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Introduktion  
 

Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm 

relation till sina elever. Flera studier visar på den avgörande roll som en god 

relation har för barnens fortsatta utveckling. (SOU 2008:109:216) 

Citatet är hämtat från den senaste utredningen om lärarutbildningen, En hållbar 

lärarutbildning.  Därefter sägs det inte något mer om relationer i utredningen. Inte 

heller i går det att hitta något om relationer i den senaste läroplanen (Lgr 11). Ändå 

skulle nog alla som är verksamma inom skolans värld instämma i citatet. De senaste 

15 åren har det dessutom publicerats en ansenlig mängd studier om relationers 

betydelse inom forskningsfälten pedagogisk praktik och utbildningsfilosfi (bl. a. 

Aspelin 2011a, Biesta 2011, Sidorkin 1999, Fibaek-Laursen 2004; Juul & Jensen 

2009).  

Men även om alla är överens om relationers betydelse för utbildning och lärande och 

begreppet relationell pedagogik allt oftare förekommer i vetenskapliga studier så 

finns det ett glapp mellan hur vi talar om relationell pedagogik och dess konkreta 

praktik. Det saknas helt enkelt en begreppsapparat för tillämpningen av relationell 

pedagogik. Jonas Aspelin uttrycker det så här: (2010b): 

Vi har ibland svårt att finna ord för de kvaliteter som är verkligt 

betydelsefulla i utbildning och den teoretiska begreppsapparaten på 

området är ännu relativt outvecklad.  

Problemet är således inte att övertyga lärare om relationers betydelse för lärande och 

undervisning. Inte heller är problemet att få lärare och andra personalgrupper inom 

skolan att i sitt arbete lägga fokus vid relationerna till eleverna. Relationer och 

relationskompetens diskuteras ofta och mycket. Problemet är att det saknas ord och 

begrepp för hur lärandebefrämjande relationer konkret skapas och upprätthålls.  

I den här forskningsrapporten redovisar jag en explorativ empirisk studie där jag 

undersöker gestalt-metodens bidrag till att göra talet om relationer mellan lärare och 

elever konkret begripligt så att relationen blir möjlig att känna igen, samtala om och 

medvetet använda sig av i pedagogiska sammanhang. Det specifika syftet med 

studien är att undersöka om, och i så fall hur, gestalt-metoden kan konkretisera:  

• vad som kännetecknar den relation som avses 
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• vilka kompetenser läraren behöver 

• hur lärare kan vidareutveckla sin relationella kompetens 

 

Metod och material 
 

Studien är genomförd som en explorativ intervju- och observations-studie.  

Informanterna utgjordes av två lärare vid en svensk kommunal gymnasieskola. Jag 

vände mig till gymnasieskolornas rektorer och bad dem fråga sina lärare om de 

kunde tänka sig att delta i studien. Lärarna/Informanterna hade båda på förhand en 

övertygelse om att goda relationer mellan lärare och elever är viktiga för lärande och 

undervisning och de hade också en positiv inställning till att prova gestalt-metodens 

möjliga bidrag till att förstå, sätta ord på och eventuellt få nya medel till att ytterligare 

förbättra sina relationer till eleverna. Det är viktigt för studiens resultat att komma 

ihåg att lärarna hade en öppen och positiv inställning till att prova gestalt-metoden 

redan från början. Studien designades som en kombinerad intervju- och coachnings-

studie där jag, projektledaren, intervjuade lärarna, coachade dem enligt gestalt-

metoden(se s. 11), skrev fältanteckningar och gjorde induktiva tolkningar. Vid den 

första intervjun var syftet att få höra lärarnas egna ord om vad som kännetecknar en 

god relation mellan lärare och elever, hur de själva arbetade med relationer och vad 

de ville utveckla hos sig själva för att kunna skapa ännu bättre relationer till eleverna. 

Vid den avslutande intervjun var syftet att få höra om lärarna hade fått några nya 

insikter om relationer och vilka ord och begrepp de nu använde när de pratade om 

relationer. Mellan intervjuerna coachade jag lärarna individuellt vid sex tillfällen och 

tillsammans vid två tillfällen. Coachningen utgick från konkreta klassrumssituationer 

som lärarna berättade om där de ville ha hjälp eller stöd med relationen till eleverna. 

I redovisningen av den empiriska studiens resultat kommer jag inte i citaten att ange 

vilken av de två informanterna, lärarna, som sagt vad utan jag behandlar dem båda 

som en gemensam explorativ informationskälla. 
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Varför relationell pedagogik är viktig 
 

Den samtida svenska skolundervisningen har i hög grad kommit att kännetecknas av 

antagandet att lärande sker inom en individ, dvs. den enskilda eleven tar emot 

information och skapar inom sig mening av den (Aspelin 2011b, Carlgren 2006, 

Skolverket 2009). Lärandet blir därmed elevens eget projekt (jfr Hattie 2009.). 

