle jag vilja säga att det inte finns någon nackdel med personlig handledning, 

bortsett från tiden då man kan känna att man ibland vill prata mycket längre med en elev. (…) att elever kan 

känna sig kontrollerade. Men då har samtalet fel fokus och då skulle jag vilja säga att det krävs mer fortbildning 

kring handledning, och det kan ju vara en nackdel att inte alla lärare har fått det från början, för det har man inte. 
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1, Kategori 6, Fördelar och nackdelar med 

personlig handledning 

Det är med stor värme och inlevelse som intervjupersonerna beskriver hur de ser på personlig 

handledning. Det förekommer beskrivningar om glädje, magi och elever som blommar. 

Samtligas svar vittnar om ett mycket stort engagemang och en stor ansvarskänsla gentemot 

eleverna. Tillsammans lyfter de här fram en mångfald aspekter som bidrar till att tydliggöra 

begreppet personlig handledning men också vilka positiva effekter det kan ha på skolan i 

övrigt. Nackdelarna har för de flesta intervjupersonerna varit svårare att få syn på. De 

områden man nämner kan snarare beskrivas som svårigheter och har för det mesta med tid, 

kompetens och fortbildning att göra.  

 

Fördelar och nackdelar i relation till elevers olikheter 

Här kan man konstatera att de intervjuade lärarna såg få nackdelar med att handleda många 

olika elever. Främst talar man om elevers olikheter som en källa till ökad förståelse och 

kunskap. Man beskriver också hur lärdomar gällande en elevs förutsättningar och behov, kan 

”återvinnas” med andra elever. Till exempel beskriver Stefan hur han hela tiden lär sig saker 

av sina elever, som han sedan kan använda på andra elever. Annika tycker att hon får träna 

sig i att uttrycka sig på olika sätt med olika elever, och försöka utgå ifrån där eleven befinner 

sig. Joakim berättar hur han kan skräddarsy sina förklaringar t.ex. när han går igenom ett 

skolarbete med en elev – och hur denna möjlighet hjälper eleven över en puckel där eleven 

annars hade fastnat. Annika beskriver hur hon hela tiden ställs inför nya situationer med nya 

elever, som måste lösas och hur hon ser detta som möjligheter att bli en bättre lärare och 

handledare. Hon lyfter också fram frånvaron av konkurrens: att eleven i handlednings-

situationen inte behöver bli jämförd med andra elever eftersom det man har fokus på är varje 

elevs individuella utveckling. Robert beskriver möjligheterna med att handleda flera elever 

samtidigt: 

 

Robert: Sedan kan det också vara en vits att handleda fler elever samtidigt, eftersom de kan vara bra på olika 

saker. Då kan de ge varandra också. Där blir olikheterna en tillgång. Det är bättre att de har olikheter än att de är 

väldigt lika, i det avseendet. 

 

De nackdelar som framförts handlar främst om två områden: 1) Bristande tid och 2) Fel 

person. När tiden inte räcker till med en elev, för att hinna prata och gå igenom allt som 
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behövs. När både handledaren och eleven upplever att samtalet måste avslutas i förtid utan att 

man hunnit komma fram till någon egentlig överenskommelse. Det finns sällan hur mycket 

tid som helst och vissa elever behöver ju av olika skäl mer tid än andra. Det andra området rör 

problem som kan uppstå när matchningen elev/handledare inte fungerar. När kontakt inte 

uppstår och där relationen går i stå. Dock verkar samtliga intervjupersoner omfatta samma 

praxis: Man försöker först fråga eleven vad som inte känns bra. I nästa steg rådgör man med 

sina kollegor (som kanske har eleven i sitt/sina ämnen). Finns det skäl för det kontaktar man 

även skolans kurator eller andra personer på skolan som man vet att eleven har kontakt med. 

Som sista utväg ber man en kollega ”ta över” eleven, så att hon eller han får en nystart. De 

flesta intervjupersonerna verkar ha väldigt goda erfarenheter av detta förfarande men ser stora 

risker med skolor där denna flexibilitet inte är möjlig – t.ex. av schematekniska orsaker. Då 

riskerar eleven att ”fastna” i en icke-fungerande handledning som i värsta fall kan bli rent 

destruktiv för elevens utveckling. 

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 2, Kategori 6, Fördelar och nackdelar i relation till 

elevers olikheter 

Elevers olikheter verkar på ett väldigt konkret plan kunna bidra till lärarens 

kompetensutveckling – både när det gäller den egna undervisningen och när det gäller den 

personliga handledningen. Att få lov att anpassa sina metoder efter olika elever är alltså något 

som majoriteten av lärarna upplever som intressant och utvecklande. En del av lärarna ser 

också möjligheter i att ibland handleda fler än en elev i taget – för att därigenom ge dem 

möjlighet att lära av varandra. Många av de intervjuade lärarna upplever elevers olikheter 

som en stor källa till glädje – det är helt enkelt roligt och stimulerande att komma alla dessa 

elever/personer inpå livet. Nackdelarna upplever man främst när tiden inte räcker till: för 

själva samtalet eller vad gäller förberedelsen och efterarbetet eller när man inte kan hålla vad 

man lovat och det i sin tur påverkar elevens förtroende. Men det som framstår som det 

främsta hindret för en fungerande handledning är när elev och handledare inte passar ihop och 

inte får kontakt, trots upprepade försök, och om skolan saknar en praxis för hur man som 

handledare då går tillväga, eller praktiska möjligheter saknas för att genomföra en förändring. 
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3.2 Sammanfattande kommentar  

De intervjuade lärarna har alla inbegripit elevens kunskapsutveckling, personliga utveckling och 

sociala utveckling i sitt uppdrag som personlig handledare. Dessa tre tydliga utvecklingsområden 

verkar mer eller mindre sammanflätade i deras personliga handledning. Dock finns vissa variationer i 

lärarnas uppfattningar vad gäller deras inledande fokus vid en ny elevkontakt: en del av lärarna 

prioriterar att först lära känna eleven och vill även att eleven skall lära känna dem själva, medan andra 

lärare börjar mer sakligt med kunskapsbiten och låter det mer personliga komma efter hand. Dock ger 

samtliga lärare i slutänden intrycket av att värdera alla tre utvecklingsområdena i lika hög grad. Man 

verkar också dela uppfattningen att dessa tre utvecklingsområden är beroende av varandra och att 

eleven själv har behov av att variera fokus beroende på var i ålder, utveckling och livssituation som 

eleven befinner sig.  

 

4. Analys och diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras undersökningens begränsningar samt undersökningens resultat i 

relation till de identifierade kategorierna. Här diskuteras också undersökningens resultat i relation till 

tidigare forskning och teori inom relationell pedagogik, relationellt perspektiv och relationella 

förhållningssätt. Sist ett par avslutande kommentarer samt vissa slutsatser och lärdomar. 

 

4.1 Studiens begränsningar  

4.1.1 Urvalets validitet 

Validitet handlar ju om en undersöknings giltighet, om den verkligen säger något om det den påstår 

sig säga något om (Laursen 2004). Den viktigaste validitetsfrågan i samband med denna undersökning 

är om de utvalda lärarna verkligen har lyckats med att sätta ord på sina erfarenheter som personliga 

handledare, och om deras beskrivningar är giltiga för andra lärare än dem själva. Besitter 

intervjupersonerna de erfarenheter, den iakttagelseförmåga och den förmåga till reflektion som gör att 

deras intervjusvar blir meningsfulla vid undersökandet av den personliga handledningens 

framgångsfaktorer? Det finns naturligtvis inte något exakt svar på en sådan fråga, men till stöd för ett 

jakande svar kan följande anföras: Det är praxis även inom internationell forskning där man 

intresserar sig för kvalitativa analyser, att välja ut deltagare efter deras rykte (”by reputation”) 

(Laursen 2004).  Jag har själv under flera år sett de aktuella lärarna praktisera personlig handledning, 

och  jag har även  kunnat ta del av deras relation till sina elever, som i många fall även har varit mina 

elever i de ämnen jag själv har undervisat i. Att medvetet intervjua lärare som saknar erfarenhet av 

eller fallenhet för att praktisera personlig handledning hade utifrån mitt perspektiv inte varit 
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meningsfullt. Det hade minimerat möjligheten till ett användbart resultat. Däremot hade intervjuer 

med eleverna kanske kunnat styrka validiteten. Dock är det lärarnas egna erfarenheter och upplevelser 

som är i centrum för undersökningen, varvid det känns relevant att intervjua dem och inte deras 

elever.  

