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Syftet med denna studie har varit att undersöka relationen mellan elever och lärare samt
lyfta fram eventuella meningsskillnader mellan pojkars och flickors relationer till sina
lärare.

Studien är uppbyggd av kvantitativ karaktär och har genomförts via en enkätundersökning
på en skola i södra Sverige, undersökningen besvarades av 133 elever från år 9. I
enkätundersökningen har jag utgått från följande huvudfrågor; känner eleven någon
uppmuntran av läraren? Har eleven och läraren en relation där de förstår varandra? Känner
eleven sig delaktig i sin utveckling? Upplever eleven tillräckligt med stöd och trygghet från
sin lärare? Och slutligen, finns det skillnader mellan pojkars och flickors relation till
läraren?

Resultatet visade på att några större skillnader, pojkar respektive flickor emellan inte fanns
i hur de upplever relationen till sin lärare. Däremot framstod att pojkar i vissa fall upplever
relationen till sin lärare som mer positiv jämförelsevis med flickor.
Det finns tidigare undersökningar som delvis förklarar detta genom att pojkarna tar större
utrymme i klassrummet och hörs mer. Sammanfattningsvis kan man se att skolan har en del
att förbättra när det gäller relationer mellan elever och lärare.

Sökord: elev, lärare, motivation, relation, skolmiljö och trygghet.



Förord

Tack

Jag vill ta tillfället i akt och tacka samtliga elever som ställt upp och besvarat enkäten,
likaså tackar jag lärarna som lånat ut sina elever till mig. Jag vill även tillägna ett stort tack
till skolledningen och alla kollegor som har stöttat mig med råd, jag fick allt stöd jag
behövde. Till sist men inte minst vill jag även tacka min handledare Per-Eric Nilsson för de
ovärderliga råd han gett mig.
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1 Inledning

Den erfarenhet jag samlat på mig under mina sex år som lärare har berikat mig med en
bredare förståelse kring hur elever upplever sin psykosociala skolmiljö.
Min erfarenhet som förälder till tre, idag vuxna barn har varit till stor hjälp i lärarrollen,
där jag fått höra olika elevers uppfattningar om skolan och livet utanför. Jag insåg
snabbt hur olika elever upplever sin relation till läraren samt hur detta i sin tur påverkar
deras välbefinnande i skolan. Jag citerar exempel på uttalanden som jag hört från
ungdomar utanför skolmiljön.

”Den läraren är helt underbar.”
”Han är alltid så rolig.”

Och motsatsen:
”Jag fattar inte vad hon säger.”
”Förstår inte när hon förklarar.”
”Vågar inte fråga igen, är rädd för honom.”
”Han tycker inte om mig.”

En av hörnstenarna till trygghet i skolan och ökad motivation till studierna är starkt
sammanlänkad med relationen till lärarna samt hur kommunikationen, lärare- elev emellan
ser ut. En bra kommunikation resulterar i en trygghet hos eleven och bidrar därmed till en
ökad studiemotivation.

Olika personligheter innebär olika uppfattningar, vi uttrycker och beter oss olika, detta
delvis beroende på umgängeskretsen vi umgås i. ”Vi människor tillägnar oss eller utvecklar
värden och attityder i sociala interaktioner, och de kan se olika ut beroende på vilka grupper
vi tillhör, vilka sociala och kulturella sammanhang vi växt upp i” (Thornberg 2006, s. 22).

Jag anser att de bästa lektionerna är när klassrummet ”levt upp”, vi har då fört livliga
diskussioner, vågat ifrågasätta, kommit med idéer och gett nya frågeställningar samt
kommit med egna förklaringar och synvinklar. Som lärare älskar jag sådana lektioner, det
uppstår många gånger djupa funderingar hos eleverna och dessa funderingar har man inte
alltid svar till, dock är det just denna kommunikation som berikar inlärningen och bygger
upp en djupare relation till eleverna. Som lärare vill man att eleverna ska känna sig trygga i
sin skolmiljö, att de vågar fråga och visa att de inte alltid förstår, att de vågar fråga igen och
igen ifall de inte har förstått det man förklarat. Någonstans har jag hört ett uttryck som jag
bär med mig. ”Det finns inga dumma eller för enkla frågor men däremot för enkla eller
dumma svar.”

Hur har vi då lyckats som lärare? Upplever eleverna att de har en bra relation till oss, där vi
har samförstånd med varandra? Får de det stöd och den hjälp de behöver för att utvecklas
kunskapsmässigt och får de möjlighet att utvecklas till självständiga individer?
”Förmågan att förundras och reflektera är bägge centrala processer i utvecklingen av
självkänslans kvantitativa dimension och förmågan att lära om värden utanför sig själv.
Det är en av de väsentliga orsakerna till att självkänsla utgör den bästa grunden för lärande”
(Juul och Jensen 2003, s. 65).

5



Mitt sjätte år som lärare har fördjupat min erfarenhet kring hur elever uppfattar oss lärare,
och jag har ofta funderat på om det finns en skillnad mellan flickors och pojkars
uppfattning angående just relationen till läraren. Upplever de verkligen att de inte är
omtyckta och att vi pratar förbi varandra utan att förstå vad den andra menar?
Av det jag hittills presenterat finns att konstatera att ett flertal frågetecken gjort sig synliga i
relationen mellan lärare och elev. De frågor jag blev fast besluten att besvara resulterade i
ett stort intresse kring ämnet vilket slutligen förde mig till ett genomförande av denna
relationsstudie.

En väg till förståelse är kommunikation mellan varandra, dvs. vad vi säger till varandra och
hur vi tolkar det. Hur eleven upplever trygghet i och till skolan beror delvis på hur dennes
kontaktnät ser ut, samt vilket stöd eleverna känner att de får från skolan. Tryggetsfaktorn
nämns även i stycket nedan där jag talar om den gemensamma skolan, och faktorerna
påverkas till stor del av vilken stimulans eleverna får för sina studier, känner de stor
trygghet kan även koncentrationen förbättras till studierna. Viljan att koncentrera sina
studier kräver en motor, nämligen motivation. ”Motivation är inte en egenskap hos
individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får” (Jenner
2004, s. 15)

2 Bakgrund

I dag talar vi ofta om den gemensamma skolan som ska ge alla elever optimala
förutsättningar för sin egen utveckling. Eleverna skall kunna kommunicera med varandra
och känna sig trygga i skolans värld. En av förutsättningarna till att lyckas med detta är att
man har en öppen relation till sina lärare, man ska känna sig trygg nog att kunna diskutera
olika uppfattningar och beslutsbedömningar som påverkar elevens egen studiegång.
Läroplanen tar upp god miljö för utveckling och lärande, ”Eleven skall i skolan möta
respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Utbildningsdepartementet 1998,
s.9). Känner eleverna att de får detta från sina lärare tror jag att deras lust, glädje och
tillfredställelse ökar i deras lärande som i sin tur även gagnar utvecklingen i en positiv
riktning. Vet vi eller tror vi oss veta hur relationen är mellan eleven och läraren? Vid
samlingar och utvecklingsmöten träffar eleverna sina klassföreståndare eller mentorer och
under lektionerna skall lärarna förmedla sina kunskaper till eleverna och stimulera dem till
att fördjupa sig i olika ämnesområden. Läroplanen skriver att riktlinjen i skolan bland annat
skall bestå i det att ”Läraren skall genom utvecklingssamtal främja elevernas
kunskapsmässiga och sociala utveckling” (Utbildningsdepartementet 1998, s. 18). Hur
eleverna själva upplever sin kontakt med läraren har jag tänkt forska vidare om via en
enkätundersökning. Med ett stort intresse i området skall det bli spännande att se hur
eleverna själva upplever detta.
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3 Syfte och undersökningsfrågor

Syftet med studien är att undersöka hur relationen ser ut mellan elever och deras lärare. Ett
annat syfte har varit att lyfta fram om det finns likheter och skillnader mellan pojkars och
flickors åsikter inom detta område.