Läraren kan därmed, metaforiskt, sägas stå vid sidan av eleverna och dra i trådar för 

att underlätta för eleverna att ta till sig information som de inom sig gör till kunskap. 

Läraren blir som person av underordnad betydelse.  

Policydokument, läroplaner och lärandemål utgår i hög utsträckning från en 

individualistisk syn på lärande och undervisning och bygger på ledord som mål och 

resultat (jfr Skolverket 2009). Vi vet emellertid redan att en övertro på målstyrning 

lätt kan leda till ett visst mått av instrumentalitet i hur man tänker om lärande och 

undervisning. Det finns till exempel en stor risk att man hamnar i ett tänkande om  

standardisering, och inte bara när det gäller skolans kunskapsinnehåll utan också i 

när det gäller synen på eleverna. Man behöver bara se på det monumentala antalet 

ADD/ADHD-diagnostiseringar som skapas av, och skapar, en allt minskande 

acceptans och tolerans för människors olikheter. Dokumentens resultatstyrning 

implicerar nämligen att elever följer en antagen föreskriven utvecklingskurva och är 

mottagliga för och styrda av rationalitet och logiskt förnuft. Men lärandemål kan 

aldrig uppnås till högre grad än de människors tankar, känslor och handlingar som 

de avser och människor är så mycket mer än bara individualistiskt rationellt 

förnuftsstyrda. Människor är också irrationellt känslomässiga, impulsiva och 

intuitiva. Det är precis detta att människor är ”så mycket mer” som den relationella 

pedagogiken lyfter fram i förgrunden. Jonas Aspelin manar till eftertanke i följande 

citat:  

Då vi avser att införa olika slags handlingsplaner, program, modeller 

och metoder/…/behöver vi verka för att de människor som ingår inte 

blir objekt för våra egna eller andras handlingar. Mellanmänskliga 

relationer är levande ömtåliga fenomen… (Aspelin 2013: 23) 
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Vad är relationell pedagogik 
 

Begreppet brukar övergripande beskrivas som en diskurs om lärande och 

undervisning som betonar betydelsen av relationer mellan lärare och elever. 

Relationell pedagogik framhålls som ett alternativ, eller komplement, till de två 

dominerande samtida lärande-diskurserna, den individualistiska och den 

sociokulturella. Förenklat uttryckt menas med den individualistiska synen på lärande 

att målet med undervisning är överföring av en viss kunskapsmassa till eleven och det 

sociokulturella synsättet ser målet med utbildning som en fostran av demokratiska 

medborgare. Till skillnad från dessa erbjuder relationell pedagogik en väg 

mittemellan som tar i beaktande både det unika i varje individ och vikten av socialt 

överenskomna demokratiska regler och riktlinjer, och som betonar och lyfter fram i 

förgrunden betydelsen av det som sker i mötet mellan lärare och elever (jfr. Biesta 

2011, Aspelin 2013, Aspelin & Persson 2011a).  I Sverige är det framförallt Jonas 

Aspelin som har utvecklat synsättet och myntat begreppet relationell pedagogik (se 

bl. a Aspelin, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2013, 2014). Enligt honom kan begreppet 

relationell pedagogik betraktas utifrån flera aspekter, dimensioner, allt ifrån 

pedagogiska möten i konkret praktisk undervisning till ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt, en pedagogisk rörelse och en utbildningsfilosofisk inriktning 

(www.relationellpedagogik.se  2014-12-28). I den här studien är det framförallt det 

pedagogiska mötet mellan lärare och elev och det pedagogiska tillvägagångssättet 

som studeras. 

Det finns en omfattande mängd forskningsstudier inom fältet relationell pedagogik. 

Det gemensamma är att de riktar kritik mot synen på lärande som enkelriktad 

överföring av en fast massa av kunskap till eleven och kritik mot individualiseringen 

av undervisning (bl. a. Biesta 2011; Sidorkin 1999; Fibaek-Laursen 2004). De flesta 

studier rör lärare-elev relationen (se bl. a. Bingham & Sidorkin 2004, Boyd et al. 

2006), men det finns också studier om liknande förhållanden, som till exempel 

relationen mellan sjuksköterska och patient (cf Bergum 2003).  Många av studierna 

baseras på teoretiska resonemang om relationens innebörd och betydelse men det 

förekommer också empiriska studier, av bland andra Hattie (2009) och Lilja (2013).  