 

4.1.2 Reliabilitet 

Man skulle kunna säga att reliabilitet handlar om pålitlighet. Till exempel berör begreppet reliabilitet  

frågor om huruvida en annan forskare med en annan ideologisk eller pedagogisk övertygelse hade 

kommit fram till ett helt annat resultat eller om jag själv kommer till ett annat resultat om jag gör om 

undersökningen (Fibaek Laursen 2004). I ett försök att säkra reliabiliteten har jag stämt av 

intervjusvaren med flertalet av de tankegångar som framkommer i litteraturöversikten och som 

förmedlas av forskare verksamma vid flera olika universitet – och här funnit en stor samstämmighet 

vad gäller uppfattningar om relationers betydelse för lärande och utveckling. Variationerna i min 

studie har varit marginella. Möjligen hade andra intervjufrågor än de som ställdes kunnat få fram fler 

och tydligare variationer gällande de intervjuade lärarnas uppfattningar om elevers lärande och 

utveckling. Något som hade kunnat stärka reliabiliteten ytterligare hade varit om någon annan än jag 

själv gjort ytterligare intervjuer utifrån samma intervjuguide, och om dessa sedan hade kunnat 

jämföras med mina intervjusvar. Men eftersom jag inte har haft obegränsat med tid och resurser har 

jag valt bort denna möjlighet – till förmån för djupare analyser av befintligt intervjumaterial.  Sedan 

hade det säkert varit givande om någon annan än jag själv hade valt ut en form av kontrollgrupp med 

ytterligare sju lärare – som undertecknad aldrig varit i kontakt med före intervjutillfället. Det hade 

även varit möjligt att någon annan funnit andra framgångsfaktorer. De intervjuade var verksamma på 

olika skolor men inom samma geografiska område (Stockholms Län). Det är tänkbart att en större 

spridning över fler geografiska områden hade gett ett annat resultat. 

 

4.2 Tematisk analys 

Här återkopplar jag till forskningsfrågan: Vilka faktorer leder till framgångsrikt lärande och 

utveckling vid personlig handledning?  Jag har sammanfattat resultatet inom sju framgångsfaktorer. 

Hur jag har kommit fram till dessa ska jag nu beskriva: Jag har sökt efter svar i det material som 

återfinns i kategori 1-6 utifrån följande tre antaganden: 1) Personlig handledning av elever på 

grundskolenivå har som övergripande mål att främja elevens kunskapsutveckling, tätt följt av elevens 

personliga och sociala utveckling. 2) Personlig handledning är inte möjlig utan en långsiktigt hållbar 

relation: Jag har inte hittat någonting i lärarnas intervjusvar som pekar på att det skulle förhålla sig på 

något annat sätt.  3) En långsiktigt hållbar relation är i sin tur inte möjlig om eleven inte upplever 
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relationen och den personliga handledningen som begriplig, hanterbar och meningsfull: Inte heller här 

har jag hittat något i lärarnas intervjusvar som skulle peka på att det förhåller sig annorlunda. 

Sociologen Antonovsky (1987) använder dessa tre begrepp för att beskriva KASAM – en stark känsla 

av sammanhang, som han menar är gemensamt för de människor som har bäst förutsättningar att klara 

av livets svårigheter. Jag utgår ifrån att hans synsätt (det salutogena/hälsofrämjande perspektivet) även 

är relevant för elever i ett skolsammanhang. Utifrån dessa tre antaganden har jag sedan fortsatt min 

undersökning av materialet i kategori 1-6.  

 

4.2.1 Val av framgångsfaktorer 

Här har jag uppfattat det som relevant att söka efter sådant som har haft en tendens att återkomma i 

flera intervjusvar fast frågorna kan ha handlat om olika saker. Jag har sedan försökt att se på vilket sätt 

man definierar sina möjligheter att göra ett bra arbete som personlig handledare, både på kort sikt och 

på lång sikt. Jag har tittat på vad man tycker sig behöva, vad man inte kan vara utan samt hur man 

direkt och indirekt har formulerat hinder och möjligheter för den personliga handledningens 

genomförande. Det jag har fått fram har jag sedan strukturerat inom så få områden/framgångsfaktorer 

som möjligt. Detta för att framgångsfaktorerna i sig skall uppfattas som begripliga, hanterbara och 

meningsfulla. Jag kom först fram till tolv stycken framgångsfaktorer, men kunde snart se att fem av 

dem gick utmärkt att inordna under de resterande sju. Därefter har jag med utgångspunkt från dessa 

sju framgångsfaktorer gått tillbaka till materialet i kategori 1 – 6 ett flertal gångar för att säkerställa att 

jag inte har missat något väsentligt. När detta var gjort, undersökte jag varje framgångsfaktor för sig, 

utifrån de sammanfattande kommentarerna till kategori 1 - 6, för att testa deras hållbarhet. I det här 

sammanhanget avser hållbarhet varje enskild framgångsfaktors nödvändiga existens för att de tre 

antaganden som gjordes inledningsvis skall uppfyllas. Det betyder att varje framgångsfaktor i sig är 

nödvändig för att erhålla ett resultat. Det betyder också att ingen enskild framgångsfaktor går att 

ersätta med en annan framgångsfaktor. Varje framgångsfaktor skall ha så stor betydelse att 

avsaknaden av densamma omintetgör den personliga handledningens möjligheter att uppnå ett resultat 

– det vill säga att främja elevens utveckling på ett positivt och konstruktivt sätt. 

 

4.2.2 Presentation av de sju framgångsfaktorerna 

För att förenkla har jag i fortsatt rubriksättning valt att förkorta ordet framgångsfaktor till FF. Här 

följer nu en uppräkning av de sju framgångsfaktorerna och därefter görs en fördjupad redogörelse för 

var och en av dem. 

 

FF1 - Skolan har ett uttalat engagemang 

FF2 -  Läraren har legitimitet i relation till eleven 
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FF3 - Läraren omfattar de förhållningssätt som skapar trygghet hos eleven 

FF4 - Läraren skuldbelägger inte eleven 

FF5 - Läraren är lösningsorienterad och visar på konstruktiva vägar framåt 

FF6 - Läraren har en väl utvecklad verbal och kommunikativ förmåga 

FF7 - Läraren arbetar målmedvetet med att skapa ett relationellt kontrakt med eleven 

 

Skolan har ett uttalat engagemang (FF1) 

Av intervjusvaren som redovisas i kategori 1, framgår det att skolans inställning till personlig 

handledning är avgörande för om det skall bli praktiskt möjligt att genomföra samtal med enskilda 

elever. Skolan i sig behöver ha en inställning som stöttar sina lärare och stödjer deras ambitioner att 

skapa goda relationer till var och en av sina elever. Skolans uttalade engagemang blir därmed en 

förutsättning för att personlig handledning skall vara möjlig i praktiken. Vidare måste skolans 

planering och agerande präglas av en genomtänkt struktur för att lärarna skall få kontinuitet i sin 

personliga handledning och då få möjlighet att: 

 

¤ Skapa en relation till varje elev som främjar elevens utveckling 

¤ Hjälpa eleven att hitta struktur och strategier för sina studier 

¤ Följa upp överenskommelser med eleven 

¤ Ge återkoppling och samtala kring elevens studier 

¤ Tillsammans med eleven utvärdera mål, strategier och resultat 

 

Om det inte blir möjligt att förverkliga ovanstående punkter, verkar det heller inte möjligt att framstå 

som en trovärdig vuxen i elevens ögon, och då har vi kommit fram till framgångsfaktor nummer två.  

 

Lärarens har legitimitet i relation till eleven (FF2) 

Legitimitet är ett vanligt begrepp inom statsvetenskapen där det betyder att någon har rätt att leda. I ett 

pedagogiskt sammanhang handlar det om lärarens rätt att leda och handleda eleven, och att det är 

eleven som ger läraren den rätten. I kategori 2 som handlar om handledarrollen, förmedlar lärarna en 

stark önskan att framstå som trovärdiga. Man är därför ytterst mån om att hålla vad man lovat och 

framstå som en vuxen person som eleven kan lita på. Om man inte lyckas med detta riskerar man att 

förlora sin legitimitet genom att elevens motivation till att bry sig om det läraren säger, försvinner. 

 

Utöver lärarens trovärdighet är det många lärare som i kategori 2 påtalar det viktiga med att kunna 

skilja på att vara personlig och att vara privat i sin relation till eleverna. Det handlar med andra ord om 

en ömsesidig respekt för varandras integritet. Om denna kränks kan det få negativa konsekvenser för 
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lärarens legitimitet. Ytterligare en aspekt som i kategori 2 framstår som mycket viktig för samtliga 

intervjupersoner är att de vill uppfattas som äkta, ärliga, intresserade och engagerade. De vill med 

andra ord uppfattas som autentiska lärare. Man ger uttryck för att man vill att eleven skall förstå vem 

de har att göra med och att de ska veta vad de kan förvänta sig av sin handledare. Utöver att detta 

stärker lärarens legitimitet, skapar det trygghet för eleven – vilket framgångsfaktor tre handlar om. 