Inför denna studie har jag utgått från fem huvudfrågor:

v Känner eleven att han/hon blir uppmuntrad av läraren?

v Har eleven och läraren en relation där de förstår varandra?

v Känner eleven att han/hon är delaktig i sin utveckling?

v Får eleven tillräckligt stöd och trygghet i sin skolmiljö?

v Finns det skillnader mellan pojkars och flickors relation till läraren.

4 Tidigare forskning

Jag har via böcker samt med hjälp av Internet funnit och hämtat information om tidigare
forskningsarbeten som relaterar till relationsstudier mellan elev och lärare. Robert
Thornberg gjorde en studie 2006 som påvisade hur relationen mellan elev och lärare kan
påverka elevens studiemotivation (Thornberg, 2006). En studie publicerad av Växjö
universitet lyfter fram skillnader som finns mellan könen när eleverna kommunicerar med
lärarna (Forsell, 2006). Ytterligare en undersökning som publicerats av universitet visade
vilka förväntningar eleverna har till sina lärare (Johansson och Svensson, 2006). Av
Skolverket gjordes en studie som år 2003 publicerades med en redogörelse över vilka
önskemål eleverna hade till sina lärare (Skolverket, 2003).

4.1 Lärarens påverkan

1989 genomfördes en enkätstudie av Lunenburg och Schmidt där både elever och lärare
fick ta ställning till en mängd påståenden om den egna skolvardagen. Studien indikerade att
ju mer läraren är humanistisk och demokratisk (dvs. strävar efter ömsesidig respekt och
vänskap i sina relationer med eleverna, är tålmodiga, trevliga och lättillgängliga i samspelet
med eleverna, är sensitiva och öppna för elevernas förslag och idéer, uppmuntrar eleverna
till självständighet och att styra över och ta ansvar för sitt handlande, är toleranta och
flexibla och försöker att förstå upplevda problembeteenden istället för att fördöma och
bestraffa), desto vanligare är det att eleverna känner sig positiva till skolan, känner att
skolarbetet är intressant och viktigt samt är positiva till sina lärare.
Thornbergs studie från 2006 indikerade vidare att ju mer lärare är auktoritära och
övervakande (dvs. strävar efter att upprätthålla en hög grad av ordning bland eleverna, är
opersonliga, otillgängliga, hårda och stränga i samspelet med eleverna, primärt använder
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hot och straff för att uppnå kontroll, misstänkliggör och misstror eleverna och ofta tilltalar
dem på ett obehagligt och argt sätt), desto vanligare är det att eleverna känner sig negativa
till skolan, de känner att skolarbetet är ointressant och oviktigt samt är negativa till sina
lärare (Thornberg 2006, s. 90-94).

En annan studie visade att när lärare utövar tvångsmakt så minskar elevers motivation för
lärande och likaså eleven prestationer i skolan. De skapar även negativa känslor till läraren,
lektionerna och själva skolämnet. Positiva relationer mellan lärare och elev visar sig
däremot vara gynnsamma för elevers motivation och prestationer i skolan (Thornberg 2006
ur Richmond & Roach, 1992, s. 94).

4.2 Elevernas förväntningar

Egenskaper som eleverna förväntar sig av läraren är att de skall vara rättvisa, lugna, trevliga
och visa respekt för eleven, men inte vara för stränga. När läraren kan inge trygghet känner
eleverna att de kan koncentrera sig och därmed lära sig mer. I de fall läraren är upprörd
eller arg smittar dessa känslor av sig till eleverna och påverkar deras självkänsla i
klassrummet. En viktig egenskap eleverna tycker en lärare skall ha är att denne förutom sitt
arbete ska vara en vän till eleverna. Läraren skall vara personlig men kunna skilja på skola
och privatliv. Det eleverna uppgav att de saknade var en delaktighet under lektionerna.
Många elever ansåg att läraren genom att vara mer frågvis skulle få eleverna mer aktiva och
därigenom skapa en större känsla av delaktighet under lektionerna.
Vad eleverna också saknade var att läraren skulle koppla ämnet till elevernas verklighet, så
att de kunde förhålla sig till det och finna mening med det dem skall lära sig (Johansson &
Svensson 2006, s.23).

”Eleverna önskar lärare som har tilltro till elevernas förmåga att lära, har kunskaper i
ämnet, som är lyhörda för vad eleverna har svårt att förstå och som kan förklara bra.
Läraren som förmedlar lust att lära förmår anknyta till verkligheten, engagerar elever i
utmanande samtal och visar hur kunskapen används” (Skolverket 2003, s. 35).

4.3 Flickors och pojkars initiativ

Flickor vill gärna kommunicera mer med kvinnliga lärare och ogärna öppet i klassrummet,
de väljer istället att prata med läraren ostört när den övriga klassen arbetar. Pojkar, precis
som flickor kommunicerar helst med en lärare av samma kön och väljer alltså att vända sig
till manliga lärare. Till skillnad från flickor upplever pojkar däremot inga större problem i
att ta kontakt med läraren trots att hela klassen hör. Pojkarna tar mer än dubbelt så mycket
initiativ till kommunikation med manliga lärare jämfört med vad flickor gör. Frågar man
lärarna hur de beter sig mot eleverna är de flesta överens om att de agerar annorlunda
beroende på kön, flera av lärarna uppgav att de är mildare och försiktigare mot flickor. De
flesta lärarna i undersökningen var överens om att de har bra, eller i alla fall ganska bra,
kommunikation med eleverna (Forsell 2006, s. 25).
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5 Teori

Genom en omfattande fördjupning i litteratur har jag sökt fakta för att kunna sammanställa
och ge svar på hur man som lärare kan utveckla och förbättra relationsarbetet i skolan. Hur
kan man som lärare i skolans pedagogiska möten göra för att skapa ett utvecklande och
fungerande förhållningssätt till eleverna? Denna frågeställning är mycket bred och
innefattar i stort sätt alla de frågor som nämns i arbetet. Den pedagogsiska mötet kräver ett
fungerande förhållningssätt och det är i huvudsak denna frågeställning som jag haft i åtanke
under hela studiens gång, och kanske har jag därför, om så på ett omedvetet sätt, valt att
strukturera arbetet utifrån de förutsättningar frågeställningen medför, både i sökandet efter
svar och i valet av material för att finna ett så tillfredställande och sanningstroget svar som
möjligt.  Första stycket 5.1 Självkänsla besvarar följande frågeställningar som tidigare
presenterats; Känner eleven uppmuntran från sina lärare samt känner eleven ett tillräckligt
stöd och en trygghet i sin skolmiljö. Andra stycket 5.2 Pedagogiska mötet besvarar
frågeställningarna huruvida det mellan elev och lärare finns en fungerande kommunikation
samt den delaktighet eleven känner i sin utveckling. Det tredje stycket 5.3 Vägen till ett
bättre förhållningssätt berör alla ovannämnda frågor men behandlar främst frågan om den
trygghet eleven känner i sin skolmiljö. Det fjärde 5.4 Lärande möten och sista stycket
berör främst frågeställningen från första stycket; känner elev en tillräcklig uppmuntran från
sina lärare.