Den viktigaste kvaliteten i den relation som avses i begreppet relationell pedagogik är 

sam-skapandet av tankar, kunskap, känslor och handlingar som sker i mötet mellan 

http://www.relationellpedagogik.se/
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människor.  Reciprociteten i mötet ses som oundgänglig inom relationell pedagogik, 

något som Jons (2008) alluderar på i titeln på sin avhandling Till-tal och an-svar. Att 

tala till någon blir ett till-tal för denne som denne i sin tur tar an-svar för att svara an 

på.  Det här är naturligtvis något som alla som arbetar med elever, eller med 

människor överhuvudtaget, självklart instämmer i. Skolarbete om och med relationer 

samt möten mellan framförallt lärare och elever förekommer varje dag, men det är 

inte tillräckligt för att förklara det som avses med relationell pedagogik.  

Grundantagandet i relationell pedagogik är att människans ontologiska vara är 

relationellt sam-ordnat (Gergen 2009, von Wright 2000), och inte individuellt 

isolerat. Men allt skolarbete är i någon mån sam-ordnade, ko-ordinerade, aktiviteter i 

sam-verkan med ett visst mål, så sam-ordning, eller sam-verkan, är förvisso 

relationer men inte tillräckligt för att förklara hela innebörden i relationsbegreppet 

inom relationell pedagogik. Det måste till ytterligare en dimension för att fånga 

begreppet och den aspekten ges framförallt av Martin Buber och hans verk I and 

Thou (1923/1994)1. Bubers bidrag är att addera en existentiell dimension till 

relationsbegreppet.  Jag är den jag blir i relation till, i mötet med, en signifikant 

annan, vilket alltså varierar beroende på vem jag möter och vad som uppstår i mötet. 

Enligt Gergen (2009) är relationer ett sam-skapande enligt sociokulturella ordningar 

i en social verklighet. Allt vi upplever som verkligt sägs utgöras av sociala 

konstruktioner där gemensamt, överenskomna betydelser har sam-skapats. Ett 

påtagligt exempel i det här fallet är vad som kommit att blir innebörden i begreppet 

kunskap, den kunskap som skolans elever förväntas tillägna sig. Vad som blir 

kunskap i en viss sociohistorisk kontext är således konstruktioner som görs 

gemensamma och som förändras över tid. Människors relationer är alltså långt ifrån 

enbart social sam-verkan utan har också en existentiell dimension, som Aspelin 

(2013) med hänvisning till Joakim Israel (1992) benämner sam-varo. Sam-varo är 

således något annat, något mer, än sam-verkan (Aspelin 2013). Det är precis den här 

existentiella sam-varon som är kärnan i relationell pedagogik. Aspelin är dock noga 

med att påpeka att sam-verkan och sam-varo inte ska ses som varandra uteslutande 

eller motsatser, utan som aspekter eller dimensioner, nivåer, av relationer. De 

kvaliteter som skapas, utvecklas och upprätthålls av sam-varo-aspekten av en relation 

                                                           
1 Jag går här inte in på de filosofiska implikationerna av Bubers verk utan hänvisar till Aspelins klargörande 
resonemang (bl. a 2010a, 2011b). 
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skulle jag vilja beskriva som tillit, involvering och åtagande. I sin enklaste form skulle 

dessa kvaliteter kunna beskrivas i termer av att tillit skapas och byggs i relationen när 

parterna involverar sig själva som personer och detta leder samtidigt till att parterna 

blir villiga att dela med sig av sig själva, sin tid och sin kunskap. 

Hur kan man beskriva och begripliggöra vad det konkret innebär att involvera sig 

själv i mötet med eleven och att bygga tillit? Hur går det till att sam-existera med 

elever? Vad är det för skillnad mellan sam-verkan och sam-varo? Kanske är det så att 

svårigheten att finna adekvata begrepp för att beskriva sam-varo har gjort att just den 

oundgängliga delen av relationen har hamnat i bakgrunden.  

 

Hur lärarna beskriver relationer innan coachningen börjar 
 

Generellt i den första intervjun, innan coachningen börjar, talar lärarna om relationer 

i termer av något man gör, det som med Aspelins ord benämns sam-verkan (2013). 

De berättar om hur de använder sig av samtalsmetodik och om hur de genom att lära 

sig elevernas namn skapar en plattform att börja bygga en relation från.   

Sen, när man satt namnen så kan man börja koppla ihop dem med nåt 

de har gjort eller nån kontakt man har fått i en uppgift eller fråga och 

då kan man börja bygga en liten karta om vem den här eleven är. Man 

kanske registrerar samtalston: Hur pratar jag med den här eleven? 

Hur pratar jag med en annan elev? Jag kan inte prata med alla elever 

på samma sätt. Jag måste möta dem i deras språk och hur de är.  