 

Läraren omfattar de förhållningssätt som skapar trygghet hos eleven (FF3) 

I kategori 3 som handlar om lärarens fokus på eleven, framgår det av de intervjuade lärarnas svar att 

det är nödvändigt att skapa en atmosfär av trygghet. Samtliga lärare uttrycker en önskan om att eleven 

skall känna att man står på elevens sida och att man dessutom ”står pall” för elevens eventuella 

omognad, oförstånd, stökighet, slöhet eller rastlöshet. I kategori 4 som handlar om att bygga en 

långsiktig relation, framkommer det hur stor vikt lärarna lägger vid elevens upplevelse av trygghet. 

Både i kategori tre och fyra berättar lärarna om hur viktigt det är att eleven känner sig trygg för att 

kunna ta till sig det som sägs och efterfölja det man kommit överens om. Därför försöker man 

tillsammans med eleven etablera de förhållningssätt som gynnar elevens upplevelse av trygghet.  De 

förhållningssätt som nämns i kategori tre och fyra skulle kunna sammanfattas enligt nedanstående 

punkter: 

 

¤ Ömsesidig fysisk och mental närvaro 

¤ Ömsesidig respekt 

¤ Ömsesidigt förtroende 

¤ Ömsesidig tillit 

¤ Ömsesidig frånvaro av förutfattade meningar 

¤ Ömsesidig uppmärksamhet och delaktighet 

 

Den lärare som lyckas med att etablera dessa förhållningssätt verkar samtidigt skapa gynnsamma 

förutsättningar för att eleven skall uppleva trygghet – både i relationen och i handledningen. Dessutom 

beskriver flera av lärarna i undersökningen hur dessa förhållningssätt bidrar till att eleven känner sig 

sedd av sin handledare, och hur även det bidrar till tryggheten. Flera av lärarnas berättelser vittnar om 

hur samtal de haft med enskilda elever, har påverkat elevernas synsätt och förhållningssätt även sedan 

de slutat grundskolan. Detta hade troligen inte varit möjligt utan elevens känsla av att läraren såg dem. 

Elevens upplevelse av att bli sedd som en hel människa, med både styrkor och brister, verkar vara en 

förutsättning för att eleven ska ta till sig det läraren försöker förmedla. Här spelar lärarens 

förväntningar en avgörande roll. Om detta handlar framgångsfaktor fyra. 
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Läraren skuldbelägger inte eleven (FF4) 

Av intervjusvaren i kategori fyra och fem framstår lärarens förmåga att visa eleven intresse som helt 

avgörande för vad eleven väljer att berätta för läraren. Det är samtidigt slående att inte en enda av de 

intervjuade lärarna anser att det är eleven i sig som är problemet när svårigheter uppstår i den 

personliga handledningen eller i elevens lärprocess. Ingen anför diagnoser, bristande intelligens eller 

begåvning som orsaker när eleven har svårt att komma vidare - varken i kategori fyra som handlar om  

en långsiktig relation eller i kategori fem som handlar om lärarens stöd till eleven. I stället lyfter 

samtliga lärare fram följande orsaker när en elev verkar prestera under sin förmåga: 

 

¤ Elevens bristande tilltro till sitt eget värde och sin egen förmåga 

¤ Elevens dåliga erfarenheter från tidigare skolmiljöer 

 

För att elevens livssituation och personliga historik skall komma till lärarens kännedom, verkar det 

som att det krävs att eleven känner sig trygg med läraren och kan tänka sig att anförtro vissa saker till 

honom eller henne. Då får läraren möjlighet att fördjupa sin förståelse för eleven. Succesivt kan då 

lärarens bild av eleven komma att formas av kunskap om eleven, snarare än av lärarens föreställningar 

om eleven. Enligt ett flertal av intervjupersonerna bidrar detta till att eleven känner sig sedd och 

bekräftad. Också det verkar vara en aspekt av elevens upplevda trygghet. Utifrån intervjusvaren i 

kategori fyra och fem framstår det som troligt att desto mer läraren vet om en elev, desto lättare är det 

att se möjligheterna och förhålla sig fortsatt positiv till elevens utveckling och framtid.  Därmed 

kommer vi in på framgångsfaktor fem. 

 

Läraren är lösningsorienterad och visar på konstruktiva vägar framåt (FF5) 

Om jag skulle lyfta fram en gemensam egenskap hos de lärare jag har intervjuat, utöver deras starka 

engagemang, skulle det bli deras tillförsikt; att man alltid ser möjligheter för eleven att komma vidare, 

att bli bättre, att utvecklas och att man aldrig ger upp hoppet om att så ska ske. I kategori 5 som 

handlar om att stödja eleven, berättar en av de intervjuade lärarna om hur en elev kommer tillbaka och 

hälsar på i sin gamla grundskola – och då berättar att han nu är utbildad rörmokare och tvåbarnsfar. 

Men under de fyra år som handledningen pågick fick inte hans handledare särskilt mycket bekräftelse 

på att det han sa och gjorde under ph-samtalen, hade någon större effekt på eleven. Här förmedlar 

också samtliga lärare en stark tro på det goda och starka hos varje elev, och att det utöver tillförsikt 

krävs både envishet och tålamod för att fortsätta tro. Det verkar främst handla om tre områden där 

lärarens tro spelar en stor roll för handledningen: 
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¤ Elevens förmåga att finna sin egen väg 

¤ Elevens möjligheter att tillägna sig ny kunskap, nya lärdomar och insikter. 

¤ Elevens möjligheter att få ett bra liv. 

 

Flera av intervjupersonerna tar i Kategori 5 upp hur viktigt det är med positiva förväntningar – att de 

ibland till och med kan bli självuppfyllande. Inte någon av de intervjuade lärarna talar om elever som 

svaga. Det begreppet lyser helt med sin frånvaro i samtliga intervjusvar. I stället lyfter man fram sitt 

eget och skolans ansvar för att väcka elevens intresse, engagemang och motivation. 

Sammanfattningsvis verkar lärarens förmåga att vara lösningsorienterad och visa på konstruktiva 

vägar framåt, vara beroende av lärarens kunskap om eleven och den bild läraren då får av elevens 

förutsättningar. Detta ger i sin tur eleven en känsla av att vara sedd som en hel person av läraren och 

eleven blir då mer mottaglig för lärarens övertygelse om att eleven kommer att lyckas med det som 

han eller hon föresätter sig. Att förmedla denna övertygelse blir möjligt först när läraren kan uttrycka 

sig på ett sätt som eleven kan ta till sig och förstå.  Därmed är vi framme vid den sjätte framgångs-

faktorn.  

 

Läraren har en väl utvecklad verbal och kommunikativ förmåga (FF6) 

Eftersom personlig handledning i hög grad sker i samtalet mellan lärare/handledare och elev, blir det 

naturligt att språket och den verbala förmågan har en stor betydelse. När intervjupersonerna ombads 

fundera över fördelar med personlig handledning var det ett flertal som tog upp hur värdefullt det är 

att eleven får hjälp att sätta ord på sin egen utvecklingsprocess/sina arbeten/uppgifter etc. inom olika 

ämnen och i olika sammanhang. I samband med kategori 5 som handlar om lärarens stöd till eleven,  

tar  en av de intervjuade lärarna upp värdet av metakognition – när eleven själv förstår hur han eller 

hon ska lära sig nya saker. Flera av de intervjuade lärarna beskriver varför de ofta använder sig av 

frågor för att få eleverna att tänka efter själva och hur viktigt det är att ge eleven tid att tänka efter och 

att inte pressa eller forcera fram ett svar. I kategori sex som handlar om fördelar och nackdelar med 

personlig handledning, lyfter intervjupersonerna fram ett flertal förmågor som man anser är viktiga för 

lärarens kommunikativa förmåga. De verkar främst handla om förmågan att vara koncentrerad, lyhörd 

och öppen, att visa inlevelse och att vara prestigelös. Språket och den verbala förmågan framstår som 

huvudverktyget när läraren kommunicerar med eleven, men för att kommunikationen inte ska 

förvandlas till en envägskommunikation använder sig läraren av de nämnda förmågorna. Dessa 

förmågor underlättar även för läraren att skapa ett relationellt kontrakt med eleven. Detta är vad den 

sjunde och sista framgångsfaktorn handlar om. 
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Läraren arbetar målmedvetet med att skapa ett relationellt kontrakt med eleven (FF7)  

Ett relationellt kontrakt bygger på frivillighet och i det här sammanhanget att en lärare och en elev 

frivilligt har valt att träffas regelbundet för personlig handledning. En majoritet av de intervjuade 

lärarna bemödar sig om att från början arbeta på en vi-känsla; ”Det här ska vi pröva”, ”Det här ska vi 

fixa”, ”Det här får vi utvärdera efteråt”. Man vill att eleven skall känna att han eller hon inte möter 

kommande utmaningar eller svårigheter ensam. Många lärare beskriver hur det relationella kontraktet 

kan förändras över tid. Hur de äldre eleverna som är mer självgående, i högre grad själva formulerar 

vad de behöver hjälp med och att deras handledare då får en mer coachande funktion. Om läraren 

snabbt kan läsa av vem hon eller han har framför sig, verkar det underlätta och snabba upp hela 

processen när det gäller att skapa ett relationellt kontrakt. Läraren/handledaren kan då gå rakt på sak 

och få en snabbare respons från eleven. I det sammanhanget tycker många av lärarna att de har stor 

användning för den kunskap de får genom att handleda många olika slags elever.  I kategori sex som 

handlar om fördelar och nackdelar, talar man om hur lärorikt det är att behöva tänka om, ställa om och 

göra annorlunda, beroende på vilken elev man har framför sig. Lärarna beskriver också hur de kan 

använda erfarenheterna och kunskaperna från handledningen av en viss elev, på en annan elev och hur 

detta utvecklar deras kompetens, både som ämneslärare och som handledare. 