5.1 Självkänsla
Att utvecklas som individ och kunna ta till sig kunskap påverkas mycket av hur ens
självkänsla har utvecklats. ”Förmågan att förundras och reflektera är bägge centrala
processer i utvecklingen av självkänslans kvantitativa dimension och förmågan att lära om
världen utanför sig själv. Det är en av de väsentliga orsakerna till att självkänsla utgör den
bästa grunden för lärande och ett av de viktigaste argumenten för att övergå från
informations- och kunskapsstyrd undervisning tull upplevelseorienterad” (Juul och Jensen,
2003, s. 65). Den kvantitativa dimensionen av självkänslan utvecklas livet igenom. Vi blir
klokare på oss själva ju längre vi lever och det är därför vuxna som själva arbetar
pedagogiskt med andra människor ska vara medvetna om sin egen självkänsla och hur man
påverkar andra genom denna. Genom att man själv är medveten om sin egen självkänsla
och sitt inre ansvarstagande minskar man den negativa inverkan man har på de
professionella relationer man ingår i. ”För den som har ansvar för motivationsarbetet gäller
det att ha en förståelse för vad dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan innebära.
Det gäller också att förstå vad som fordras av själva mötet, för att motivation ska skapas
och vidmakthållas” (Jenner 2004, s. 15).

5.2 Pedagogiska mötet

Ett gott pedagogiskt möte kännetecknas genom grundläggande erfarenheter av respekt,
hopp, tilltro och tillit. Eleven bör känna sig respekterad som människa i en situation där
denne är utsatt och utlämnad. Det handlar om att bli respekterad för den man är, och att inte
få sin självkänsla hotad eller kränkt i sårbara situationer. Att bli bemött med respekt i en
situation där man är i underläge kan ge en stark upplevelse av ett gott möte. Följande
exempel är formulerade av Jenner (2004) och speglar tankarna som följer av ett dåligt möte
med läraren:
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”Fröken skrattar när någon säger fel.
Fröken skriker när någon glömt sin läxa.
Fröken är snällare när föräldrar är i klassrummet.
Jag tror inte att hon tycker om oss barn. Mitt barn tycker inte att fröken lyssnar på barnen”
(Jenner 2004, s. 32).

Jenner ger i samma avsnitt även exempel på hur en elev upplever ett bra möte med läraren.
I det citerade exempel som följer, är det en elev som själv berättar om sitt möte med läraren
och hur upplevelsen fick eleven i fråga att utvecklas positivt.  ”Jag hade en identitetskris
och var deprimerad. Jag kunde inte sova, ville helst inte äta och led av ångest. Under varje
lektion fick jag impulser att springa ut från klassrummet. Ofta satt jag på någon toalett och
grät.  Bara hans närvaro betydde så otroligt mycket för mig. Jag liksom växte som
människa. Han såg mig! Han såg mig som en individ och inte som en tonåring i mängden.
Han såg att jag fanns och det gjorde ingen annan. Ibland på en rast kunde han komma fram
och säga något snällt eller bara prata om någonting kul. Bara några meningar, men det
räckte” (Jenner 2004, s. 34). Eleven i fråga fick tillbaka sitt självförtroende och läraren fick
eleven att känna sig värdefull som individ. Pedagogens kompetens i möte med eleven har
stor inverkan på avseende i själva motivationsarbetet i skolan. Pedagogens professionella
hållning är att visa respekt och hysa positiva förväntningar på eleven även om ingen annan
gör det, kanske inte ens eleven själv gör det.

5.3 Vägen till ett bättre förhållningssätt

Att finna svar på hur man får ett negativt förhållande att utvecklas till något positivt känns
kanske många gånger som ett oöverskådligt och krävande företag. Att bryta ett mönster
kräver mod, både lärare och elev kan gömma sig i sina roller och uppnå en falsk
trygghetskänsla. Vi människor är olika och har olika lätt att gå ut ur rollen, samtidigt som
många upplever en förändring som något direkt ångestframkallande. ”Den etiska
förutsättningen i relation mellan lärare och elev ligger hos läraren som måste våga
språnget” (Jacobsen, Christiansen & Sand Jespersen, 2004, s. 91).

Som lärare kanske man sluter sig utan att tänka på att ens kolleger befunnit- eller kanske
befinner sig i en liknade situation. Det är viktigt att våga ta hjälp av varandra och få andras
synvinklar på situationen. En annan bra start till lärarens förändringskapacitet är att bli
medveten om hur man ser på sig själv. ”Det handlar om det sätt varpå vi definierar oss
själva, det sätt varpå vi tänker om oss själva och förhåller oss till oss själva. Självbilden
struktureras genom utveckling, och med tiden blir den en fast och stabil kärna av mönster
som efterhand kommer att uttrycka de antaganden vi har om oss själva” (Ibid, s. 92).
Som lärare är det mycket man måste tänka på och beroende på om relationen mellan elev
och lärare är dålig eller om relationen befinner sig under utveckling är det lärarens uppgift
att omvandla relationen till ett hållbart och sunt samarbete.
Nedan följer ett, ur förhållningsriktig synvinkel, urval på de aspekter en ”god” lärare har i
åtanke då relationen mellan läraren och eleven befinner sig under utveckling eller över lag
upplevs som allmänt dålig.

• Analysera den dåliga relationen med stigmatiseringsproblem i fokus, har man som
lärare en tendens att låsa fast eleven så att ändringar inte kan genomföras?
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• Tydliggör förväntningarna på eleven.

• Försök skapa en dialog med någon om de uppfattningar du har om dig själv.
            Som läraren kan du ta hjälp av särskilda dialogrutiner som du kan luta dig emot.
            Något som tidigare omtalats är värdesättande samtal som en möjlighet där man
            fokuserar på elevens inneboende potential istället för problemlösning och de
            negativa förhållanden som givit upphov till problemet. Lösningsfokuserade
            metoden har sin upprinnelse i den terapeutiska värdeteorin och systemteorin, pekar
            likaledes på det framåtriktade samtidigt som den arbetar på tre nivåer med dåtid,
            nutid och framtid samt med hoppet som stark drivkraft för förändringar. Läraren
            kan med fördel fråga vad eleven önskar sig och hoppas för sin framtid.

• Kommer eleven väl överens med någon annan lärare kan de vare en god idé att följa
denna lärare i elevens undervisning.