Den här aspekten av relationer, sam-verkan, är lärarna väl förtrogna med och har 

också ord och uttryck för.  

När lärarna ska beskriva vad som kännetecknar en god relation mellan elever och 

lärare gör de det med uttryck som ”att nå fram” och ”att skapa kontakt”.  Det förblir 

diffust och abstrakt genom intervjun vad som avses med att ”nå fram”, men något 

som lärarna återkommer till i intervjun och som skulle kunna sägas vara ett exempel 

på att ”nå fram” är att få en elev som är tyst, återhållen och inbunden att börja prata.  

De här uttrycken, ”nå fram” och ”skapa kontakt” skulle kunna ses som exempel på 

sam-varo aspekten av relationer. Så, att lärarna inte självklart talar om och sam-varo 

har inte att göra med att de saknar förmågan, menar jag, utan att de saknar ord och 
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begrepp för att beskriva sam-varo. Det förekommer några enskilda uttalanden i 

intervjun där lärarna ger ytterligare verbala uttryck för sam-varo: De säger bland 

annat, ” Det är då man känner att eleven lyssnar”, och ”Det ligger nog ganska mycket 

i det där med att se eleven. Man tar in hela personen.” När de ombeds förtydliga, 

konkretisera, innebörden i sina uttalanden, saknar de precisa ord och uttryck. Det går 

ändå att uppfatta att det rör sig om något annat än en metod eller teknik och istället 

handlar om hur de själva gör sig till en del av mötet med elever, hur de deltar med sig 

själva som personer i relationen med eleven i den specifika situationen. 

 
Vad behöver läraren för att förstå och kunna utveckla sin relationella kompetens 
 

För att lärare ska kunna förstå innebörden i relationsbegreppet inom relationell 

pedagogik behöver de, enligt Aspelin (2010a:11)  

… forskningsbaserade skildringar av hur relationer faktiskt byggs/…/  

Han/hon behöver också begreppsliga verktyg avpassade för analys av 

kommunikation och relationer. Vidare har han/hon användning för 

relevanta teoretiska perspektiv…   

Jag håller naturligtvis med om att det behövs vetenskapliga studier och teoretiska 

perspektiv, men jag vill dessutom betona betydelsen av, ja till och med 

nödvändigheten av den bortglömda, upplevelsebaserade kunskapen. Med 

upplevelsebaserad menar jag i det här avseendet kunskap via våra sinnen till skillnad 

från enbart intellektuell insikt.  Om vi fortsätter att enbart intellektualisera relationer 

och dess betydelse för lärande och undervisning kommer vi också fortsätta att skriva 

och läsa tipsrutor med råd som: ”… ställ frågor som öppnar för diskussion.” 

(Vallgårda, 2012:15) eller: ” Var positiv och uppmuntrande – men också envis-” (ibid) 

Hur man ska göra för att kunna formulera öppna frågor som öppnar upp för 

diskussion och hur man ska bete sig för att kunna vara både envis och uppmuntrande 

på samma gång lämnar artikeln därhän. Jag är övertygad om att upplevelsebaserad 

kunskap kan ge svaret på frågan ”hur” och att det är ett av de mest genomgripande 

sätten att synliggöra relationskompetensens karakteristiska och därmed också 

möjliggöra konkreta sätt att öva relationell kompetens. Vad den upplevelsebaserade 

kunskapen gör är att den tränar upp förmågor som vi har lärt oss att lägga i 

bakgrunden av oss själva. Metaforiskt skulle upplevelsebaserad kunskap kunna liknas 
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vid att träna upp en muskel som länge varit oanvänd. Vi har alla förmågan att lära oss 

via våra sinnen, men vi har lärt oss att all intellektuell kunskap ska läggas i 

förgrunden och kunskap via våra sinnen sak läggas i bakgrunden.   

Innan jag närmare går in på frågan om var man kan hitta metoder för att konkret öva 

relationell kompetens, vill jag betona att jag i högsta grad är medveten om den stora 

mängd omgivningsfaktorer, bortom lärarens kontroll, som på ett avgörande sätt 

påverkar lärarens möjlighet att skapa goda relationer till eleverna, men i just den här 

rapporten vill jag betona och lyfta fram lärarens möjligheter att bygga relationer till 

eleverna. 