 

Sammanfattande kommentar  

När den personliga handledningen fungerar väl, har läraren skapat en långsiktigt hållbar relation, som 

känns begriplig, hanterbar och meningsfull för eleven. I kategori sex beskriver en av lärarna hur den 

personliga handledningen hjälper eleven att förstå värdet med att gå i skolan. Det verkar sannolikt att 

en handledning som upplevs som begriplig, hanterbar och meningsfull även får eleven att uppfatta 

skolan och de egna studierna på samma sätt. Antonovskys salutogena perspektiv handlar om vad som 

får människan att må bra, att utvecklas och att klara av livets svårigheter.  En majoritet av de 

intervjuade lärarna i min undersökning omfattar det salutogena perspektivet och ett flertal av dem har 

dessutom deltagit i olika former av intern utbildning i detta synsätt. Även fast själva begreppet ”det 

salutogena perspektivet” inte diskuterades under intervjuerna, har dess innebörd i hög grad varit 

närvarande i intervjupersonernas svar, där man visar på en ambition att både undervisning och den 

personliga handledningen skall uppfattas som begriplig, hanterbar och meningsfull av eleven. I ett 

pedagogiskt sammanhang verkar de intervjuade lärarna uppfatta det salutogena perspektivet som en 

förutsättning för både lärande och utveckling. För att den personliga handledningen skall bli 

framgångsrik och för att det skall bli möjligt att skapa ett relationellt kontrakt med varje elev, som i 

praktiken kan ligga till grund för en individuell handlingsplan för elevens studier och utveckling, 

krävs utöver ett salutogent perspektiv, främst två saker: 1) En lärare/handledare som i första hand är 

professionell, autentisk och lösningsorienterad och som kan kommunicera med eleven på ett sätt som 
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gör handledningen personlig, trygg, begriplig, hanterbar och meningsfull. 2) Att skolans ledning och 

personal har en positiv och konstruktiv inställning till personlig handledning och att den inställningen 

manifesteras främst genom det sätt på vilket man utformar organisation, schemaläggning, 

uppdragsbeskrivningar, lokaler, inredning, arbetsmiljö och fortbildning. 

 

4.3 Framgångsfaktorernas relationella anknytning  

Här har jag kopplat vardera av de sju framgångsfaktorerna (FF1 – FF7) till ett flertal av de teoretiska 

begrepp och tankegångar som förekommer inom relationell pedagogik, det relationella perspektivet 

samt inom relationella förhållningssätt. Dessa begrepp och tankegångar låter jag sedan speglas i min 

undersökning.  Sist gör jag en sammanfattande tolkning av respektive framgångsfaktors innebörd.  

 

Skolan har ett uttalat engagemang (FF1) 

I aktuell forskning framstår läraren som den viktigaste enskilda faktorn för elevens lärande (Aspelin, 

Persson 2011). Även Hattie (2012) kommer fram till den slutsatsen. Detta betyder dock inte att läraren 

kan genomföra sitt uppdrag helt oberoende av yttre omständigheter. Intervjusvaren pekar på att det 

blir mycket svårt att genomföra den personliga handledningen fullt ut om man inte befinner sig i ett 

sammanhang som främjar den typen av verksamhet.  Detta tydliggörs ytterligare när Aspelin och 

Persson (2011) beskriver en skola byggd på relationell pedagogik: här uppmuntras personliga och 

förtroendefulla relationer och personliga möten mellan lärare och elever. Här organiseras skolan 

utifrån små utbildningsgrupper där man känner varandra väl och här finns både formella och 

informella forum där lärare och elever kan mötas. Med andra ord speglar skolans inställning till 

relationsskapande arbete de praktiska dagliga förutsättningarna för lärarna att bedriva undervisning 

och handledning utifrån en relationell pedagogik och ett relationellt perspektiv. Flera av lärarna i min 

undersökning beskriver hur deras elevsamtal kan urarta koncentrationsmässigt om den omgivande 

miljön är högljudd och rörig. Eller om de får lov att ställa in bokade elevsamtal – till exempel för att 

vikariera för en lärare som är sjuk. De beskriver hur relationen till eleven gradvis urholkas om detta 

händer vid upprepade tillfällen. Man menar därför att personlig handledning i hög grad är beroende av  

skolans inställning och organisation. 

 

Kan en skola betraktas som autentisk? Kanske om man som Laursen (2004) ser autenticitet bland 

annat som modet och förmågan att förhålla sig till helheten och vara sann mot sina värderingar. Om vi 

exempelvis tar en skola som vill lägga grunden för en relationell pedagogik men väljer att ha ett 

trettiotal elever i alla grupper, då kanske man kan ifrågasätta skolans autenticitet - det vill säga att se 

till helheten och vara sann mot sina värderingar? Både Juul och Jensen (2012) samt Aspelin (2010) 
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beskriver gruppstorleken som avgörande för äkta samtal i undervisningen. Att läraren är den enskilt 

viktigaste faktorn för elevens lärande behöver ju inte betyda att antalet elever är oväsentligt.  

 

Hattie (2012) tar i sin undersökning upp sju gemensamma nämnare för lärare som anses vara 

inflytelserika, passionerade och kunniga i sitt arbete. De första sex gemensamma nämnarna handlar 

främst om läraren, men den sjunde handlar om hela skolan och här tar Hattie upp vikten av att alla 

lärare och medarbetare på skolan samverkar kring nämnda områden och hjälper varandra att hålla dem 

aktuella i den dagliga verksamheten. Om så inte sker, menar Hattie att det blir svårt för skolans lärare 

och medarbetare att behålla sitt fokus och att skapa praktiskt och tidsmässigt utrymme för 

genomförandet av dessa intentioner. De sju intervjuade lärarna verkar alla ha haft turen att i hög grad 

arbeta på skolor där det förekommit väl utvecklade samverkansformer.  Frelin (2010) menar att 

undervisning bara kan legitimeras av att den gör livet bättre för eleverna – något som de intervjuade 

lärarna uttrycker som en självklar ambition. 

 

Slutligen: Skolan har ett uttalat engagemang (FF1) kan tolkas som att skolans ledning upplever sig ha 

ett engagerat åtagande att skapa praktiska och schemamässiga förutsättningar för att den personliga 

handledningen skall kunna äga rum under lugna och kontinuerliga former. Saknas denna insikt och de 

praktiska förutsättningarna innebär det att den personliga handledningen i bästa fall förekommer 

sporadiskt där tid och utrymme råkar uppstå. 

 

Läraren har legitimitet i relation till eleven (FF2) 

Att vara lärare handlar ju också om att vara en ledare. Att ha legitimitet i elevens ögon handlar om 

rätten eleven ger läraren att leda. Det är med andra ord något som måste förtjänas. Frelin (2010) 

använder begreppet varma kravställare i sin beskrivning av lärarrollen, vilket lätt för tankarna till 

elever som talar om bra lärare som snälla och rättvisa. De intervjuade lärarna verkar uppfatta sig 

själva som just varma kravställare. Men man är också uppmärksam på när kraven bör tonas ner eller 

upp och när eleven främst behöver mötas med mänsklig värme.  Utöver professionalitet, integritet och 

trovärdighet är autenticitet en viktig aspekt av lärarens legitimitet. För Moustakas (i Laursen 2004, s. 

146) är en autentisk lärare i första hand någon som eleverna kan lita på. Samtliga lärare i min 

undersökning är väldigt måna om just detta. Vidare menar Moustakas att om läraren ska utveckla 

autenticitet hos eleverna måste han eller hon själv besitta denna kvalitet, och med det menar han bland 

annat att han eller hon måste vara äkta, ärlig, närvarande och trogen sina egna värderingar och 

känslor. De intervjuade lärarna stämmer i hög grad in på denna beskrivning. 
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Buber (i Henriksson 2004, s. 125) anser att det enda som kan påverka eleven som en hel människa är 

läraren själv som en hel människa. Juul och Jensen (2012) är inne på samma tankar då de menar att 

lärarens autenticitet inspirerar eleven att hitta sin egen autenticitet. Det är en intressant tanke eftersom 

den riktar uppmärksamheten mot mötet och dialogen i den personliga handledningen. Juul och Jensen  

beskriver vidare lärarens autenticitet som förmågan att vara yrkesmässigt närvarande i relationen och 

att handla i enlighet med sina livsvärden. Om läraren lyckas med detta verkar det troligt att samma 

kvalitéer uppmuntras hos eleven: närvaro och att vara sann gentemot sina värderingar. Här kan svaret 

finnas varför flera av de intervjuade lärarna uppfattar stämningen i klassrummet som vänligare och 

lugnare, då de lärt känna var och en av eleverna, som då har lärt sig att lyssna till och förstå sin 

lärares/andras värderingar.  