För att inte slitas ner som lärare utan att istället få vardagen att präglas av goda
arbetsupplevelser, livsmod, arbetslust och längtan efter att fortsätta utvecklas behöver lärare
tillfredsställande sociala och personliga liv med eleverna. Har man detta med sina elever så
frigörs en massa energi till fördjupning i undervisningens ämnesmässiga och pedagogiska
sidor och till att fortlöpande utveckla dem.

Det finns en del nyckelord till den väg läraren ska vara på: Mental balans, lugn och genuint
intresse. Förmodligen är det bra för elevkontakten att man som lärare upplevs som öppen
och levande och inte som en fix och färdig person med slutet sinnelag (Christiansen,
Jacobsen & Sand Jespersen, 2004, s. 119).
Ovanstående kriterier för vägen till att vara en bra lärare utesluter inte att inte många olika
slags människor med många skilda personliga stilarter inte skulle kunna bli bra lärare. Det
avgörande är det sätt varpå man använder den personlighet man en gång har utrustats med,
genom att man lägger tid och kraft på att fundera över vem man är, vad ens viktigaste mål
och värden i livet är, och vad man ska göra för att få ut det bästa möjliga av situationen. Det
handlar om att man är i överensstämmelse med sig själv (Christiansen, Jacobsen & Sand
Jespersen, 2004, s.120).

5.4 Lärande mötet

Lärandemötet kan beskrivas som ett samspel mellan lärandeprocessens aktörer (lärare och
elev) och komponenter (metod och innehåll). Lärarens uppgift är att i första hand fungera
som katalysator, koordinator och mentor och som lärare ska man skapa en spekulerande
och reflekterande atmosfär, detta för att underlätta arbetet med ett kontinuerligt lärande, där
ifrågasättande av existerande kunskaper och förhållningssätt står i fokus. I skolan är det
lärarens uppgift att hjälpa eleven att flytta fram, fokusera och problematisera egna
erfarenheter. Lika viktig är situationen i klassrummet och det att läraren som genom
vägledning hjälper eleverna att växa, klara sig själva och utvecklas till självständiga
problemlösare genom att indirekt i undervisningen genomföra utförliga förklaringar via
vinklar, antydningar och uppmuntran inom vissa ramar.  Lärarrollen har sin huvuduppgift i
två olika faser, planeringsfas och utvärderingsfas. Eleven har i sin tur själv ansvaret i
genomförandefasen. Eleven och läraren har därmed samverkat till en ömsesidig och
förutsättningslös dialog. Själva arbetsformen kan variera mycket beroende av målgruppens
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mognad och uppgiftens art. För läraren är det en utmaning att finna en optimal balans i
undervisningen mellan kunskapsutveckling och personlig utveckling. Kraven på läraren gör
gällande att denne ska sträva efter att problematisera skolverksamheten och vara en
reflekterande lärare vilket kräver att man har sikte på en fördjupad lärarkompetens och med
hänsyn till kraven som lärarna har på sig ska lärarfortutbildning sikta på att fördjupa
yrkeskunnandet, förbättra viljan till utveckling och utöka den sociala, analytiska,
utvecklande och resultatinriktade förmågan hos lärarna (Malten 2003, s. 194).

6 Metod

Jag bestämde mig för att inte använda en kvalitativt inriktad forskning utan att hålla mig till
den kvantitativa forskningsmetoden eftersom den inriktningen passade bäst med projektets
syfte med tanke på att jag vill veta hur stor del av eleverna som tycker a eller b respektive
hur stor del som tycker c. Den kvantitativa undersökningsmetoden syftar främst till att ge
en förklaring till ett problem och jag har valt att använda forskningens metoder i form av en
enkätundersökning. De frågor jag presenterat och sökt svar på är frågor som den statistiska
bearbetnings- och analysmetoden bäst ger svar på, dvs. den kvantitativa inriktningen.
Även metoden, i form av enkätundersökning som använts och som besvarats av 133 elever
i år 9 från en högstadieskola i södra Sverige, talar för tillämpandet av en kvantitativ
forskningsmetod. Att tillämpa den kvantitativa metoden för undersökningen grundade sig
alltså främst i det att jag inte tänkte undersöka vad eleverna ansåg om själva ämnet
relationer, utan jag ville veta hur de själva upplevde relationen mellan sig och lärarna.
Dessutom var frågeställningarna utformade på ett sätt som kunde besvaras med mer än
direkta svar dvs. frågorna var inte utformade som ja- eller nej frågor, utan de kunde likaså
gälla ex. hur ofta. Detta styrkte valet av att använda den kvantitativa metoden ytterligare
(Patel & Davidson 1994, s. 10).

Undersökningen bygger på en positivisk vetenskapsteori som har sina rötter i en
empirisk/naturvetenskaplig tradition, vilket innebär att det går att generera kunskap som är
positiv och utvecklande för människan. Posivitismens synsätt är att bedriva forskningen
metodisk enligt den hypotetisktdeduktiva modellen, vilket betyder att man utifrån teori
deduktivt härleder hypoteser, som prövas empiriskt med vetenskapliga metoder. Ett annat
kännetecken är tanken om reduktionism vilket innebär att helheten i ett problem alltid kan
studeras genom att man reducerar det till delarna i problemet och studerar delarna var för
sig. En ytterligare faktor som kännetecknar posivitism är att forskaren förhållningssätt skall
kännetecknas av forskarens subjekt. Forskaren själv skall stå i en yttre relation till
forskningsobjektet. Forskaren skall alltid vara objektiv i sitt arbete, själva forskaren kan
bytas ut och man skall ändå kunna få ut samma resultat av undersökningen.
Forskarens egenskaper skall inte på något sätt påverka forskningsresultaten så som
forskarens person, politiska, religiösa och känslomässiga läggning (Patel & Davidson 1994,
s. 23).

6.1 Forskningsetiska principer

De finns forskningsetiska principer man bör vara medveten om, och en av dem är särskilt
viktig med tanke på att den betonar vikten av att ha ett etiskt förhållningssätt. Forskningen
som skall bedrivas bör ske så att ”den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög
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kvalitet. Detta krav kallas för forskningskravet och innebär att tillgängliga kunskaper
utvecklas och fördjupas samtidigt som metoder förbättras” (Vetenskapsrådet 2002, s. 5).

Dessa forskningsetiska principer har till syfte att ge riktlinjer för hur forskningen skall
bedrivas och hur förhållandet mellan forskaren och dem som lämnar uppgifter bör se ut.
Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på
forskningen nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet.

§ Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda om
undersökningens syfte.

§ Samtyckekravet går ut på att deltagarna själva kan bestämma om de vill delta eller
inte.

§ Konfidentialitetskravet medför att samtliga uppgifter i en undersökning skall
behandlas med största konfidentialitet.

§ Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in om den enskilde enbart
får nyttjas för forskningssyften (Ibid, s. 5).

I min undersökning har jag tydligt informerat både skola, lärare och elever om syftet med
undersökningen. Det har stått eleverna helt fritt att själv välja ifall de vill bidraga med sina
svar till enkätundersökningen. Samtliga enkäter har behandlats med största konfidentialitet
och svaren har varit anonyma. Jag som forskare har haft en yttre relation till eleverna då jag
inte undervisat dem i några ämnen. Informationen som kom fram i enkätundersökningen
har använts endast till undersökningen och förstörts efter detta. Därmed har jag i min
undersökning använt mig av de forskningsetiska principerna.