 

Gestalt-metodens teoretiska bidrag till konkretisering av relationell pedagogik 
 

Jag menar att den hittills frånvarande begreppsapparaten och konkretionen i 

forskning och litteratur om relationell pedagogik finns inom gestalt-metodikens 

område. Det är inte särskilt konstigt att det är just inom gestalt-metodiken som man 

hittar metoder för hur man kan känna igen, och öva, sin relationella kompetens 

eftersom många av de bakomliggande filosofiska och teoretiska tankarna är 

gemensamma. Inom gestalt-metoden har man sedan decennier provat ut 

upplevelsebaserade övningar och medel som genererar ökad medvetenhet och 

kunskap om den sam-varo aspekt av relationer som är kärnan i relationell pedagogik.  

Ursprungligen härrör gestalt-metodik från en terapiform på existentiell 

fenomenologisk grund, kallad gestalt-terapi. Upphovsmännen Fritz Pearls, Ralf 

Hefferline och Paul Goodman (se bl.a. 1972) tog starka intryck av, i huvudsak, Martin 

Bubers dialogfilosofiska begrepp I and Thou(1923/1994), fenomenologisk 

existentialism, gestaltpsykologins syn på perception i termer av förgrund och 

bakgrund samt av Kurt Lewins fält-teori (1997).  Sedan starten på 1940-talet har 

gestalt-terapin utvecklats, förädlats och anpassats. Den tidiga gestalt-metodens 

konfrontativa inslag är nu ersatta av stödjande, faciliterande dialog. I dag används 

metoden lika mycket inom organisations- och ledarskapsutveckling, coachning, 

teater samt undervisning och lärande.  Så när jag nu introducerar gestalt-metodik 

som en möjlig väg att konkretisera innebörden i relationsbegreppet inom relationell 

pedagogik så säger jag som Jonas Aspelin (2010a:99): ”Någon behandling av 

individers själsliv är det inte tal om.” 
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Gestaltmetodikens teoretiska influenser kan komprimeras till fyra hörnstenar, eller 

grundvalar (Rosner 1987). Dessa fyra utgör också ledstjärnor till det gestaltiska 

förhållningssättet och blir konkreta i den upplevelsebaserade kunskap som följer av 

de praktiskt konkreta övningar som har utarbetats inom gestalt-metodik. De fyra 

grundvalarna är:  

• ansvar – förmåga att svara an på sina egna behov utan att ignorera eller 

undertrycka dem, med respekt för sina medmänniskor 

• närvaro – förmåga att vara, till skillnad från att göra, i den situation man är 

utan att låta sig förledas av sina inre föreställningar och erfarenhetsbaserade 

förväntningar  

• kontakt – det vi här har kallat sam-varo, dvs. närvaro med ansvar  

• medvetenhet – kännedom och kunskap om när man själv är i kontakt med 

andra människor och när, och hur, man undviker kontakt  

En viktig övertygelse inom gestalt-metodik som är viktig i det här sammanhanget 

är att även om man säger att vi människor i våra relationella och professionella liv 

ikläder oss roller så utgör vårt personliga jag, vår personliga sfär, alltid den grund 

som våra relationer och vår professionalitet vilar på. Med personligt jag, eller 

personlig sfär, avser jag här de erfarenheter, minnen, tankar och känslor som har 

format en människa över tid. Det går således aldrig, enligt gestalt-metodik, att 

skilja ut vissa beteenden och tankar som enbart tillhörande ens professionella liv 

utan att de också samtidigt är en del av ens personliga liv. De är oskiljbara. Man 

skulle nog med fog kunna säga att gestaltmetodik är mer än en metodik. Det är ett 

förhållningssätt till sig själv och andra.  Det här överensstämmer också med 

Fibaek-Laursen (2004) som menar att relationskompetens är en kompetens som 

byggs upp utifrån individens personliga jag-erfarenhet. Man har alltså alltid sitt 

personliga jag med sig och det finns inte någon enda människa som kan lämna sig 

själv hemma när hon går på jobbet. En profession, i det här fallet, lärarens, kan 

aldrig utövas med mindre än att läraren accepterar att han har med sig sin 

personliga erfarenheter, känslor och minnen även i sin profession. Det betyder 

inte att man brister i professionalitet. Tvärtom, ju mer medveten man blir om att 

man har hela sin person med sig in i sin profession, desto friare blir man att 

använda alla sin kompetenser, färdigheter och sinnen och inte enbart sina 

kognitiva förmågor och sitt rationella och logiskt styrda förnuft.   
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Jag är övertygad om att lärare redan gör, och är, på det sätt som jag här beskrivit, 

men frågan är hur medveten man är om vad man gör, hur man gör och på vilket sätt 

det kan gynna undervisningen och elevernas lärande.    

 

Coachning enligt gestalt-metoden 
 

Coachningens syfte i den här studien var att öka lärarnas medvetenhet om hur de 

bidrog till, respektive hur de, undvek sam-varo aspekten av relationen till eleverna.  