 

Juul och Jensen ställer sig frågan om det är möjligt att samtidigt vara professionell och autentisk i 

pedagogiska relationer. De menar att det går utmärkt att förena autenticitet med professionalism 

eftersom autenticitet är att handla i enlighet med sina livsvärden, inte nödvändigtvis i enlighet med 

sina känslor. Laursen (2004) är inne på samma spår då han hävdar att autenticitet är professionalism 

på högsta nivå, där det inte råder något avstånd mellan person och professionalism. Flera av de 

intervjuade lärarna verkar uppfatta det som oprofessionellt att inte kunna skilja på privat (ej ok) och 

personligt (ok) i samtal med enskilda elever.  

 

Rogers (i Laursen 2004, s. 147) menar att läraren ska vara äkta i relationen till eleverna och våga visa 

sig som en hel person med attityder och känslor och inte ikläda sig en opersonlig roll. Jacobsen, 

Christiansen och Sand Jespersen (i Laursen 2004, s. 150) tar upp ytterligare en intressant aspekt av 

autenticitet: lärarens viljestyrka, där läraren uppträder med övertygelse och samtidigt har en viss 

genomslagskraft. Här går tankarna till Hanson (2012)  som beskriver lärarens förmåga att skapa en 

god atmosfär i klassrummet, vilket är avgörande för elevernas känsla av respekt för sin lärare.  Lilja 

(2013) tar upp hur viktig lärarens äkthet, öppenhet och engagemang i sitt arbete och i sina elever är, då 

det kommer till att kunna hantera eventuellt motstånd från elevernas sida. Utifrån min egen erfarenhet 

är de två vanligaste orsakerna till elevers motstånd följande: 1) Man har inte förstått uppgiften eller 

syftet med densamma. 2) Man tror sig inte om att klara uppgiften. En lärare som är autentisk har 

troligen lättare att vara prestigelös och i ett första steg ta reda på om det är något som eleverna inte 

förstår och om det här blir ett nekande svar, gå vidare med att stärka deras självförtroende så att de 

vågar ta sig an uppgiften. Flera lärare i min undersökning påtalar hur viktigt de tycker det är att deras 

elever vågar pröva sig fram, att de vågar testa och experimentera. Det är troligt att en lärare med stark 

legitimitet har ett psykologiskt mandat att påverka eleverna i denna riktning och att få dem att våga 

tänja på sina gränser. 
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När vi diskuterar lärarens legitimitet vill jag gärna ta upp betydelsen av rimliga och väl formulerade 

mål, lagom utmanande uppgifter och tydligt utarbetade bedömningskriterier samt en rättvis 

betygsättning. Om dessa delar är ofullständiga eller ogenomtänkta, kan läraren förlora sin legitimitet 

och då hjälper det inte om läraren är autentisk i mötet med eleven.  De intervjuade lärarna framstår 

alla som mycket måna om att vara tydliga och konsekventa och att hålla vad de lovat när det gäller 

mötestider och återkopplingar. Med stor sannolikhet för att de vet att de annars förlorar sin legitimitet. 

Laursen (2004) som menar att förtroendefulla relationer vilar på autenticitet, vill inte beskriva 

lärarkompetens som ett personlighetsdrag utan som en personlig kompetens. Därför anser han också 

att man kan lära sig att bli en bra lärare – och en autentisk lärare.  Det verkar inte finnas några 

genvägar till lärarens legitimitet utan läraren behöver i stället arbeta aktivt med sin autenticitet - vilket 

inbegriper integritet, trovärdighet och professionalitet.  

 

Lärarens öppenhet inför sin egen ofullständighet och mänsklighet samt att läraren ständigt arbetar på 

sin egen självkännedom, verkar också betydelsefulla delar av läraren legitimitet. En gemensam 

förmåga hos de intervjuade lärarna verkar vara förmågan att se sig själv utifrån och att inte ta sig själv 

på alltför stort allvar. Något som i sin tur verkar möjliggöra för lärarna att inte ta elevernas beteende 

personligt, utan kunna se bortom det, för att då kanske få syn på en sårbar ung människa med privata 

problem. Denna förmåga verkar i sin tur stärka deras legitimitet gentemot eleverna. 

 

Slutligen: Läraren har legitimitet i relation till eleven (FF2) kan tolkas som att eleven blir motiverad 

att lyssna och ta till sig lärarens råd, synpunkter och förslag som kan stärka elevens lärande och 

utveckling. Forskningen, intervjusvaren och min egen erfarenhet pekar på att lärarens förhållningssätt 

också är av stor betydelse för lärarens legitimitet, och därmed kommer vi in på nästa framgångsfaktor. 

 

Läraren omfattar de förhållningssätt som skapar trygghet hos eleven (FF3) 

Den människosyn och de värderingar läraren omfattar visar sig i lärarens förhållningssätt gentemot 

eleverna. Våra förhållningssätt påverkar i sin tur vår uppmärksamhet och vårt fokus i mötet med andra 

människor (Juul och Jensen 2012). Att som lärare veta vilka förhållningssätt man själv omfattar, borde 

öka den inre tryggheten – en trygghet som läraren sedan kan förmedla vidare till eleverna – både i 

mötet med enskilda elever under den personliga handledningen men också i mötet med klassen eller 

gruppen. Den här tryggheten var något som lärarna i hög grad förmedlade under intervjuerna, där det 

framkom att man hade full koll på vilka förhållningssätt som var konstruktiva och inte. Ömsesidighet 

är ett nyckelord både i den relationella forskningen och i relationell litteratur. Juul och Jensen menar 

att detta är den avgörande relationella kvaliteten. När pedagogik eller didaktik diskuteras är det lätt att 

man glömmer lärarens behov av ömsesidighet. Det har tagit mig själv många år att verkligen förstå 
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hur beroende jag själv är av elevernas förtroende och tillit. Ömsesidigheten underlättar också för mig 

som lärare, att i olika sammanhang visa eleverna tålamod och därigenom skapa en lugn atmosfär i 

samtal med enskilda elever och i klassrumssituationen. Något som inger en känsla av trygghet hos 

eleven/eleverna (Henriksson 2013). I flertalet intervjusvar framkommer det att lärarna värdesätter 

ömsesidighet mycket högt. Som exempel nämner flera humor, skoj och skratt som ”dörröppnare” mot 

större ömsesidighet och en upplevd känsla av trygghet hos eleven. 

 

En förtroendefull relation kan beskrivas som en mellanmänsklig relation där läraren bemöter elevens 

känslor, behov och personliga mål, och inte enbart elevens kognitiva förmåga (Lilja 2013). Enligt 

Lilja är en förtroendefull relation till sin lärare en grundläggande förutsättning för att eleven ska känna 

sig trygg och tro på sig själv och sin förmåga att lära. Intervjusvaren, min egen erfarenhet och Liljas 

forskning visar att detta gäller både för elever som är högpresterande och de elever som tycker att 

skolarbetet är svårt eller tråkigt. Juul och Jensen (2012) beskriver förmågan att se människan man har 

framför sig, genom att se ”bakom” orden och beteendet. Att se hela människan framstår för mig som 

en fråga om respekt för helheten: att inte spalta upp eller avgränsa en människa till att bli det som för 

stunden förefaller enklast för betraktaren. Att ta sig tid och ha mod att både se det komplexa och 

motsägelsefulla hos en elev och samtidigt acceptera det man ser, påverkar sannolikt elevens 

självkänsla på ett positivt sätt. Utifrån forskningen, intervjusvaren och min egen erfarenhet verkar ett 

sådant förhållningssätt även påverka elevens upplevda trygghet.  

 

Slutligen: Läraren omfattar de förhållningssätt som skapar trygghet hos eleven (FF3) kan tolkas som 

att läraren tänker, känner och handlar på ett sätt som gör att eleven känner sig sedd, bekräftad, 

accepterad och respekterad. Då kan också förutsättningar för ömsesidig tillit, förtroende och respekt 

uppstå. 