6.2 Urval

När jag genomförde undersökningen valde jag samtliga elever som går i år 9 vid en av
högskolorna i södra Sverige. Den tanke som låg bakom att jag valde elever från år 9 och
inte från yngre årsklasser, hade i grund och botten med erfarenhet att göra, eleverna i år 9 är
äldst och har därför mest erfarenhet av mötet med lärarna. Inför undersökningen gjorde jag
inget slumpmässigt urval av den population som fanns på högstadieskolan utan jag gjorde
ett totalurval (Patel & Davidson 1994, s. 91).

6.3 Utformning av enkät

För att formulera enkäten på ett korrekt sätt arbetade jag utefter de råd som presenterats av
Johansson och Svedner. Enkäten bestod av tre delar, den första delen presenterade syftet
med enkäten, vem som utformat den samt vem som kontaktas vid eventuella frågor. Den
andra delen bestod av bakgrundfrågor såsom ålder, kön etc. Den tredje delen bestod av
själva frågorna för undersökningen som skulle genomföras. Inför själva formuleringen hade
jag i åtanke att enkäten inte skulle bli längre än tre sidor.
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Frågorna formulerades med fasta svarsalternativ och jag genomförde en förstudie
(pilotenkät) för att se hur reaktionerna blev på enkätens frågor. Jag tänkte på att endast
fråga om en sak i taget och att använda ett enkelt språk, jag undvek även negationer och ord
med luddiga betydelser och använde mig inte av för långa formuleringar (Johansson &
Svedner 2001, s. 5). Testgruppen som besvarade pilotenkäten bestod av 18 elever från
skolår 9. Fördelningen var 9 pojkar samt 9 flickor. Jag var mycket noga med att informera
eleverna kring frivilligheten till att delta i pilotenkäten samt att deras svar skulle vara
anonyma. Inga som helst svårigheter framkom då eleverna genomförde pilotenkäten. Till
den slutgiltiga enkäten bytte jag plats på några frågor för att få ett bättre flyt i enkäten.

6.4 Genomförande av enkäten

När enkätundersökningen skulle genomföras kontaktade jag först rektorn och därefter
kontaktade jag personligen klassföreståndarna till samtliga klasser i skolår 9. På skolan var
det sju klasser i skolår 9 och fyra arbetslag. Jag passade på att träffa klassföreståndarna när
de hade arbetslagsträff, dels för att fråga om det var möjligt att genomföra enkäten vid
klassammanträdet som de har två gånger i veckan men också för att informera och redogöra
gör syftet med enkäten. Vid träffen med klassföreståndarna fick de ett informationsblad om
enkäten och tiden för besöket.

Jag deltog vid samtliga tillfällen då eleverna besvarade enkäten. Jag delade ut enkäten och
fanns med i klassrummet för att besvara eventuella frågor och för att se hur enkäten
mottogs. Samtliga klasser mottog enkäten med ett stort intresse, och elevernas bemötande
var seriöst. Alla besvarade enkäten enskilt och jag kontrollerade med en klasslista för att se
om alla elever var närvarande men också för att se om det fanns elever som ville avstå från
att fylla i enkäten. Alla närvarande elever ville medverka och sammanlagt var de endast
fem elever som var frånvarande av olika anledningar.

6.5 Bearbetning av insamlad information

Den egenskap man studerar i en kvantitativ studie är alltid en variabel. I min undersökning
har jag använt mig av två variabler, nominalskala vilket ger mätvärden en indelning i
kategorier t.ex. pojke eller flicka. Ordningsskala vilket ger mätvärden en rangordning men
inte säger något om avståndet, t.ex. 1: a, 2: a, 3: a o.s.v.
En diskret variabel kan enbart mäta vissa värden och då oftast hela tal. En kontinuerlig
variabel kan anta alla värden inom ett intervall. (Patel & Davidson 1994, s. 92). Jag har
endast använt diskreta variabler i min undersökning.

Det totala antalet elever i klasserna som besvarade enkäterna uppgick till 133.
Svarsfrekvensen var mycket hög, 96 procent av urvalsgruppen deltog i undersökningen.
Bortfallet som enbart visade en siffra på 4 % berodde på sjukdom eller ledighet, jag ansåg
bortfallet som såpass litet att siffran inte nämnvärt har påverkat forskningsresultatet.
Anledningen till den stora svarsfrekvensen berodde på att jag hade möjlighet att välja en tid
då eleverna var klassvis samlade i skolan under såkallad samlings tid, och att jag själv
kunde presentera syftet med studien och närvara fysiskt i klassrummet då enkäten utfördes.

Varje enkät kodades för att underlätta bearbetningen av materialet och för att
konfidalitetskravet skulle infrias. Därefter kodades samtliga delsvar på enkäten med siffra
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Uppmuntran

1
2
3
4
5

och skrevs in i Excel för att materialet skulle kunna bearbeta och tolkas. Det behandlades
med deskriptivt statistik (Patel & Davidson 1994, s. 63). Efter att kodningen av samtliga
enkätsvar var färdig skrevs funktioner in i Excel för att få de uppgifter jag sökte.
Totalfördelningen togs fram på samtliga frågor och sedan fördelningen mellan flickor och
pojkar. För att få enkla siffror att arbeta med och för att kunna jämföra flickors och pojkars
resultat tog jag fram dessa i procent. Till dessa procentsiffror kopplades sedan diagrammen
för att tydligt åskådliggöra resultatet och därefter tolkades resultaten.

7 Resultat

1: Enkätundervisningen visade att 24 % av
eleverna upplevde att de fick uppmuntran av sina
lärare.

2: 37 % av eleverna ansåg att de uppmuntrades till
viss del av lärarna.

3: 23 % var tveksamma till att de fick någon
uppmuntran alls.

4: 12 % ansåg att de nästan aldrig fick någon
uppmuntran av lärarna.

5: 4 % ansåg att de aldrig fick uppmuntran av
lärarna.

Denna mätning visar huruvida eleverna upplevde att de blev uppmuntrade av sina lärare.
Sammanlagt var 39 procent av eleverna tveksamma och ansåg att de inte fick uppmuntran
av lärarna.
Av enkäten framgår att pojkar med åtta procents marginal upplever att de får mer
uppmuntran av sina lärare jämfört med flickor.
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Delaktighet

1
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Förståelse

1
2
3

4
5

1: Enkätundervisningen visade att 41 % av
eleverna upplevde att de har en relation till läraren
där de förstår varandra.

2: 29 % av eleverna ansåg att de till viss del har en
relation till läraren där de förstår varandra.

3: 19 % var tveksamma till om relationen är sådan
att de förstår varandra.

4: 7 % ansåg att de har en relation där de nästan
aldrig förstod varandra.

5: 4 % ansåg att de aldrig har en relation till sina
lärare då man förstår varandra.

Sammanlagt var det 30 procent av eleverna som ansåg att deras relation till lärarna var
sådan att de inte förstod varandra eller att de var tveksamma ifall de hade en relation där de
förstod varandra.
Av enkäten kan man konstatera att pojkar upplever att deras relation till läraren var 9
procent bättre än hos flickor.