Med ökad medvetenhet kunde sedan lärarna välja förhållningssätt och inte längre 

förbli omedvetet styrda av tidigare inlärda mönster och förhållningssätt. Konkret gick 

coachningen till så att lärarna berättade om en händelse, till exempel en svår 

situation med en elev eller elevgrupp, där de upplevde att deras handlingar och sätt 

att vara inte hade varit adekvata. Som coach kan man något förenklat säga att jag i 

stödjande dialog använde mig av de fyra grundvalarna i gestaltmetodens 

förhållningssätt som jag genom upplevelsebaserad träning och teoretisk kunskap lärt 

mig känna igen.   

Lärarnas egna önskemål om coachningen var att den skulle hjälpa dem att ”bli bättre 

på gruppdynamik”, ”sätta ord på det jag redan gör” samt ”hitta någon sorts 

verktygslåda”. Min egen ambition var också att kunna ge informanterna verktyg, men 

inte till hur man kan sam-verka utan till hur man kan sam-vara i en lärare-elev 

relation. 

 

Ta ansvar, svara an eller ta över 
 

De händelser och situationer som lärarna tog med sig till coachningstillfällena kom 

att handla om elevernas vilja, intresse och motivation till undervisning och lärande 

snarare än om konkreta lärandesituationer.  Mer specifikt rörde samtliga situationer 

elevernas undvikanden av, eller motstånd mot, något som för lärarna var diffust, vagt 

och otydligt men som lärarna kopplade till klassrumssituationen, gruppen eller dem 

själva som lärare.  

Ett återkommande tema under coachningen var ansvar; elevernas och lärarnas 

ansvar för att skapa förutsättningar för lärande. Om elever till exempel undviker 
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situationen i klassrummet och sluter sig inom sig själva och läraren kämpar och 

jobbar för att få eleverna att öppna sig och delta, så tar läraren över elevernas ansvar 

för att skapa förutsättningar för sitt lärande och då skapas i bästa fall en situation av 

sam-verkan där läraren själv gör det mesta av jobbet. När vardera parten tar ansvar 

för sina behov och inte vare sig tar över ansvar eller förväntar sig att den andra ska 

uppfylla outtalade förväntningar så adderar de sam-varo till den redan befintliga 

sam-verkan; läraren bidrar och eleven bidrar till den ömsesidiga sam-varon. En 

lärare kan inte med tekniker få en elev att vara mer delaktig eller prata mer i 

klassrummet utan kan endast ta ansvar för att bereda möjligheter till sam-verkan i 

sam-varo. Eleven måste själv vilja ta ansvar för att vara mer delaktig i klassen. För att 

kunna göra det behöver läraren vara öppen för att förstå situationen med alla sina 

sinnen och inte bara sina kognitiva förmågor. Dessutom behöver läraren vara 

medveten om sina egna personliga behov i situationen som kan göra att läraren av 

god vilja själv gör allt arbete och separera dem från situationens behov. Det kan till 

exempel vara lärarens önskan att vara en bra lärare, att vara en lärare vars elever 

presterar bra mm.    

Ett exempel på detta som en lärare tog upp vid coachningen handlade om en 

gruppering av tre elever där, enligt läraren, en fjärde ”blir ensam och tyst”. Läraren 

resonerade om hur den skulle kunna göra den fjärde delaktig, men övergick ganska 

snart till att säga att det var de tre som borde släppa in den fjärde. Läraren berättade 

att den, för att ”lösa upp triaden”, gjorde team-building övningar och själv gjorde alla 

gruppindelningar åt eleverna för att situationen med triaden i en grupp och den 

fjärde utanför, inte skulle kunna uppstå. Coachningen kom att handla om vad som i 

den här situationen var lärarens och vad som var elevernas behov respektive ansvar. 

Genom att be läraren reflektera över varför det var viktigt på ett personligt plan att 

den fjärde eleven gjorde sig mer delaktig så synliggjordes och separerades lärarens 

behov att följa lagar- och skoldokument från dennes personliga behov att vilja hjälpa 

alla att bli delaktiga i oavsett vilken grupp och en känsla av starkt obehag om någon 

verkar ha hamnat utanför en grupp. Läraren kan således inte tvinga den så kallade 

fjärde eleven till delaktighet men kan, när läraransvaret och det personliga behovet 

har blivit åtskilda, avstå från att ta över ansvaret för situationen och istället ta ett steg 

tillbaka och förstå situationen med sina sinnen och därmed vad triaden och den 

fjärde eleven har för behov i situationen för att de ska kunna bilda en grupp.   
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Irritation och ilska 
 