 

Läraren skuldbelägger inte eleven (FF4) 

Alla har säkert någon gång stött på en lärare eller annan person som vi upplevt som en typisk 

”felfinnare”, där det blir fel oavsett vad vi gör eller hur vi beter oss. Säkert är det inte med någon 

större glädje vi emotser att träffa en person som enbart uppmärksammar våra fel och brister och anser 

att vi har oss själva att skylla för eventuella svårigheter. Det här avsnittet handlar om det som händer 

när läraren/personen inte har den inställningen och då läraren inte gör eleven till problemet utan tar 

hänsyn till elevens livsvärld och personliga historik. Därmed utgår läraren från elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter, tankar och känslor (Von Wright 2003). Juul och Jensen (2012) beskriver 

detta som att vi är mer intresserade av vad eleven ska bli än av vem eleven är just nu. Det vill säga att 

man hela tiden och i alla lägen uppmärksammar elevens möjligheter till utveckling och förbättring. 
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Buber (i Aspelin 2010, s. 141) använder två i sammanhanget användbara begrepp: acceptans och 

konfirmering; att acceptera eleven såsom hon eller han är i stunden och samtidigt konfirmera/bekräfta 

elevens egen önskan om utveckling åt ett visst håll. Enligt Juul och Jensen (2012) är bekräftelse och 

erkänsla en förutsättning för att utveckla självkänsla och personligt ansvarstagande – två viktiga mål 

med personlig handledning. I mina intervjuer återkommer lärarna ofta till hur frustrerande det ibland 

kan vara när de själva ser en elevs framtida potential, men där eleven själv är upptagen av allt annat 

utom av skolarbetet. Och att det då gäller att ”gilla läget” (acceptans) men ändå fortsätta att tro och på 

det sättet fortsätta att bekräfta eleven (konfirmering). 

 

Henriksson (2004) beskriver hur ungdomar som hoppat av skolan främst upplever sig ha misslyckats 

med relationerna. Dessa ungdomar beskriver också en närmast total avsaknad av bekräftelse under sin 

skoltid. Att vara någon är ett av våra viktigaste behov – oavsett vår ålder och livssituation (Henriksson 

2004) (Von Wright 2003). Att bygga denna någon stark och trygg går som en röd tråd genom 

intervjusvaren om personlig handledning och när elever talar om respekt i relationer till sina lärare, 

handlar det till stor del om att bli sedd och accepterad för den man är (Hansson 2012). Att inte 

skuldbelägga någon handlar ju inte om att aldrig lyfta problem, misstag, fel och brister – tvärtom. Men 

det handlar om att inte sätta likhetstecken mellan problemen och personen ifråga. Eleven kan ha 

många problem men eleven är inte sina problem. Det är den stora skillnaden. En av de intervjuade 

lärarna berättar om en elev som inte gjorde många knop under sin skoltid, men ett par år efter det att 

han gått ut nian kommer han tillbaka till skolan med fru och barn för  att berätta att han nu har ett fast 

jobb och är väldigt glad för att hans ”gamla” lärare och mentor aldrig slutade tro på honom. Först efter 

nian gav det alltså resultat!  Sedan har vi lärarens öppenhet inför det oförutsägbart positiva som kan 

inträffa när som helst i elevens utveckling. Att eleven alltid är mer än det man har framför ögonen. 

Med det synsättet kan man möta eleven förutsättningslöst, med positiva förväntningar (Von Wright 

2003).  

 

Slutligen: Läraren skuldbelägger inte eleven (FF4) kan tolkas som att läraren kan skilja på sak och 

person och att läraren alltid är öppen för förändringar och för elevens framtida utveckling. 

 

Läraren är lösningsorienterad och visar på konstruktiva vägar framåt (FF5) 

Här handlar det inte om någon allmänt positiv inställning som skulle hjälpa eleven framåt. Det handlar 

snarare om en djup förståelse för individuella lärprocesser och att kunna se inlärningsprocessen 

genom elevens ögon (Hattie 2012). Samtliga intervjupersoner i min undersökning har ett stort fokus 

på elevens kognitiva engagemang i skolarbetet. Samtidigt försöker lärarna utveckla resonemang som 

stödjer problemlösning och visar på strategier som underlättar och utvecklar elevens lärande. Lärarna 
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är också måna om att hjälpa eleven att själv hitta fram till ny kunskap och ny förståelse och visar då på 

vilken nytta och glädje eleven kan få av dessa nya kunskaper och insikter (Hattie 2012). 

 

Hattie beskriver sju gemensamma nämnare för lärare som är inflytelserika, passionerade och kunniga i 

sitt arbete. En av dem handlar om att läraren kan ge återkoppling på ett lämpligt sätt och vid rätt 

tidpunkt, för att hjälpa eleven ett bibehålla känslan av meningsfullhet inför arbetet med att nå sina mål. 

Här finns en tydlig koppling till Antonovsky (2011) och det känns relevant att här även tillföra hans 

begrepp begriplighet och hanterbarhet. Som framgår av de intervjuade lärarnas svar, spelar skolans 

åtagande en stor roll och den rollen verkar bli extra tydlig när lärarna pratar om sina förutsättningar att 

ge eleven återkoppling på lämpligt sätt och vid rätt tidpunkt. Om läraren vet vilket sätt han eller hon 

vill ge återkopplingen på och även vilken tidpunkt som är den rätta (oftast i nära anknytning till det 

som skall återkopplas) men inte har tiden eller platsen för att ge denna återkoppling – verkar risken 

vara stor att det stannar vid en skriftlig kortfattad bedömning och ett betyg. Inget fel i sig, men genom 

att läraren missar chansen att ge eleven personlig återkoppling, verkar läraren även missa chansen att 

bygga vidare på relationen. Därmed verkar möjligheten minska, att stärka elevens självförtroende 

inför kommande utmaningar. Man skulle då kunna säga att bristande tillfällen till återkoppling, på sikt 

påverkar lärarens möjlighet att visa eleven på konstruktiva vägar framåt.  

 

Som de två största hindren för elevens utveckling tar intervjupersonerna upp följande två områden: 

1) Elevens bristande tilltro till sitt eget värde och sin egen förmåga och 2) Elevens dåliga erfarenheter 

från tidigare skolmiljöer. Beaktar man detta i relation till begränsade möjligheter att ge individuell 

återkoppling på elevens skolarbete, blir det tydligt att endast en kortfattad bedömning och 

betygsättning har begränsade möjligheter att visa eleven på konstruktiva vägar framåt. 

 

Slutligen: Läraren är alltid lösningsorienterad och visar på konstruktiva vägar framåt (FF5) kan 

tolkas som att ingen elev eller situation är hopplös. Att det alltid finns lösningar även om det kan ta tid 

att finna dem. 

 

Läraren har en väl utvecklad verbal och kommunikativ förmåga (FF6) 

Juul och Jensen (2012) menar att erkännandet av vår individuella, personliga integritet och förmågan 

att uttrycka den språkligt (såväl verbalt som icke-verbalt och kroppsligt) måste av nödvändighet ske i 

en kontinuerlig relationell process. Här finns åter en koppling till sociokulturell lärandeteori (Säljö 

2000). Det finns ett talesätt som säger att vi blir till – tillsammans med andra människor. Vi blir till 

någon, som nämnts tidigare och här har den personliga handledningen en viktig funktion att fylla, där 
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lärarens verbala och kommunikativa förmåga bidrar till elevens möjligheter att ta till sig och bry sig 

om det som sägs under samtalen. 

 

Under intervjuerna var det flera av lärarna som blev påtagligt berörda när de berättade om elever för 

vilka det tagit tid att få nya vänner, och hur viktigt det var för dessa elever att regelbundet få samtala 

med en vuxen som lärde känna dem, se dem, och uppskatta dem för den de var. I detta möte blir 

eleven just någon.  Alternativet för dessa elever kan ha varit total ensamhet och isolering under hela 

sin skoltid, med många negativa följder som depression, utanförskap och tärande stress av att inte höra 

till och att inte ingå i en gemenskap och ett sammanhang.  Dessa negativa följder påverkar självklart 

elevens utveckling på alla plan – både den kunskapsmässiga, den personliga och den sociala. Att i den 

här situationen få möjlighet till enskilda förtroendefulla samtal med en vuxen, kan vara det som 

hindrar en ung människa från en svår depression eller ett livslångt utanförskap. 

 

 Lärarens språk och sätt att uttrycka sig visar om han eller hon ser eleven som unik och betydelsefull 

eller om eleven är ointressant och obetydlig i lärarens ögon. Här handlar det givetvis inte bara om 

språkliga kunskaper utan även om de värderingar och förhållningssätt som finns i botten (se ovan). 