1: Enkätundervisningen visade att 16 % av
eleverna upplevde att de är delaktiga i sin
utveckling i skolan.

2: 23 % av eleverna ansåg att de till viss del är
delaktiga i sin utveckling.

3: 37 % var tveksamma till om de kunde påverka
sin delaktighet i sin utveckling.

4: 16 % ansåg att de nästan aldrig är delaktiga i sin
utveckling.

5: 8 % ansåg att de aldrig är delaktiga i sin
utveckling.

37 procent av eleverna ansåg att de var tveksamma eller att de inte kunde påverka sin
delaktighet i sin utveckling.
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Stöd &Trygghet
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4

5

Jämförelsevis med flickorna ansåg pojkarna att de själva kunde påverka sin utveckling i
skolan, den procentuella skillnaden var 6 procent mer bland pojkar.

1: Enkätundervisningen visade att 21 % av
eleverna upplevde att de fick tillräckligt stöd i
skolan och de kände sig trygga i skolmiljön.

2: 24 % av eleverna ansåg att de till viss del
upplevde att de fick tillräckligt stöd i skolan och de
kände sig till viss del trygga i skolmiljön.

3: 28 % var tveksamma till om de fick tillräckligt
stöd i skolan och de var tveksamma till hur trygga
de var i skolmiljön.

4: 15 % ansåg att de nästan aldrig fick den stöd de
behövde i skolan och kände sig nästa aldrig trygga
i skolmiljön.

5: 12 % ansåg att de aldrig fick den stöd de
behövde i skolan och de kände sig aldrig trygga i
skolmiljön.

55 procent av eleverna var tveksamma eller tyckte att de inte kände någon trygghet eller att
de inte fick något stöd från skolan.
Undersökningen visade att pojkarna upplevde en större trygghet i skolmiljön än flickorna
och att de även fick mer stöd i skolan än flickorna. Den procentuella skillnaden visade 10
mer till fördel för pojkar.

Övriga kommentarer som eleverna skrev i enkäten var att lärarna borde prata mer med
varandra när betygsnivåerna bestäms. Eleverna upplevde att det var orättvist och berodde
mer på vilka lärare som betygsatte dem än vilken kunskapsnivå de hade. Vissa elever
kommenterade att man inte vågade fråga lärarna igen när man inte förstod något i skolan,
man var rädd för att göra sin lärare arg.
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8 Analys

41 procent av eleverna uppgav i undersökningen att de har en fungerande relation till sina
lärare där man förstår varandra, men samtidigt var det dock hela 30 procent som ansåg att
relationen inte fungerade riktigt bra. En elev kommenterade att det berodde på vilket
arbetslag man tillhörde och vilken lärare man hade, eleven menade att bedömningen av
betygsnivåerna då varierade. En del av eleverna trodde att lärarna hade olika krav på att
bedöma kunskapsnivån. Kanske ska skolan arbeta mer med att diskutera med varandra
vilka kunskaper man mäter eller kanske brister det i kommunikationen att förmedla till
eleverna hur vi bedömer deras kunskaper?
För att kunna svara på detta sätter jag teorin i samband med frågan. Ur teorins andra stycke
5.2 Pedagogiska mötet där jag hänvisat till Jenner, har jag förklarat att pedagogens
(lärarens) kompetens i mötet med eleven har stor inverkan på avseende i själva
motivationsarbetet i skolan. Pedagogens professionella hållning är att visa respekt och hysa
positiva förväntningar på eleven även om ingen annan gör det, kanske inte ens eleven själv
gör det (Jenner, 2004). En elev måste känna uppmuntran för att kunna utvecklas. 55 procent
av eleverna var tveksamma eller tyckte att de inte kände någon trygghet eller att de inte fick
något stöd från skolan. Procenttalet visar tydligt att det brister i kommunikationen mellan
lärare och elever. Alltför många elever uppger att det inte känner något stöd från skolan,
vilket i praktiken leder till att eleverna inte känner sig delaktiga i sin utveckling och vet
därmed inte hur vi lärare bedömer deras kunskaper. Resultatet av enkätundersökningen
visade att hela 39 procent av eleverna var tveksamma och ansåg att de inte fick uppmuntran
av lärarna. Teoridelens tredje stycke 5.3 Vägen till ett bättre förhållningssätt ger en
förklaring till detta resultat. I teoridelens tredje stycke hänvisade jag till Jenner då jag skrev
att det är av stor vikt läraren i sitt pedagogiska arbete tydliggör förväntningarna på eleven,
om en elev inte känner någon uppmuntran från sin lärare vet eleven till slut inte vad som
förväntas av denne. När det väl gått fel ska läraren försöka tydliggöra mer eller mindre
dolda förväntningar för sig själv och för eleven. Berätta för eleven vad dessa förväntningar
består i och vad de betyder för det förhållandet till eleven som etablerats. I lärarrollen ska
man reflektera över och kanske skriv ner de bestämda uppfattningar man hyser om sig
själv. Oftast har dessa uppfattningar betydelse för relationen till eleven. Endast 16 procent
av eleverna tyckte att de kunde vara delaktiga i sin utveckling och 23 procent tyckte att de
till vis del kunde vara delaktiga i sin utveckling. 30 procent ansåg att de helt eller delvis
inte kunde påverka sin delaktiga i sin utveckling. Även denna siffra är otroligt stor.
Teoridelen där jag skrev om vägen till ett bättre förhållningssätt, följdes av en rad aspekter
som en ”god” lärare har i åtanke då relationen mellan läraren och eleven befinner sig under
utveckling eller över lag upplevs som allmänt dålig. Vikten av att analysera den dåliga
relationen genom att sätta stigmatiseringsproblem i fokus lyft fram här i det avseendet att
en alltför liten del av eleverna känner sig delaktiga i sin egen utveckling. Som lärare måste
man ställa sig frågan; har jag som lärare en tendens att låsa fast eleven så att ändringar inte
kan genomföras? Skilj mellan elevens sociala identitet och elevens faktiska identitet då kan
läraren få större insikt i elevens beteende. Denna insikt kan vara användbar när ett
förhållande ska ändras. Enligt Skolverket rapport ”Att lära för livet” skrivs följande om
motivation: ”Det har noterat att inlärning tenderar att bli mer effektiv om eleverna är aktivt
delaktiga i inlärningsprocessen. Ett exempel är att genom t.ex. stark motivation och tydliga
målsättningar välja lämpliga inlärningsstrategier” (Skolverket, 2004, s. 8). Känner eleverna
att de inte kan vara delaktiga, då hämmas deras motivation för inlärning.
Att en elev ska bli delaktig i sin utveckling samt känna motivation till lärande kan sättas i
samband med självkänsla som tas upp i teoridelens första stycke 5.1 Självkänsla där jag
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hänvisar till Juul och Jensen (2003). Att utvecklas som individ och kunna ta till sig kunskap
påverkas mycket av hur ens självkänsla har utvecklats. Ur stycket beskrivs även hur viktigt
det är att vuxna som själva arbetar pedagogiskt med andra människor är medvetna om sin
egen självkänsla och hur man påverkar andra. Genom att själv vara medveten om sin egen
självkänsla och sitt inre ansvarstagande kan man minska den negativa inverkan man själv
har på de professionella relationer man ingår i (Jenner, 2004).
Som jag beskriver i 5.4 Lärande mötet där jag hänvisat till Malten, har lärarrollen sin
huvuduppgift i två olika faser, planeringsfas och utvärderingsfas. Eleven har i sin tur själv
ansvaret i genomförandefasen. Eleven och läraren har därmed samverkat till en ömsesidig
och förutsättningslös dialog. Själva arbetsformen kan variera mycket beroende av
målgruppens mognad och uppgiftens art. Ur resultatet kan man dra en slutsats att såväl
elevernas uppfattning om sin delaktighet i utvecklingen, det stöd och den uppmuntran man
känner från sin lärare visar på klara brister. För läraren är det en utmaning att finna en
optimal balans i undervisningen mellan kunskapsutveckling och personlig utveckling
(Malten, 2003). Teorin förklarar resultatet även i detta avseende. Genom att föra en dialog
med eleven och man som lärare vågar vara öppen och berätta hur man har det i både
arbetsliv som privatliv, framträder man som en stark person med livslust och känslor.
Eleven märker detta och reagerar oftast positivt till detta. Eleven upplever lärarens andra
sidor som får läraren att framstå som mera hel och full, och mera levande. I teorin framstår
vikten av att försök skapa en dialog med någon om de uppfattningar man som lärare har om
sig själv. Samtalspartnern dvs. eleven skall i första hand försöka hålla sig i bakgrunden så
att den kontaktsökande läraren känner att den har utrymme, eleven kan också ställa frågor
så att läraren ser sig själv utifrån, eller ser sig själv ur elevens synvinkel. Uppfattningen om
hur man själv är som lärare kan då eventuellt rekonstrueras. Stöd och trygghets känsla
bland eleverna uppgick till 21 procent, där 24 procent kände att der fick stöd och kände sig
trygga till viss del. Men hela 55 procent kände att det saknade stöd och trygghet i skolan.
Hela 30 procent av eleverna uppgav att det inte upplevde sin relation till läraren som en
sådan då de förstår varandra. Kommer eleven väl överens med någon annan lärare kan de
vare en god idé att följa denna lärare i elevens undervisning. Lärare har något att hämta hos
varandra och som lärare bör man undvika att bli alltför ”vuxen”, akta sig för att glömma det
spontana och lekande momentet i livet. Det är nämligen ett livsprojekt att vara lärare
(Christiansen, Jacobsen & Sand Jespersen, 2004, s. 94-95).