Ett annat återkommande tema i coachningen var vad lärarna gjorde när de blev 

irriterade och arga på elever. Ofta hanterade de sin irritation genom att undvika den 

och placera sig själva utanför relationen i saklig argumentation med eleven utifrån 

läroplanen eller övergripande skolumgänges-normer. Ett exempel var en situation 

där några elever återkommande kom cirka 20 minuter för sent till lektionerna. När 

eleverna kom in i klassrummet började de dessutom småprata med sina 

klasskamrater och avbröt det som redan pågick i rummet. Läraren blev arg och 

irriterad för att de kom sent och att de störde lektionen. Det läraren gjorde för att 

undvika sin irritation var att försöka sakligt argumentera för att det var för elevernas 

bästa som de borde komma i tid: ”Det var tråkigt att ni inte kom i tid. Det är ändå för 

ert eget bästa som ni går här, för att lära er hur ni senare i livet ska bete er ute i 

samhället.” Lärarens undvikande av sin irritation blev här ett direkt undvikande av 

relationen; eleverna kände av lärarens irritation och undvek kontakt med läraren och 

läraren undvek sin irritation. Coachningen kom här att handla om att öka lärarens 

medvetenhet om vad undvikandet av irritationen ledde till för relationen. Istället för 

att prata om vad den sena ankomsten väckte för känslor hos läraren, och varför, så 

förlade läraren konsekvensen av den sena ankomsten, irritationen, utanför sig själv i 

ett förnuftsstyrt ”deras eget bästa”.  

Skälen till att undvika irritation och ilska är naturligtvis många, inlärda och inte 

minst kulturella. Inom gestalt-metoden talar man om fyra grundläggande 

känslolägen, aggression, sorg, sexualitet och glädje (Perls 1992). Antalet känslor är 

inte viktigt här, utan det viktiga är att varje känsla anses ha en mängd olika 

karakteristika av vilka somliga är kulturellt accepterade och andra inte. Aggression 

omfattar, förutom skrik, våld och liknande, initiativförmåga, drivkraft, inre motor till 

att få saker och ting gjorda, beslutsamhet samt förmåga att tydligt säga nej och ja. 

Tanken är att om man begränsar en aspekt av känslan aggression så förminskas alla 

andra aspekter samtidigt. Det innebär till exempel att om jag försöker lägga band på, 

och täcka över, min irritation genom att sakligt argumentera så kommer jag 

ofrånkomligen att samtidigt begränsa min beslutsamhet och initiativförmåga. Utifrån 

en ökad medvetenhet genom coachningen gavs informanten möjlighet att välja att 

acceptera och tillåta sin irritation, stanna kvar i relationen och se på vilket sätt 
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känslan av irritation kunde vara till hjälp och bli beslutsamhet vid mötet med 

eleverna som kom för sent.  

 

Relationer är som ett rep mellan människor 
 

Ett annat exempel på att lärarna förlade relationen med eleverna utanför sig själva 

var när de beskrev situationer där de sade sig vilja hantera relationen till eleverna. 

”Sen kan man ju vilja styra dem i relationen, till exempel att man vill att den här 

eleven ska öppna upp sig lite mer, kanske bli lite mer talför eller...”. I dessa 

situationer kan man säga att läraren ställde sig utanför relationen och försökte 

mekaniskt hantera den istället, eller manipulera den skulle man också kunna säga.  

Det här är naturligtvis fullt begripligt. Det här var den verktygslåda som lärarna hade 

tillgång till. Men i och med att de ställde sig utanför och inte involverade sig själv som 

personer så var det inte en relation i den bemärkelse som det talas om i relationell 

pedagogik och i gestalt-metoden. Coachningen i de här fallen bestod i att jag 

återberättade en metafor av Jan-Atle Andersen, en norsk gestalt-konsult som visar att 

en relation endast är möjlig om båda parter involverar sig.  

Relationer är som ett rep mellan två personer. Om den ena rycker så 

påverkas den andra. Den andra måste dansa med, eller med 

medvetenhet låta bli.  (2011:30) 

Lärarna var medvetna om det här på ett plan. De uttryckte det bland annat i termer 

av: ”ibland kan det kännas som att man åker med och med-agerar i ett mönster som 

inte är bra.” I en sådan situation, där informanten upplevde sin involvering i 

relationen som negativ, uppmärksammade de sin egen inblandning, och ville klippa 

av repet för att se situationen klarare. Däremot var det inte lika självklart att de var 

medvetna om den goda, positiva effekten av sin egen involvering, helt enkelt att deras 

inblandning som personer är oundgänglig för att en relation alls ska kunna uppstå.  

 

Motstridiga krav och förväntningar 
 

En anledning till att lärarna ansåg att det vara svårt att vara närvarande i kontakt, 

sam-varo, med eleverna var alla uttalade och upplevda krav och förväntningar från 

olika håll. Förväntningarna var inte bara många utan många gånger också 
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motstridiga. Hur ska en lärare till exempel kunna skapa relationer där eget ansvar är 

viktiga komponenter när det samtidigt förekommer, åtminstone upplevda, 

förväntningar på att lärare ska: ”… i princip curla eleverna och leta på hela skolan 

efter dem som inte kommer i tid till lektionerna.”, eller föräldrars förväntningar på 

läraren att den ska ha gjort allt i dess makt för att hjälpa eleven att nå resultat. För att 

hålla balansen mellan uttalade och upplevda krav och förväntningar händer det att 

lärarna helt enkelt undviker att ge ansvar till eleverna, eller låta dem ta ansvar och 

gör stora delar av arbetet själv, t ex. gör gruppindelningar åt eleverna eller går och 

hämtar dem från caféet till lektionerna.  Svårigheten att hantera de motstridiga 

kraven tar sig också uttryck i att lärarna undviker irritation och konfrontation. 

Följden av undvikandena blir att också kontakt, samvaro i medveten närvaro, 

undviks. De uttalade kraven och förväntningarna kan läraren i begränsad 

utsträckning påverka, men när det gäller de upplevda förväntningarna kan endast 

ökad medvetenhet om att det handlar om inre föreställningar öppna dörrarna till ett 

öppet samtal om dessa och därmed bidra till att minska motstridigheten inom 

läraren. 

 

Slutdiskussion – gestalt-metodens möjliga bidrag till relationell pedagogik 
 

Vid den avslutande intervjun fick de båda lärarna berätta om något hade förändrats i 

deras syn på relationer mellan lärare och elever efter coachningen.  

Det framkom att de innan coachningen hade en förförståelse av att relationer med 

eleverna, och att utveckla sina relationer, skulle sluka deras energi. De hade en 

föreställning om att de skulle behöva ge mer av sin tid och sin omsorg om de ville 

utveckla sina relationer med eleverna. De hade till och med en tanke om att de skulle 

behöva curla eleverna, vara tillmötesgående och nästan slå knut på sig själv för att 

tillfredsställa elevernas behov. En god relation, menade de, kännetecknades av att 

läraren ”nådde fram” till eleverna. Ansvaret för, och arbetet med, att skapa goda 

relationer lade läraren ensidigt på sig själva.   

Coachningen fick dem att inse att de istället, genom att tänka relationer enligt gestalt-

metoden kunde behålla sina gränser så att de inte tänjde på sig själva till 

uttröttningens gräns. ”Coachningen har lärt mig att skilja på mitt ansvar för 

relationen och andras ansvar.” De fick också ökad förståelse för att uttrycket 
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”involvera sig själv i relationen” inte betyder att låta sig bli slukad och att de kunde 

delta med sig själva och sin person utan att bli privata eller intima eller hamna i 

oönskade lojaliteter. De ökade sin medvetenhet om att ett nej inte betyder att man 

skadar den andra parten. Ett nej innebär inte att man avvisar en person. Men ett nej 

kan vara ett sätt att respektera och tar hand om sig själv, sin tid och sin ork.  

Den här studien, även om den empiriskt är begränsad, visar att sam-verkans 

aspekten av relationer är lärarna väl förtrogna med och har ord, begrepp och kunskap 

om. Däremot framstår samvaron, den existentiella delen av en relation som 

bortglömd eller förbisedd i beskrivningen av, och talet om, den oundgängliga 

relationen mellan lärare och elever i undervisning och lärande. Det finns naturligtvis 

olika förklaringar och skäl till det, men det jag här har velat lyfta fram är vikten av att 

innebörden i begreppen och uttrycken för samvaro görs begripliga genom 

upplevelsebaserad kunskap och inte enbart kognitiv.  

De insikter och den kunskap lärarna tillägnade sig om samvaro, i coachningen, via 

sinnesupplevelser i kombination med kognitiv förståelse, hade inte varit möjlig att nå 

enbart på kognitiv väg.      

Den här explorativa studien visar således att det är fullt möjligt att begripliggöra och 

öva samvaro-dimensionen av relationer mellan lärare och elever med hjälp av 

gestaltmetoden och dess fyra hörnstenar, ansvar, närvaro, kontakt och medvetenhet.  

Det som behöver göras nu i det fortsatta arbetet med den här aspekten av relationell 

pedagogik är att börja tala om, synliggöra, den här borttappade, och avgörande 

aspekten, av relationer och fortsätta att prova och utforska vad gestaltmetoden kan 

bidra med i det arbetet.  
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