Samtidigt spelar det ingen roll vilka värderingar och förhållningssätt läraren besitter om han eller hon 

inte har verktygen att förmedla desamma. I det här sammanhanget är verktygen den verbala förmågan 

och kommunikationsförmågan. Aspelin (2010) menar att det endast är då läraren träder i dialog med 

eleven om ett kunskapsinnehåll som hon eller han förstår hur eleven upplever stoffet och situationen 

som helhet. Här vill jag citera Laursen (2004, s. 169) när han beskriver kommunikation som är 

trovärdig: 

 

”Den autentiska och effektiva läraren visar intresse och engagemang, både vad det gäller innehållet i 

undervisningen och när det gäller att garantera att eleverna får en korrekt förståelse av det. Ämnesinnehållet är 

inte dödvikt som läraren släpar runt på sedan lärarutbildningen, utan ett levande intresse och en aktivitet som 

läraren själv tycker om att utöva. Om bara läraren själv behärskar sitt ämne, intresserar sig för det, praktiserar 

det och finner det värdefullt för eleverna att lära sig, kan han eller hon förmedla en trovärdig kommunikation 

till eleverna och därmed få eleverna att själva dra slutsatsen att det är något som är värt att lära sig”. 

 

En majoritet av de intervjuade lärarna har under intervjuerna förmedlat mycket av detta och de har 

samtidigt berättat om all den möda de lägger ner för att nå fram till var och en av sina elever. De har 

också berättat om hur de utvinner ny kunskap genom att handleda elever med olika personligheter, 

förmågor och färdigheter. I flera av intervjusvaren framkommer det hur viktigt man anser att det är att 

sätta ord på elevens utveckling och då inte minst det som eleven har gjort bra. 
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Juul och Jensen (2012) noterar att vuxna nästan alltid har en avsikt med sina samtal med barn och 

ungdomar. En lärare som har lätt att sätta ord på tankegångar och företeelser kan lättare hjälpa den 

unge att hitta de egna orden och därmed den egna viljan. Det kan vara en lång och tålamodskrävande 

process som kräver stor tillit från båda håll. Här finns som tidigare nämnts, tydliga kopplingar till 

intervjupersonernas beskrivningar av personlig handledning. Bland annat kan jag nämna när en av de 

intervjuade lärarna berättar om en elev som hela första terminen var som en ”mussla”. Men plötsligt 

en dag, inpå den andra terminen, tar kontakt med sin handledare och ber att få berätta om en sak som 

hänt. Därefter var isen bruten. 

 

Juul och Jensen påpekar vidare att den professionelles kontakt med de enskilda eleverna i en 

klass/grupp – avgör hur kontakten blir med hela gruppen. Detta är något jag själv har upplevt, dock 

tog det flera år innan jag insåg sambandet mellan den kommunikation jag hade med var och en av 

eleverna och den atmosfär som rådde i klassrummet. Juul och Jensen använder begreppet det 

personliga språket, som de menar förmedlar den individuella människans personliga tankar, värden 

och känslor i samlat uttryck. De har definierat fyra positiva kvaliteter för det personliga språket: 1) 

Det gör den talande närvarande och tydlig i kontakten. 2) Det ökar den talandes självkänsla. 3) Det 

inspirerar den andra parten till personlig insikt och ökar därigenom dennes självkänsla. 4) Det kränker 

aldrig den andres gränser eller värderar dennes önskningar och behov. En professionell och autentisk 

lärare med en väl utvecklad verbal och kommunikativ förmåga, som har personlig handledning, lyckas 

med stor sannolikhet förverkliga samtliga fyra kvaliteteter. Detta är också något som förmedlas 

väldigt starkt i samtliga intervjusvar. Det verkar pågå en ständig strävan hos de intervjuade lärarna att 

hitta rätt ord och rätt ton för att ständigt kunna stärka de relationella kontrakt de har med var och en 

av eleverna. Det verkar också som om denna strävan ”smittar av sig” på eleven, som då blir inspirerad 

att finna sitt eget personliga språk. 

 

Ett tillitsfullt möte präglat av respekt, förtroende, lyhördhet och förundran främjar relationen mellan 

lärare och elev, som det pedagogiska uppdraget förutsätter. Där läraren ensidigt fokuserar på 

kunskapande riskerar den pedagogiska verksamheten att bli mekanisk och själlös och en del av det 

pedagogiska uppdraget omintetgörs. Där läraren enbart inriktar sig på medmänsklighet och glömmer 

kunskaps-, färdighets- och attitydutvecklingen hos eleven har det pedagogiska uppdraget inte heller 

uppfyllts enligt Nordström-Lytz (2013). Detta verkar vara något som de intervjuade lärarna är väl 

medvetna om. Dessutom visar de på en medvetenhet om när det är läge att byta spår – till exempel att 

skifta fokus från hur en elev har det hemmavid, till elevens studieresultat. 
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Avslutningsvis vill jag också lyfta fram att den lärare som har en väl utvecklad verbal och 

kommunikativ förmåga också har lättare att föra inre resonemang kring sin egen lärarroll, sin 

undervisning och sin handledning av enskilda elever (vilket  lärarna har gett många exempel på under 

intervjuerna). Det verkar troligt att en verbal och kommunikativ förmåga stärker läraren i dialogen 

med eleven och ökar förutsättningarna för att läraren skall kunna motivera sina synpunkter och förslag 

inför eleven. Och här vill jag återknyta till framgångsfaktor två – lärarens legitimitet, som sannolikt 

stärks när läraren har förmågan att uttrycka sig på ett sätt som eleven förstår och kan ta till sig. 

 

Slutligen: Läraren har en väl utvecklad verbal och kommunikativ förmåga (FF6) kan tolkas som att 

läraren kan nå fram till olika elever och har förmågan att uppfatta om så inte sker och då ändra sitt 

tilltal eller sin kommunikativa strategi. 

 

Läraren arbetar målmedvetet för att skapa ett relationellt kontrakt med eleven (FF7) 

När det gäller denna sista framgångsfaktor har jag haft svårt att hitta referenser i forskningen, därför 

knyter jag i första hand an till lärarnas berättelser i min undersökning samt till min egen erfarenhet. 

Här i framgångsfaktor nummer sju är läraren beroende av alla övriga framgångsfaktorer som har 

diskuterats här ovan: Skolan har ett uttalat engagemang, Läraren har legitimitet i relation till eleven, 

Läraren omfattar de förhållningssätt som skapar trygghet hos eleven, Läraren skuldbelägger inte 

eleven, Läraren är lösningsorienterad och visar på konstruktiva vägar framåt samt Läraren har en väl 

utvecklad verbal och kommunikativ förmåga. Som nämnts i resultatdelen är ett relationellt kontrakt en 

benämning på en frivillig överenskommelse, som kan brytas om en av parterna så önskar. Ett flertal av 

de intervjuade lärarna ser denna möjlighet som något positivt  - främst ur elevens perspektiv och tar 

gärna hjälp av en kollega om den personliga handledningen med en viss elev inte fungerar. Alla 

intervjupersonerna uttrycker en stark önskan om att eleven själv skall vilja ha personlig handledning 

med dem. Men ibland stämmer inte personkemin eller så är det andra faktorer som spelar in och som 

gör att eleven vill byta handledare. Och då skall hon eller han få lov att göra det. Men så länge det 

relationella kontraktet består upplever alla lärarna i min undersökning att det handlar om ett viktigt 

och ansvarsfullt åtagande. Det är ingenting man gör om man råkar få tid över. Tvärtom verkar 

samtliga lärare lägga ner mycket tid på att: 

 

¤ Lära känna varje elev 

¤ Lägga på minnet elevens familjesituation, erfarenheter och intressen  

¤ Planera inför kommande ph-samtal för att ha konkreta förslag att diskutera med eleven 

¤ Följa upp vad som har överenskommits på sista mötet 

¤ Kontinuerligt stämma av med eleven om skolarbetet, vad som hänt sedan sist, måendet 
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De intervjuade lärarna ser den personliga handledningen som ett viktigt åtagande, där det relationella 

kontraktet – som ser olika ut för varje elev – blir det man arbetar utifrån och förhåller sig till under 

resans gång. Det är också det man kontinuerligt reviderar och uppdaterar tillsammans med eleven. 

Därför upplever alla lärarna hur viktigt det är med kontinuitet i handledningen. Flera av de intervjuade 

lärarna har erfarenhet av relationella kontrakt både som mentorer och som ämneslärare. Och i båda 

fallen framstår det som en stor tillgång att kunna diskutera olika frågor med sina kollegor eller med 

skolans kurator, biträdande rektor, rektor eller skolsköterska – allt för att få hjälp att lägga pusslet, det 

vill säga att få möjlighet att se hela eleven.  I intervjusvaren framstår detta som en förutsättning för att 

skapa och underhålla ett relationellt kontrakt. 

 

Slutligen: Läraren arbetar målmedvetet med att skapa ett relationellt kontrakt (FF7) kan tolkas som 

att läraren gör allt som står i hans eller hennes makt för att relationen och den gemensamma 

överenskommelsen inte skall störas, avbrytas eller upphöra, utan utvecklas på ett sätt som kommer 

eleven tillgodo vad gäller dennes kunskapsutveckling, personliga utveckling och sociala utveckling. 

 

4.4 Avslutande kommentarer 

Här avslutar jag med kommentarer kring syfte och forskningsfråga, den sociokulturella lärandeteorin 

och det relationella synsättet, den personliga handledningen och det relationella synsättet samt tankar 

kring personlig handledning och framtida forskningsområden. 

 

4.4.1 Återkoppling till syfte och forskningsfråga 

Undersökningens syfte har fokuserats på lärares uppfattningar om framgångsfaktorer vid personlig 

handledning och jag vill här understryka att det är nämnda uppfattningar som ligger till grund för de 

sju framgångsfaktorerna som här har analyserats och diskuterats. De intervjuade lärarnas 

uppfattningar om framgångsfaktorer vid personlig handledning, leder rakt in i de synsätt som 

förmedlas inom den relationella forskningen. Det framstår för mig som att de intervjuade lärarna i min 

undersökning materialiserar det relationella synsättet genom att deras begreppsapparat och tillämpade 

förhållningssätt står i samklang med det relationella synsättet.  

 

I kapitel 4.2 Tematisk analys skriver jag att varje framgångsfaktor skall ha så stor betydelse att 

avsaknaden av densamma omintetgör den personliga handledningens möjligheter att uppnå ett resultat 

(att främja elevens utveckling på ett positivt och konstruktivt sätt). Efter att ha analyserat 

framgångsfaktorerna utifrån både intervjusvar och forskning verkar detta äga en giltighet för de 

framgångsfaktorer som har presenterats i denna studie. Om vi börjar med skolans uttalade 
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engagemang (FF1), verkar det inte troligt att någon lärare på skolan lyckas skapa en kontinuitet och 

långsiktighet med den personliga handledningen, utan skolans stöd. Detta i sin tur försvagar lärarens 

legitimitet i relation till eleven (FF2), då läraren inte kan lova eleven att hinna med uppföljningar och 

återkommande samtal. Läraren blir helt enkelt inte någon att lita på och eleven kommer att sluta bry 

sig om vad läraren säger. 

 

Det verkar inte heller troligt att den personliga handledningen blir framgångsrik om läraren inte 

omfattar de förhållningssätt som skapar trygghet hos eleven (FF3) och får honom eller henne att vara 

avslappnad och närvarande under samtalen. Den lärare som alltid skuldbelägger eleven (FF4) kommer 

antagligen att upptäcka att färre och färre elever infinner sig till bokade samtal. Samma öde lär delas 

av den lärare som inte är lösningsorienterad och försöker visa på konstruktiva vägar framåt (FF5). Inte 

heller verkar det troligt att en lärare med stora brister i sin verbala och kommunikativa förmåga (FF6) 

lyckas motivera och engagera de elever som han eller hon handleder.  Avslutningsvis kan man anta att 

den lärare som inte arbetar medvetet för att skapa ett relationellt kontrakt med varje elev (FF7) – inte 

heller kommer att lyckas med att skapa ett relationellt kontrakt. 

 

Därmed vill jag återkomma till forskningsfrågan: Vilka faktorer leder till framgångsrikt lärande och 

utveckling vid personlig handledning? Här finner jag det troligt att dessa sju framgångsfaktorer var 

och en för sig, inte gör någon större skillnad, utan det är först när alla faktorerna ges praktiska 

förutsättningar att samverka, som en förändring och ett resultat är att vänta vad gäller elevens lärande 

och utveckling. 

 

4.4.2 Den sociokulturella lärandeteorin och det relationella synsättet 

När man har studerat det relationella synsättet är det mycket svårt att inte se tydliga kopplingar till den 

sociokulturella lärandeteorin som i Sverige främst representeras av Säljö (2000), där kunskap antas 

vara något som lever först i samspel med andra människor och där kommunikation och interaktion 

mellan människor är avgörande för lärande och utveckling. Säljö menar också att det är så som 

individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter och som kunskap får liv och förs vidare. I det 

sociokulturella perspektivet är kommunikativa processer och språkkunskaper centrala. Utan problem 

kan man här se tydliga kopplingar, exempelvis till framgångsfaktor sex och sju (FF6 och FF7). Att 

den sociokulturella och antiauktoritära lärandeteorin i hög grad har anammats inom det svenska 

skolsystemet kan bero på vår långa tid av fred och demokrati. Av samma orsaker kan man tänka sig 

att även det relationella synsättet kommer att få fäste, och då som en naturlig utveckling av det 

sociokulturella perspektivet. 
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4.4.3 Den personliga handledningen och det relationella synsättet 

Man kan se personlig handledning som den praktiska förlängningen av både relationell pedagogik, det 

relationella perspektivet och relationella förhållningssätt, för den skola som på allvar vill främja 

elevernas lärande, personliga utveckling och sociala utveckling.  Hattie (2012) kommer till slutsatsen 

att läraren är av central betydelse för elevens lärande och utveckling. Den slutsatsen vill jag gärna 

utveckla ytterligare genom att tillägga att elevens relation till sin lärare är av central betydelse för 

elevens lärande och utveckling. Min undersökning visar att det finns starka kopplingar mellan de sju 

framgångsfaktorerna för personlig handledning och relationell pedagogik, det relationella perspektivet 

och relationella förhållningssätt. Det verkar till och med vara så att personlig handledning inte blir 

möjligt att bedriva på ett meningsfullt vis om det relationella synsättet lämnas utanför. 

 

4.4.4 Framtida forskningsområden gällande personlig handledning 

Birnik (1995) formulerar två framtida forskningsfrågor där den ena handlar om ifall elever som lär sig 

att analysera sitt interagerande med lärare, utvecklar andra förhållningssätt till livet i skolan, än elever 

som inte är med om sådana analyser. Den andra forskningsfrågan handlar om ifall lärare som i 

samarbete med sina elever försöker förstå det egna samspelet, uppnår andra pedagogiska effekter än 

lärare som inte sätter av tid för detta slags arbete. Avslutningsvis kunde det vara intressant med 

ytterligare forskning kring sambandet mellan lärarens relation till den enskilda eleven – och hur dessa 

relationer påverkar arbetssituation, atmosfär och värderingar i klassrummet.  

 

4.5 Slutsatser och lärdomar 

Samtliga intervjupersoner har vittnat om hur mycket man som lärare behöver ta in gällande varje 

enskild elev och därför är det rimligt att anta att det finns en gräns för hur många elever en lärare kan 

handleda under en och samma period. Om den gränsen överskrids verkar det finnas en risk för att 

kvalitén på handledningen blir lidande genom att den då kan komma att gå på rutin, och då bli utan 

både engagemang och resultat. Till slut kanske eleven inte uppfattar handledningen som meningsfull 

och uteblir från möten och samtal. Som jag ser det är rimliga arbetsvillkor inte bara en fråga för 

lärarens egen del. Det handlar lika mycket om att varje elev, under hela sin skoltid, skall få uppleva 

stolthet genom att lyckas nå sina personliga mål. Forskningen, intervjupersonernas svar samt min egen 

erfarenhet pekar på att personlig handledning utifrån ett relationellt synsätt, kan skapa mycket goda 

förutsättningar för detta. Under arbetet med denna uppsats har de intervjuade lärarnas erfarenheter 

tillsammans med forskningen som här i hög grad bygger på intervjuer och observationer av lärare och 

elever, utgjort en stor inspirationskälla. Det har varit en mycket givande och lärorik resa och jag är 

stort tack skyldig till alla dem som har gjort den resan möjlig. 
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Bilaga - Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

Personlig Handledning 

Magisterprogrammet Pedagogiskt arbete 

med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande 

Uppsats 3 (30 hp, avancerad nivå) 

 

1. Hur skulle du vilja definiera personlig handledning? 

2. Kan du formulera ett övergripande mål för din personliga handledning? 

3. Hur arbetar du med personlig handledning? 

4. Vilka fördelar och nackdelar kan du se med personlig handledning? 

5. Vilka faktorer i personlig handledning tycker du bidrar till elevens lärande? 

6. Vilka faktorer i personlig handledning tycker du bidrar till elevens utveckling? 

7. Vilka möjligheter och hinder kan du se i relation till elevers olikheter? 

8. Första gången du har ett samtal med en elev, vad är du då mest uppmärksam på? 

9. Hur gör du för att lära känna var och en av dina elever? 

10. Hur vill du uppfattas av eleven du har ett enskilt samtal med? 

11. När upplever du att eleven känner sig trygg med dig? 

12. Hur får du reda på hur eleven förhåller sig till ditt ämne och din undervisning? 

13. Vad upplever du som mest avgörande för att en elev skall bry sig om vad du säger? 

14. Vilket upplever du som det vanligaste hindret för att lära känna en elev? 

15. Vilket upplever du som det vanligaste hindret för en elevs personliga utveckling? 

16. Vilket upplever du som det vanligaste hindret för en elevs kunskapsutveckling? 

17. Något du vill tillägga eller kommentera som inte framkommit tidigare i intervjun? 

 

 

 

 

 

 