Läroplanen tar upp elevens behov av stöd och trygghet. ”Skolan skall främja elevernas
harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad
sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig
och växa med sina uppgifter. Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt
arbete. Skolan skall sträva efter att var en levande social gemenskap som ger trygghet och
vilja och lust att lära”(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9).

När man samanställt svaren och jämfört resultatet mellan könen visade sig att pojkars
uppfattning var mer positiv än flickors. Ser man till vad skolverkets klassrums
undersökning visar kan man få viss förståelse till resultatet. ”Flickor är mindre framfusiga
och ställer färre frågor medan pojkar tar större plats och oftare talar rakt ut. Lärare ägnar
mer tid åt pojkar och de får mer uppmärksamhet för sitt utåtagerande, aktiva och ibland
störande beteende. Att pojkar dominerar lektionerna, hörs och frågar mer gör att de tar
kommandot över flickor, vilket kan ha en negativ inverkan på flickors självtillit”
(Skolverket 2004, s. 26).
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9 Diskussion

Med enkätundersökningens resultat kan man konstatera att det finns en hel del att förbättra i
skolan när det gäller relationen mellan lärare och elever. Resultatet från
enkätundersökningen visade bl.a. på skillnaden mellan pojkar och flickors uppfattning om
relationen till läraren. Ur resultatet presenteras att pojkarna med en knapp marginal
upplevde relationen till läraren som bättre jämfört med vad flickorna ansåg i samma fråga.
Endast 24 procent av eleverna ansåg att de fick den uppmuntran de behövde meddans 37
procent uppgav att de nästan fick den uppmuntran de behövde. Resterande 39 procent är
inte helt nöjda och känner ett större behov av uppmuntran från sina lärare. Ur resultatet
framstod att elever var rädda för att fråga igen då de inte hade förstått och detta var
överraskande och svårt att förstå. Hur kan vi lärare lyckas sända sådana signaler till
eleverna? Den andel av eleverna som inte kände en tillräcklig uppmuntran från sina lärare
är hela 39 % vilket är en alltför hög siffra. En av eleverna kommenterade vid
enkätundersökningen att ”Av en del lärare vågar man inte fråga om man inte förstått för då
blir dom arga”. Vad beror detta på, är vi lärare medvetna om att vi sänder sådana signaler
till eleverna, är vi medvetna om att elever inte vågar be oss om hjälp? När eleverna känner
en bristande uppmuntran från läraren och de upplever en osäkerhetskänsla som speglas i att
de inte vågar fråga igen påverkas elevernas prestationer och motivationen till skolarbetet på
ett negativt sätt.   För att höja motivationen hos eleverna behöver de känna sig positiva både
till skolan och till sina lärare, detta kan skapas genom att läraren är både humoristisk och
demokratisk till sitt sätt och framfört allt strävar efter ömsesidig respekt och därmed skapa
vänskaplig relation med eleverna (Thornberg 2006, s. 90-94).  När det gäller lärarens
insatser visar flera observationer vid lektionsbesök att elevernas individuella hjälp görs
under alldeles för kort tid och att tillräckliga genomgångar inte utförs. Detta resulterar i att
elevernas arbetsinsats ligger mellan 50-100 procent. De flesta eleverna arbetar större delen
av lektionstiden, men samtidigt utgör antalet elever som är omotiverade och ointresserade
en alltför hög siffra. Flera av de senare hinner inte med mer är tiondel av de planerade
uppgifterna, mycket beroende på att de ägnar mycket tid åt att passivt sitta och vänta på
lärarens hjälp. I genomsnitt hinner läraren prata med varje elev i två minuter vilket innebär
att eleverna får arbeta själva 95 procent av lektionstiden (Skolverket, 2003, s. 20).

Hur vi lärare bemöter eleverna har stor inverkan på hur deras självkänsla utvecklas, och
detta påverkar själva motivationsarbetet i skolan. Skapar vi en atmosfär som inger hopp,
respekt, tilltro och tillit ger vi möjlighet att skapa starka självständiga elever med stor
motivation till skolarbetet. Självkänslan utgör den bästa grunden för lärande (Jenner 2004,
s. 15).  Att alla elever ska känna sig trygga blir en självklar förutsättning för att skapa en
optimal miljö för deras inlärning, och om trygghet och självkänsla hänger ihop kan detta
vara en del av svaret till att pojkarna upplever större trygghet i skolan? Enligt tidigare
studier tar pojkar mycket mer initiativ till öppen kommunikation i klassrummet jämfört
med vad flickor gör (Forsell 2006, s.25) Kan det då till viss del bero på vilken miljö vi har i
klassrummet? Borde vi lärare vända oss mer till flickorna i klassrummet när vi diskuterar
och borde vi kanske skapa mer samarbete i klassrummet mellan eleverna. Där eleverna tar
det förgivet att hjälpa varandra och att förklara när någon inte förstår, man måste inte alltid
sitta och vänta på att läraren ska hinna hjälpa till.

