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Studiernas syfte
Studie 1
Undersöka vad tidigare forskning säger om relationen
mellan lärare och elever med ADHD
Studie 2
Undersöka om lärares förståelse för relationskompetens
kan ökas med hjälp av en videobaserad intervention
Studie 3
Undersöka på vilket sätt lärares förståelse för
relationskompetens förändras efter en videobaserad
intervention
Studie 4
Undersöka om en ökad förståelse för
relationskompetens förändrar lärares syn på relationen
till sina elever i allmänhet, men till elever med NPS i
synnerhet.
Undersöka om en förändrad syn på relationen förändrar
lärares interaktion med sina elever i allmänhet, men
med elever med NPS i synnerhet.

Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med
kunskap om lärares relationskompetens, med särskilt
fokus på relationen till elever med ADHD, och hur
sådan kompetens kan utvecklas. [ … ].
Vidare är fokus att undersöka om - och i så fall hur interventionen leder till förändringar gällande hur
lärarna och deras elever uppfattar lärare-elevrelationen i praktiken.

Studier och deltagare

Resultat
• Från intrapersonell till interpersonell förståelse för
relationskompetens som fenomen
• Pendlande fokus mellan elevens signaler och de egna
emotionella reaktionerna
• Från en generell uppfattning om vad det innebär att vara en
elev med ADHD till en relationell beredskap grundad i
förståelsen för eleven som en unik annan i relation
• Genomgående signifikant positiv effekt bland lärarskattningar
på interventionsskolan
• Signifikant effekt bland elevskattningar på
interventionsskolan. Effekten drogs av typ av skola x
elevgrupp x kön

Implikationer för verksamma
• Studien visar att lärares relationella beredskap kan anses särskilt
viktig i relation till elever med ibland starka känslor och att detta kan öka
möjligheten för starka sociala band att utvecklas mellan lärare och elev
• Studien visar på vikten av ett gemensamt relationellt språk för
möjlighet till gemensamma diskussioner och reflektioner i lärarkollegiet
• Studien visar på vikten av ett gemensamt kollegialt lärande där lärare
kan fungera som länkar mellan olika praktikgemenskaper i syfte att öka
den gemensamma relationella beredskapen
• Studien visar på vikten av att skolor organiseras på ett sådant sätt att
det möjliggör för lärare att relationellt räcka till för alla elever
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