Jag tror att vi lärare har stora möjligheter att förbättra våra relationer i skolmiljön genom att
ta stöd av kollegorna. Jacobsen, Christiansen och Sand Jespersen, 2004 ger många råd på
vilka sätt vi kan ta stöd av varandra. Det är viktigt att vi blir medvetna om hur vi ser på oss
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själva och hur vi förhåller oss till oss själva, då kan vi bli medvetna om hur vi kan förbättra
vår bemötande till eleverna. Att våga ta språnget och ta stöd av kollegorna kan ge nya
infallsvinklar till förbättring inom relationsområdet. Kan man ha en öppen elevkontakt ger
de tillfredsställelse och en livsgnista i arbetslivet. (Christiansen, Jacobsen, och Sand
Jespersen, 2004 s.95).  Jag tror att alla kan bli bra lärare, men man måste våga använda sin
personlighet och nå till eleverna, en väg till detta är att kunna vara ödmjuk. Efter varje
avslutad år ger jag en uppgift till eleverna där de ska bedöma mig som lärare, vad som var
bra under årets lektioner och vad är det som kan förbättras. Eleverna lämnar in detta
anonymt och detta ger andra synvinklar som man som lärare kan ta till sig i sitt arbete
framöver. Det är lika viktigt att inte ändra på det som redan är bra som att bli medveten om
vilka brister man har. Genom att få denna skrivelse från eleverna ger det mig som lärare
olika infallsvinklar i mitt pedagogiska arbete.

Malten 2003 beskriver vikten av samspel i lärandemötet där läraren skall skapa en atmosfär
som är spekulerande och reflekterande vilket sker genom att man byter idéer lärarkollegor
emellan men framförallt med eleverna med tanke på att du som lärare då får möjlighet att
lättare skapa en optimal balans i undervisningen mellan kunskapsutveckling och personlig
utveckling (Malten, 2003 s. 194). Genom att man förstärker den personliga utvecklingen
för eleverna tror jag att man samtidigt skapar en större trygghet i skolmiljön som då
resulterar till en ökande inlärnings kapacitet hos eleverna. Det har varit mycket lärorikt att
genomföra denna enkätstudie som har visat att vi har en del kvar att arbeta med inom
relationsområdet i skolan.

9.1 Metodkritik

Efter en genomförd undersökning och bearbetning av insamlad information pekade
resultatet för att ett stort antal elever var tveksamma när det gällde att ta ställning till
enkätfrågornas påståenden.
Det optimala anser jag hade varit om man även använt en kvalitativ forskningsmetod och
genomfört intervjuer med eleverna. Genom intervjuer hade man kunnat ge följdfrågor samt
fått svar på varför vissa elever upplevde tveksamhet till att ta ställning till undersökningens
påståenden.

9.2 Fortsatt arbete

Denna studie har visat hur relationerna mellan elever och lärare ser ut inom vissa områden i
skolan. Med hjälp av det gedigna material som tagits fram genom enkäten kan man göra ett
flertal olika jämförelser som visar på de skillnader som finns hos pojkars respektive flickors
uppfattningar om relationen till läraren. Pojkar och flickor presenterar olika uppfattningar
och med detta i åtanke är det viktigt att ta fram möjliga orsaker till vad skillnaderna kan
bero på. Jag har använt den kvantitativa forskningens metoder i form av
enkätundersökningen, men som en hjälp till lärarna i deras arbete till att förbättra relationen
till eleverna vore det bra att följa upp denna studie och även tillämpa kvalitativa
forskningsmetoder, i form av djupintervjuer av eleverna.
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Bilaga 1. 

Enkätundersökning om relationen till dina lärare.

Jag heter Ritva Ilvesten och går lärarutbildningen vid Växjö universitet. Jag
håller på att skriva mitt examensarbete och behöver din hjälp till detta.
Examensarbetet behandlar just hur du upplever relationen till din lärare. Som
lärare har man i uppdrag att stärka din vilja till att lära och ge dig det stöd som
du behöver i ditt lärande.
Du ska känna att du kan vända dig till läraren och få hjälp då du behöver det.
För att utvecklas till en självständig person i samhället skall du kunna föra en
öppen diskussion i klassen och våga ifrågasätta. Du ska känna dig delaktig i
det som händer i skolan och känna att du gör dig förstådd i olika samanhang.
Frågorna handlar om hur du upplever relationen med din lärare. Det är helt
frivilligt att delta i denna enkät, men jag skulle vara mycket tacksam för din
hjälp. Du som svarar på denna enkät är anonym, det betyder att ingen kommer
att veta vad du har svarat. Du svarar genom att ringa in siffran mellan 1 och 5.
I det fall påståendet helt stämmer med din uppfattning ringar du in siffran 1. I
de fall påståendet inte alls stämmer överens med din uppfattning ringar du in
siffran 5. Är du tveksam kan du välja mellan 2 – 4. (2= stämmer nästan alltid,
3=tveksam, och 4= stämmer oftast inte). Du kan även skriva egna synpunkter i
slutet av enkäten.

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar Ritva Ilvesten



 Bilaga 2.
Enkätundersökning om relation med dina lärare.

Flicka Pojke

Ringa in den siffran som stämmer bäst med din uppfattning, där
1 stämmer helt och 5 inte alls.

1. Jag får den hjälp jag behöver av läraren…………………...………… 1    2    3    4    5

2. Jag blir ofta uppmuntrad av läraren.…………………………………  1    2    3    4    5

3. Jag känner mig ofta nedvärderad av läraren. ….……………………  1    2    3    4    5

4. Jag hamnar ofta i konflikter med läraren som inte blir lösta. ….……1    2    3    4    5

5. Läraren förklarar oftast så att jag förstår ämnet. ……………...……   1    2  3    4    5

6. Läraren använder ofta svåra ord som jag inte förstår. ……….……   1    2    3    4    5

7. Jag kan fråga igen om jag inte har förstått. …………………...……   1    2    3    4    5

8. Känner att lärarna ger rättvisa betyg. ……………………..………..   1    2    3    4    5

9. Får alltid förklarat för mig efter vilka kriterier lärarna
bedömer kunskapsnivån. ……………………………………………….   1    2    3    4    5

10. Har ofta öppna diskussioner i klassrummet. ……………………...   1    2    3    4    5

11. Känner mig delaktig i diskussioner som sker i klassrummet…   ….  1    2    3    4   5



12. Har enskilda samtal med lärarna. ………………………………….   1    2    3    4    5

13. Behöver fler enskilda samtal med lärarna. …………..……………    1    2    3    4    5

14. Enskilda samtal med lärarna känns inte som ett stöd för mig.……   1    2    3    4    5

15. Kan få råd av läraren vid privata problem. …………….…………   1    2    3    4    5

16. Har en öppen relation med lärarna. ………………….……………   1    2    3    4    5
      (Vågar ifråga sätta)

Övrigt du vill ta med:


