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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med min undersökning var att ta reda på lärares syn på lärare-elev-relationen. I 

min rapport belyser jag vad som karaktäriserar en god lärare-elev-relation, hur en 

god relation etableras, vilken betydelse en god lärare-elev-relation har, samt vilka 

hinder och svårigheter som lärarna upplever sig ha för att kunna etablera goda 

elevrelationer. Jag genomförde en kvalitativ intervjustudie för att kunna belysa 

fenomenet mer nyanserat och djupgående. I studien ingick fem lärare från en 

gymnasieskola i Kalmar. Urvalet gjordes strategiskt för att garantera att det skulle 

finnas en spridning vad det gäller lärares kön, år som verksam lärare samt 

ämneskombinationer. Efter att ha gjort en kvalitativ analys av min insamlade data 

kunde materialet kategoriseras . Vad som framgick var att en god lärare-elev-relation 

karaktäriseras av tillit, trygghet samt att det finns en ömsesidig respekt och 

acceptans. Vidare menade de intervjuade lärarna att en god lärare-elev-relation 

innebär att det finns ett samspel mellan lärare och elev där båda parter bekräftar 

varandra och visar att relationen är viktig. Ett effektivt tillvägagångssätt för att 

etablera goda relationer är att använda sig av humor och tillämpning av 

gemensamma referenspunkter. Betydelsen av en god relation tillskrivs av lärarna 

som stor. De menade att en god relation kunde verka motiverande för eleverna i sitt 

skolarbete. Svårigheter och hinder som lärarna upplevde i relationsetablerandet är 

elevens negativa inställning till skolan, att både lärare och elev eller någon av 

parterna intar en alltför distanserad eller nära förhållningssätt gentemot varandra, 

men också att personkemin inte fungerar. 
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1 INTRODUKTION 

 

Skolverksamheten är idag en komplex verksamhet för alla som deltar och verkar i 

den. Det pågår ständigt en interaktion mellan olika individer på alla skolans 

verksamma nivåer. Kommunikationen som sker kan ses som en grundval för att den 

verksamhet som vi försöker bedriva ska uppnå sina uppsatta mål. Alla 

kommunikativa processer kan ses som dynamiska och unika i sitt slag. ”Alla kan inte 

älska alla” är ett gammalt kärt talesätt och det är väl så sant som det är sagt. Men i 

skolvärlden, där lärare och elever behöver ha ett fungerande samspel, för att de 

uppsatta målen ska få relevans och giltighet, kan inte en fungerande eller en icke 

fungerande personkemi få avgöra och fungera som en grundval för en positiv eller 

negativ interaktion mellan lärare och elever.   

 

Jag har många gånger upplevt att det finns brister i relationen mellan lärare och 

elever. De mellanmänskliga processer som sker är i en avsaknad av sammanhang, 

förtroende, uppmuntran och meningsfullhet. Betydelsen av en god och meningsfull 

relation mellan lärare och elev kan inte nog understrykas för att det ska kunna ske en 

kunskapsutveckling. Att det sociala och emotionella klimatet är positivt i skolan tror 

jag är en viktig grundpelare för att en produktiv och gynnsam lärandeprocess ska 

kunna ske hos eleverna. I sammanhanget blir det därför högst aktuellt och väsentligt 

att diskutera vad som karaktäriserar en god lärare-elev-relation. Vilka 

eftersträvansvärda mål ska fungera som drivkraft i relationsetablerandet till eleverna? 

Vilka svårigheter och hinder upplever sig lärarna ha för att kunna etablera goda 

elevrelationer? Frågorna är många och syftet med den här rapporten är att ur fem 

lärares perspektiv bidra till en ökad förståelse och kunskap inför fenomenet lärare-

elev-relationen.  
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Teoretisk ansats 

 

Erving Goffman (1974) är ett av dem stora namnen inom sociologin. Han var 

professor både inom antropologi och sociologi och hans samhällssyn brukar kallas 

för det dramaturgiska perspektivet. Goffman tillämpar sig av teaterföreställningens 

principer när han undersöker hur individen presenterar sig själv och sin aktivitet inför 

sin publik. Goffman menar att beroende på hur pass väl vi kan spela våra roller kan 

vi också kontrollera och styra den information som påverkar, vilket intryck andra får 

av oss. Det är genom denna process, som vi bygger och befäster våra identiteter och 

våra sociala ”jag” (a.a.). Istället för att låta Goffmans dramaturgiska perspektiv stå 

som ett eget avsnitt i bakgrunden har jag valt att redogöra för hans teorier 

fortlöpande genom hela bakgrunden. Detta för att jag avser att knyta hans teorier 

direkt till tidigare forskning.  

2.2 Vad kännetecknar en god lärare-elev-relation? 

 

Madsen (2006) skriver att under 1900-talet har relationernas betydelse i det 

pedagogiska arbetet fått en allt större betydelse. Han betonar vikten av att 

pedagogerna lyckas med att etablera relationer som präglas av inlevelse, närhet och 

ömsesidig förståelse. Aspelin (1999a) skriver att läraren som skolsystemets främsta 

företrädare alltid har ett ansvar för sina handlingar och för de relationer som knyts till 

eleverna. 

2.2.1 Tillit, trygghet, förtroende och ömsesidig respekt 
 

I Pedagogiska magasinets skriftserie nr 7, Läraren i Blickpunkten (2008), ges en bild 

av vad som karaktäriserar en god lärare-elev-relation. Där framhävs viktiga 

komponenter som lärarens förmåga att se eleverna som enskilda individer och att 

relationen ska vila på en grund där det finns en ambition att med intresse och respekt 

möta varandra. Vidare betonas att en god relation handlar om att skapa trygghet där 

en förtroendefull relation gynnsamt kan påverka elevernas lärande (a.a.). Detta 

stämmer väl överens med Clarks (1995)  undersökning, där han kartlagt fyra olika 

behov som eleverna anser är viktigast att få tillfredställda, för att relationen till 

lärarna ska kunna betecknas som god. Clark menar att eleven behöver bli sedd, 

uppmuntrad, respekterad samt vägledd av sin lärare (a.a.). Buber (1993) skriver att 

en god lärare-elev-relation kännetecknas av att det finns förtroende mellan parterna, 

vilket innebär att eleverna förstår att de väsentligen har samma mål som läraren, att 

läraren vill hjälpa dem att komma till insikt och få kunskap som kan hjälpa eleverna i 

deras strävan efter ett värdigt liv.  

2.2.2 Emotionerna skam och stolthet 
 

Aspelin (1999a) diskuterar vilken kommunikation som kan ses som den mest 

gynnsamma i en lärare-elev-relation. Denna menar han är en effektiv 

kommunikation, vilken kan möjliggöras i en god lärare-elev-relation. Sheff (1991) 

menar att den effektiva kommunikationen kännetecknas av att någon av parterna 



5 

använder sig av ett språkbruk, som ger direkt uttryck för intentioner och känslor 

samtidigt som dessa uttrycks på ett sätt som visar respekt gentemot den andre. Sheff 

skriver att i samspel med andra människor uppträder alltid emotionerna skam och 

stolthet. Han menar att när en individ upplever att hon värderas negativt, av verkliga 

eller imaginära andra, uppkommer känslan av skam och när människan istället 

upplever sig värderas positivt uppkommer känslan av stolthet (a.a.). Aspelin (1999a) 

beskriver tre former av kommunikation som sker mellan lärare och elev: 

 

1) Både lärare och elev visar varandra uppskattning och båda upplever stolthet. 

2) Någon eller båda av parterna uppträder respektlöst. Skamkänslorna som 

uppkommer erkänns inte och relationen skadas. 

3) Någon eller båda av parterna uppträder respektlöst. Skamkänslorna som 

uppkommer erkänns och relationen kan repareras (a.a.). 

Kommunikationen som äger rum i en god lärare-elev-relation, menar Aspelin 

(1999a), styrs av att ”… aktörerna fortlöpande intar varandras perspektiv och 

vinnlägger sig om att uppnå ömsesidig förståelse”(s. 86). Sheff (1991) poängterar att 

i en god relation kan båda parter lära sig att hantera skamkänslorna som uppstår på 

ett konstruktivt sätt. Han menar att när skamkänslan uppkommer i samspelet mellan 

två eller flera individer så kommer denna skamkänsla erkännas och relationen mellan 

lärare och elev kan repareras (a.a.). Aspelin (1991a) uttrycker detta genom att skriva: 

 
Vardagligt uttryckt innebär detta att aktörerna inte ’sopar problemet under mattan’ utan erkänner att de sårat varandra och 

gottgör för vad de har gjort (s. 86). 

 

Aspelin (1999b) skriver att känslan av stolthet uppkommer hos båda parter om de har 

förmågan att i ögonblicket förlora sig själva, sitt självmedvetande, och istället uppgå 

i den mellanmänskliga sfären som finns mellan dem berörda parter. En sådan 

förmåga tordes finnas, menar Aspelin, i en god relation där berörda parter har 

förmågan att inta varandras perspektiv och därigenom varseblir våra ”jag” och 

samtidigt kan bedöma dess position i förhållande till andras ”jag” (a.a.). Sheff (1991) 

poängterar att stolthet uppkommer i kommunikation som sker i samklang, där 

aktörerna förstår varandra och visar varandra tillbörlig respekt, vilket också 

förutsätter att den interpersonella relationens differentieringsgrad regleras på ett 

lämpligt sätt dvs. att det finns en balans och jämvikt mellan närhet och distans i 

relationen. Aspelin (a.a.) skriver ”Skam och stolthetskänslor är direkt relaterade till 

det mångfacetterade interpersonella förloppet” och att en produktiv undervisning 

endast kan möjliggöras om vare sig skam eller stolthet undertrycks (s. 153).  
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Interpersonell kommunikation definieras på följande sätt av Dimbleby och Burton 

(1997): 

 En jagkärna som står för hur vi värderar oss själva, hur vi ser på oss själva 

och vår personlighet. 

 Jaget drivs av behovet att skapa kommunikation och tolka den. 

 Jaget innehåller också ett kognitivt medvetande som hjälper oss att göra 

världen begriplig. De kognitiva kartor som vi skapar och som alltid är i 

utveckling tillämpar vi på de olika situationer som uppstår när vi ska tolka 

och förstå det som sker i vår omgivning. 

 Även andras reaktioner har betydelse för vår kommunikation. Jaget är i 

ständigt behov av feedback och samspel med den yttre miljön (a.a.). 

 

Fuglestad (1993) skriver följande: 

 
Samarbetet i skolan kan man bäst förstå genom att se på lärarens och elevens handlingar som avhängiga av varandra, och 

inte som individuella handlingar. Var och en av parterna uppträder mot bakgrund av den andra partens handlingar. Båda 

parter både påverkar och är ömsesidigt avhängiga varandra (s.165). 

2.2.3 Att vara ”nära” men ändå ha distans 
 

Birnik (1999) skriver ”I lärarens professionella förhållningssätt ingår hennes förmåga 

att vara nära eleverna och samtidigt ha distans till dem” (s. 11). Han poängterar 

vikten av att läraren kan ”objektivera” eleven i den grad att han/hon kan se eleven, 

och dennes svårigheter och problem, skilda från sina egna (a.a.). Den pedagog som 

Buber (1993) beskriver strävar efter att förstå eleverna och att eleverna ska förstå 

honom, vilket innebär att han fortlöpande pendlar mellan att agera själv och överta 

elevernas roller. Den relationsmedvetna pedagogen, menar Aspelin (1999a), 

karaktäriseras av att han/hon uppträder sensibelt, genom vilket denna visar att 

han/hon är medveten om hur eleverna uppfattar dennes agerande, men också det 

ombytta. Dessutom har den relationsmedvetna pedagogen mod att reparera den skada 

som kan ha orsakats av att denna har uppträtt respektlöst gentemot eleven, men också 

att läraren har mod att visa sig sårad om eleverna har uppträtt respektlöst gentemot 

henne. Det handlar om ett ömsesidigt givande och mottagande (a.a.). Goffman 

(1974) menar att alla aktörer som agerar i en speciell social situation har något att 

dölja för varandra, saker som inte är enhetligt med den roll som aktörerna spelar upp. 

Vidare menar han att det är ett allmänt känt faktum, att bevarandet av social distans i 

ett socialt sammanhang mellan aktörerna kan ses som förutsättningar för att den 

agerande ska kunna bevara och upprätthålla respekt hos publiken (a.a.).  
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2.3 Hur formas en god lärare-elev-relation? 

 

Aspelin (1999a) skriver att det går att föreställa sig flera olika perspektiv för att 

kunna förklara och förstå hur och vad som formar relationen mellan lärare och elev. 

Utifrån den ena ytterligheten kan den förstås och förklaras av sin samhälleliga och 

sociala kontext. Denna innefattar olika styrdokument men också skolklasskulturer, 

sociala konventioner, pedagogiska riktlinjer, interpersonella relationer osv. Den 

andra ytterligheten inriktar sig på att beskriva hur relationen påverkas av deltagarnas 

subjektiva interna kontext. Detta kan röra sig om elevernas begåvning, intresse för 

ämnet, koncentrationssvårigheter, motivation osv. Relationen kan även tolkas i ljuset 

av lärarens personlighet, fysiska och psykiska hälsa, motivation och engagemang 

(a.a.).  

 

Båda dessa ytterligheter kan ses som det som utgör vad Goffman (1974) benämner 

som ramen, i vilken relationen ska ta form. Ramen definierar den sociala kontexten 

och talar om vad aktörerna har till sitt förfogande och även vad de har att rätta sig 

efter i det sociala samspelet. För att resultatet av den här interaktionen ska kunna få 

en positiv utgång där stabila band mellan aktörerna skapas, menar Goffman, att alla 

aktörer behöver definiera den sociala situationen på samma sätt. I annat fall menar 

han att det blir svårt för aktörerna att upprätthålla den sociala situationen när 

potentiella störningar gör sig gällande (a.a.). Goffman (1970) skriver att det sociala 

samspelet handlar om att deltagarna lyckas upprätthålla ”uttrycksordningen”, att den 

är förenlig med det ansikte
1
 han eller hon visar upp. Vidare skriver han att även om 

en persons sociala ansikte kan ses som en högst personlig egendom, ett centrum för 

glädje, lycka och trygghet, är det dock bara ett lån till denne från samhällets sida. Om 

individen inte uppför sig på ett sätt som gör han eller hon berättigad eller värdig 

ansiktet kommer det att fråntas honom (a.a.). Goffman (1974) skriver: 

 
Men vare sig den uppsyn vi anlägger är glad eller dyster så markerar vi vår suveräna sinneskontroll genom att lägga oss 

till med och accentuera den… Vi sätter ihop och spelar vår utvalda roll, vi iför oss det mogna övervägandets koturn, vi 

försvarar och idealiserar våra lidelser, vi uppmuntrar oss själva vältaligt att vara den vi är, hängiven eller föraktfull eller 

sorglös eller sträng. /---/ Genom social disciplin kan alltså en attitydmask hållas på sin plats inifrån (s. 56). 

2.3.1 Läraren som ett positivt identifikationsobjekt 
 

Birnik (1999) skriver att lärarens arbete kan ses som ett mellanmänskligt yrke, vilket 

gör att läraren inte bara är en yrkesmänniska, utan också medmänniska vars 

personlighet aktivt bör finnas med i dennes arbete. I likhet med detta menar även 

Bouman (1972) att läraren behöver i sin yrkesroll kunna se alla elever som unika 

individer och även själv bör framträda som en egen person och inte bara i egenskap 

av sin roll som lärare. När detta sker blir läraren i elevernas ögon ”mänsklig”. En 

lärare som vågar vara spontan, som ger uttryck för att han eller hon tycker och tänker 

och som samtidigt visar och tar hänsyn gentemot elevernas personligheter kommer 

att mötas med identifikation. Bouman poängterar betydelsen av att läraren blir 

föremål för identifikation av eleverna för att en trygg och stabil relation ska kunna 

skapas där emellan. Vidare menar han att auktoritet endast kan tillskansas genom att 

                                                 
1
 Goffman (1974) använder sig av termen ansikte, vilken beskrivs som den bild individen har skapat 

sig av det egna jaget. Denna utformas med hjälp av godkända sociala attribut. 
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läraren visar mänsklighet och inte enbart med regler och förbud. Vår mänsklighet 

visar inte bara våra kvalitéer utan också våra brister, vilka är lika viktiga att acceptera 

hos eleverna (a.a.). Applebaum (1995) skriver att det krävs mod för att läraren ska 

våga ”visa fram sig själv”, eftersom denne utsätter sig för en risk där han/hon kan bli 

kritiserad. Detta stämmer väl överens med Goffmans (1974) teori om idealisering, 

vilken innebär att aktören i sin framträdande bara kommer att framhäva sina bästa 

kvalitéer, för att försäkra sig om publikens godkännande. När en individ framträder i 

en idealiserad version av sig själv menar Goffman, att denne kommer att uppvisa en 

fasad där han/hon kommer försöka ge ett intryck för publiken att de beundransvärda 

sociala attribut eller färdigheter i yrkesrollen alltid är något som denne haft med sig 

och inget som lärts in under en inlärningsperiod. Individen kommer alltid i 

interaktion med andra försöka framhäva i sin roll de unika och speciella kvalitéer 

som denna har (a.a.).  

 

För att kunna tjäna som ett positivt identifikationsobjekt menar Hultman (2001) är 

avhängig om eleverna upplever sin lärare som trovärdig.  Aspelin (1999b) skriver: 

 
Förtroenden uppstår om eleverna märker att deras lärare agerar som en verkligt närvarande person och inte som en 

förställd rollspelare /---/ En förtroendefull relation kan uppstå om eleverna upplever att läraren i ett visst ögonblick är 

framför dem och vill möta också dem som verkliga personer (a.a., s. 161). 

 

Goffman (1970) menar att i en interaktion kommer alla berörda parter att bedöma 

uppriktigheten i den andres agerande. Om den agerande upplevs som trovärdig kommer 

det ske ett ”verkligt” accepterande. I annat fall om individerna synar den agerande och 

tycker att hans agerande är en bluff kommer accepterandet endast ske på en ytlig nivå 

eller inte alls (a.a.). 

2.3.2 Empatisk förmåga 
 

En av lärarens främsta tillgångar är enligt Birnik (1999) en välutvecklad empatisk 

förmåga där denne på djupet kan känna in den andre personen. I ett klassrum händer 

det ständigt någonting i lärarnas elevrelationer. Befintligheten av den empatiska 

förmågan kan verka avgörande för relationsbygget och därigenom också för 

elevernas utveckling och inlärningsprocess. I Birniks undersökning framgick att 

genom att aktivt lyssna på eleven får lärarna möjlighet att synliggöra honom/henne, 

vilket kan verka stärkande för att skapa en meningsfull relation (a.a.). Även Aspelin 

(1999a) tillskriver betydelsen av lärarens empatiska förmåga för ett gynnsamt 

relationsetablerande. Vidare menar han att det förutsätter en viss abduktiv skicklighet 

hos läraren, vilket innebär att denna har en förmåga att blixtsnabbt kunna pendla 

mellan observation och reflektion. Om detta saknas kommer läraren få svårigheter att 

förstå sina elevers känslor och tankar och hur dessa kommer till uttryck (a.a.). Även 

Bouman (1972) betonar vikten av att som lärare kunna byta perspektiv, att man 

utifrån elevernas synsätt kan se vad som är meningsfullt och har betydelse för dem. 

Maltén (1995) skriver att en lärare som är empatisk, trygg och säker i sin roll har 

lättare och kan mer friktionsfritt agera igenkännande i mötet med sina elever och visa 

dem aktning för deras skilda särdrag. Läraren kan dessutom lättare få sina elever att 

känna sig accepterade eftersom han/hon själv är en mogen individ som accepterar sig 

själv (a.a.). Aspelin (1999b) skriver att ”lärarkunskap” ofta ses som liktydigt med 

pedagogisk och psykologisk medvetenhet. Därtill, menar Aspelin, behöver läraren 

också ha en förmåga att tolka relationella processer, vilket innebär att läraren kan 

avläsa hur sociala band formas respektive hotas i undervisningssituationer (a.a.). 
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2.3.3 Att visa hänsyn och respekt gentemot varandras integritet 
  

Goffman (1970) skriver att det sociala spelet inte enbart handlar om att en medlem i 

gruppen förväntas visa sig ha självaktning. På samma gång är det minst lika viktigt 

att medlemmen kan upprätthålla en viss nivå av hänsynstagande för att skona övriga 

deltagares känslor och hot att ”förlora ansiktet”. Detta förväntas ske naturligt och 

spontant, eftersom det förutsätts ha skett en emotionell identifiering med övriga 

deltagare och deras känslor. Genom att kombinera självaktnings- och 

hänsynsreglerna och låta dessa samverka kommer personen förhoppningsvis kunna 

bete sig på ett sätt, som vare sig blir ansiktshotande för sin egen del eller för övriga 

deltagare (a.a.). Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) skriver att vid samtal med 

eleven använder sig läraren av olika närhets- och taktstrategier, som kan ses som 

språkliga redskap för att en god stämning ska kunna bevaras.  

 
Vi måste med andra ord vara beredda att inse att det verklighetsintryck som frammanas av ett framträdande är ett 

ömtåligt, sprött fenomen som kan falla sönder genom mycket små missöden och felgrepp (Goffman, 1974, s. 55).  

 

Norrby (1996) påpekar att det är viktigt att komma ihåg att en ansiktshotande 

kommunikativ situation inte bara är att ses som ett hot gentemot den som den riktar 

sig mot utan också för talaren. Okänsliga språkhandlingar kan få oss att verka socialt 

klumpiga och okänsliga. Alla samtalsdeltagare behöver ta ansvar för att upprätthålla 

sina roller och därmed bevara sina självbilder. Hur vi väljer att formulera oss har att 

göra med vad språkbehandlingen vill uttrycka. Är en språkbehandling inneboende 

positivt kan den uttryckas mer rakt på sak, medan andra kan vara mer negativa i sitt 

slag, och därför kan ses som ett hot mot samtalsdeltagaren. Exempel på mer negativa 

språkbehandlingar kan vara förebråelser, anklagelse och förmaningar. Sådana 

språkbehandlingar behöver uttryckas mer försiktigt och indirekt (a.a.). Sheff (1990) 

skriver att gemensam humor och tillämpning av denna är den mest effektiva strategi 

att tillämpa för att neutralisera i socialt spel. En liknande tankegång delar Aspelin 

(1999a) som skriver att ”ömsesidiga leenden och skratt kan antas vara några av de 

vanligaste formerna av kommunikation varigenom stolthet väcks…” (s. 153). 

 

Goffman (1970) använder sig av termen ansiktsaktivitet när han beskriver olika 

åtgärder en person kan vidta för att dennes agerande skall verka förenligt med sitt 

ansikte i största möjliga utsträckning. Ansiktsaktiviteten tjänar till och har som syfte 

att motverka missöden i det sociala samspelet. Det undvikande förfarandet är en 

grundläggande typ av ansiktsaktivitet. Det är en strategi som går ut på att aktören i 

försvarssyfte undviker ämnen och aktiviteter som inte är förenliga med den linjen 

som han/hon företräder. På så vis garderar sig aktören från att närgången granskning 

av jaget där personliga misslyckanden kommer upp i ljuset, vilket skulle kunna bli en 

ansiktshotande situation.  Skulle ett missöde ändå uppstå kan aktören upprätthålla 

skenet inför sin publik, att situationen inte upplevs som ansiktshotande, genom att 

inte ge till känna några yttre uttryck på det inträffade. För att en individ skall kunna 

utnyttja sin repertoar av ansiktsräddande aktiviteter måste denne först varsebli hur 

övriga deltagare har tolkat dennes handlingar (a.a.). 

 

Med hänvisning till Goffman menar även Norrby (1996) att vi alla har två 

motstridiga ansikten att visa upp och upprätthålla i en interaktion med andra 

människor.  Samtidigt som vi vill ha förståelse av andra, som visar att de också delar 

våra önskningar och intressen, vill vi också vara obehindrade av deras tyckande, dvs. 

inte bli ifrågasatta utan lämnade ifred. Med hjälp av skilda taktstrategier kan vi 
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tillfredställa behovet av uppskattning och samhörighetskänsla hos vår samtalspartner, 

samtidigt som vi visar hänsyn inför dennes behov av integritet. När en person 

tillämpar solidaritetssrategier, menar Norrby, att talaren visar att denne känner 

solidaritet och närhet med den som han/hon vänder sig till. Gemenskapsaspekten 

tydliggörs gentemot vår samtalspartner när vi visar vår sympati, intresse eller 

uppskattning. Ett sätt att visa intresse är genom att ställa frågor till samtalspartnern, 

vilket indikerar på att vi är intresserade av vad den andre har att berätta. Genom 

betoning av gemenskapsaspekter kan samtalsdeltagarna mer explicit hävda att de har 

samma attityder eller åsikter, helt enkelt visa att de har samma uppfattning om 

”världsbilden”. Respektstrategierna skiljer sig från solidaritetsstrategierna genom att 

de mer specifikt syftar till att göra en språkhandling ansiktshotande effekt minimal. 

Norrby skriver att det finns en inbyggd motsättning i respektstrategierna. Samtidigt 

som vi vill vara effektiva i våra språkhandlingar och komma till saken utan omsvep, 

vill vi kunna göra detta på ett sätt där intrånget blir minimalt på den andres 

planhalva. Därmed behöver vi kunna balansera behovet av direkthet i 

kommunikationen med vår önskan om att visa hänsyn och respekt gentemot den 

andre som deltar i samtalet (a.a.). 

2.4 Betydelsen av en god lärare-elev-relation 

 

I gymnasieskolans styrdokument går att utläsa flera olika mål som läraren ska sträva 

efter att uppnå tillsammans med eleverna. I Lpf 94 (Läroplanen för den frivilliga 

skolan) tillskrivs lärare-elev-relationen stor betydelse, inte i direkta formuleringar 

utan mer som värdegrunds relaterade mål där varje elev ska möta respekt för sin 

person. Läraren skall enligt Lpf 94: 

 

 ”arbeta efter riktlinjer som stärker elevernas självförtroende samt vilja och 

förmåga att lära 

 visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett 

demokratiskt förhållningssätt 

 klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt 

tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och 

samvaron i gruppen 

 stödja, handleda och stimulera sina elever till ett aktivt lärande  

 utgå från den enskildes behov, erfarenheter, förutsättningar och tänkande” 

(a.a.). 

 

Läraren skall också enligt Lpf 94 arbeta för att eleverna skall: 

 

 ”utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att 

använda och utveckla hela sin förmåga 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja 

att handla också med deras bästa för ögonen” (a.a.).  

 

Birnik (1999) skriver att läroplanerna kan ses som normativa uppmaningar till lärare 

vad det gäller deras förhållningssätt till det uppdrag de åtagit sig, där det förväntas att 

lärare aktivt arbetar för att forma hållbara och meningsfulla relationer mellan sig och 

eleverna. 
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2.4.1 Grundvalen för en trygg klassrumsmiljö 
 

Bouman (1972) skriver att varje klassrumssituation har ett klimat, vilket består av 

både en ”emotionell färg” och intellektuell vakenhet. Kunskapsförmedlandet går mer 

friktionsfritt och lättare i en gynnsam atmosfär eller som Bouman uttrycker det ”i en 

psykisk bemärkelse fördelaktig atmosfär”(a.a., s.22). Detta är även något som Maltén 

(1995) poängterar. Han skriver att individens självbild betyder mycket för 

vidareutveckling av ”jaget”. Individen behöver känna sig värdefull i gruppen . Om 

inte kan resultatet bli att eleven upplever mindervärdeskomplex, isolering och 

meningslöshet. En positiv självbild kan ses som den bästa grunden för ett deltagande 

som uttrycker engagemang. Svårigheter i skolarbetet är många gånger relaterat till en 

dålig självtillit och inte bristande förutsättningar. Elevernas självbild är starkt bundet 

och avhängigt vad vederbörande tror att övriga gruppen anser om honom/henne 

(a.a.). Stensmo (1997) betonar betydelsen av att läraren förmedlar förväntningar som 

tydligt talar om att alla elever både kan prestera och lyckas, vilket i sin tur befrämjar 

elevernas självkänsla. 

 

Aspelin (1999b) skriver att skolklassen kan ses som ett relationssystem, eftersom de 

interpersonella relationerna karaktäriseras av ömsesidigt beroende, vilket implicerar 

att både lärares och elevers beteenden, känslor, och intentioner alltigenom kommer 

att påverkas i varandras närvaro. I en undervisningssituation är det därför rimligt att 

anta att den sociala påverkan är jämförelsevis stor (a.a.). Accepteras tanken att 

lärande är beroende av interpersonell och social interaktion, så blir också 

förhållanden som gör dessa interaktionsformer önskvärda, nödvändiga 

förutsättningar för att ett effektivt lärande ska kunna ske (a.a.). En sådan 

interaktionsform menar Cooper och McIntyre (1996), skulle kunna vara ett ”jag-

stödjande” klimat, i vilket eleven upplever sig uppskattad och respekterad. Samtidigt 

poängterar Aspelin (1999a) att det inte får utmynna i ett överdrivet pejlande att läsa 

av elevernas affektiva processer, eftersom det motverkar en koncentrerad 

bearbetning av kunskapsstoffet. 

2.4.2 Engagemang och intresse av undervisningen  
 

Skolforskaren Johan Wennhall (1994) skriver i sin sammanfattning till sin artikel 

”Lärare engagerade i sitt ämne – men misslyckas i relationerna”: 

 
/– -/ Å andra sidan är det troligen så för de flesta ungdomar, att graden av kunskapsinhämtning är kopplad till elevernas 

hela situation, därmed även till upplevelsen av relationen med läraren. När man upplever att lärarna inte bryr sig om vad 

eleverna tycker, och man inte känner förtroende för sina lärare, finns en uppenbar risk att man inte engagerar sig lika 

mycket i skolarbetet och inte heller tillgodogör sig undervisningen fullt ut (s 49). 

 

Birch och Ladd (1996) skriver att den interpersonella relationen mellan lärare och 

elev har betydelse för elevernas motivation för skolarbetet. Resultatet av Birniks 

(1999) studie visar att samtliga lärare som ingick i undersökningen uppfattar en stabil 

utveckling av lärare-elev-relationen, som en av de mest angelägna uppgifter i 

yrkesprofessionen. Birnik skriver att de flesta av lärarna i hans studie menade att om 

de skulle få eleverna att intressera sig för undervisningen och skolarbetet är det en 

nödvändighet att skapa tillitsfulla relationer till dem. För att kunna bedriva en 

meningsfull undervisning krävs det en relation till eleverna som kan karaktäriseras 

som både närande och ”nära”(a.a.). Detta resonemang stöds även av Ziehe (1992) 
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som menar att undervisningen måste skapa förutsättningar för eleverna att ”känna sig 

berörd”, vilket först sker när undervisningen tar hänsyn till det relationella-planet.  

 

Maltén (1995) menar även att lärarens människosyn har stor betydelse för att kunna 

motivera eleverna i deras skolarbete. Eftersom denna kommer att tillämpas vid varje 

möte med eleven kommer den också att ofrånkomligt påverka elevernas 

kunskapsinhämtning och utveckling. Maltén (1978) menar att en lärare med en 

självförverkligande människosyn kommer att agera på ett sätt där han/hon ger 

självbestämmande till eleverna, men också fungera stödjande och stimulerande likt 

en katalysator för att en kunskapsutveckling ska kunna ske.  

 
… elev som vi litar på svarar ofta upp mot detta förtroende, elev som betraktas som duktig och framgångsrik lever ofta 

upp till förväntningarna (a.a., s.38).  

 

Aspelin (1999a) betonar vikten av att det i en undervisningssituation bör bedrivas en 

målmedveten läroprocess. Genom att läraren intar en roll där situationen kommer att 

präglas av missriktad omsorg
2
 kommer denna grundtanke att upplösas och lärarens 

uppgift att organisera undervisningen suddas ut. Detta gör att 

undervisningssituationen kommer att likna en grå och trist vardag, där samtalen 

planlöst hoppar i olika riktningar och ämnen flyter samman, på grund av att 

kommunikationen saknar riktlinje och karaktär av fokus och nyfikenhet. När kraven 

på individerna att vara aktiva deltagare i en undervisningssituation är underbetonade 

kan det skapas en olustig och friktionslös stämning, där upplevelsen av att det man 

gör saknar mening och värde, förutom som Aspelin skriver ”att ha en kul och trevlig 

stund” (a.a., s.39). 

 

Aspelin (1999a) skriver för att en produktiv undervisning ska kunna möjliggöras, där 

eleverna känner sig engagerade och motiverade, krävs det en adekvat åtskillnad 

mellan närhet och distans i relation mellan lärare och elev. Att samspel i 

klassrummet inte endast sker och fokuserar på hur eleverna uppfattar skeendet, utan 

också hur läraren själv upplever situationen. De relationsmedvetna målen bör löpa 

parallellt med målet att föra meningsfulla och intressanta samtal. Detta syftar inte till 

att tillfredställa lärarens eller elevernas subjektiva behov, utan snarare till dem 

individuella och sociala behoven hos bägge parter. Den optimala differentieringen 

kännetecknas av att relationen mellan två eller fler aktörer möjliggör att de 

inblandade kan ge direkt uttryck för sig själva som separerade och unika varelser på 

samma gång som de upplever samhörighet med varandra (Aspelin, 1999a). Detta är 

nära knutet till vad Goffman (1974) menar när en person tillämpar idealisering i sin 

interaktion med andra:  

 
… hur en individ under sitt framträdande framhäver vissa förhållanden och döljer andra /– -/ att restriktioner i fråga om 

kontakterna, bevarandet av en social distans, skapar förutsättningar för den agerande att upprätta och bevara respekt hos  

publiken …” (s.65). 

                                                 
2
 Aspelins (1999a) benämning på när läraren visar eleven omsorg i mer terapeutisk mening, vilket 

motverkar en adekvat kunskapsinhämtning hos eleven. 
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2.5 Hinder och svårigheter i etablerandet av goda relationer 

2.5.1 Eleven som exkluderat socialt väsen 
 

Ett problem som kan uppkomma i samband med ett etablerande av goda relationer, 

menar Madsen (2007), bottnar i hur det funktionellt differentierade
3
 samhället är 

uppbyggt. Utbildningsväsendet kan ses som ett av de viktigaste delsystemen. Alla 

olika delsystem har sin egen kod som inte kan översättas och appliceras på andra 

system. I alla system som deltagaren deltar i blir individen en social deltagare, 

eftersom denne kommer att tillägna sig den kommunikation som finns inom den 

angivna ramen för det aktuella systemet. Detta förutsätter dock, poängterar Madsen, 

att den sociala deltagaren har kännedom om de medier och koder, som finns inom 

systemet. Deltagaren måste även kunna uppträda enligt en ”social adress”, vilken gör 

att man som individ blir relevant för kommunikationen som äger rum. Om individen 

inte förstår kommunikationen i ett system som möjliggör att handla som person blir 

denne exkluderad
4
 från systemet. Exkluderingen kan sätta igång en process hos 

individen, som hotar denna att reducera henne till ett socialt väsen, som saknar 

mening och relevans (a.a.).  

 

Goffman (1974) skriver att alla samhälleliga situationer påverkas och styrs av normer 

för beteenden och uppförande. Under ett framträdande måste den agerande avstå från 

att visa upp och dölja handlingar som kan ses som oförenliga med idealnormerna. 

Vid en interaktion med andra människor kan det egna jagets ansikte bekräftas av 

deltagarna, vilket inte kommer att iscensätta eller involvera några större 

känslostormar. Om interaktionen tilldelar deltagaren ett bättre ansikte än vad denne 

har om sig själv kommer personen antagligen uppleva känslan av att det känns 

”riktigt bra”. Detta kan även ske i motsatt riktning. Till exempel kan en persons 

förväntningar på det egna ansiktet inte infrias eller bekräftas av de övriga deltagarna. 

Personen i fråga kommer då uppleva känslan av att känna sig sårad (a.a.). 

 

Social exkluderingen sker i en situation där en individ tappar ansiktet på grund av att 

klimatet i gruppen ställde andra krav på sociala attribut som inte var enhetligt med 

dennes ansikte, vilket kommer få personen i fråga att känna sig underlägsen och 

skämmas. Goffman (1970) menar att det kan leda till ödesdigra konsekvenser, 

eftersom personen blir olycklig som en konsekvens av att han hade litat och haft 

tilltro för en situation där han skulle få stöd och bekräftelse för den känslomässiga 

bild denne har av det egna jaget. Känslan av förvirring uppstår, vilket gör att 

personen för stunden blir oförmögen och får svårt att delta i det sociala samspelet. 

Madsen (2006) skriver att lärande och utveckling är ett reslutat av att individen 

möjliggjorts socialt deltagande, när ”jaget” överensstämmer med de övriga 

deltagarnas jag.  

                                                 
3
 ”differentiering, uppdelning, skapande eller uppkomst av skillnader (differenser) inom 

något som först varit enhetligt” (NE). 
4
 ”social exklusion, begrepp i debatt och forskning om fattigdom. I svensk terminologi 

används även social utestängdhet. Begreppet framhäver de sociala aspekterna på 
utanförskap” (NE). 
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2.5.2 Lärare med krass människosyn 
 

Hargreaves (1972) menar att läraren lockar fram olika elevbeteenden i klassrummet 

samtidigt, som det mellan lärare och eleven, finns en process av växelverkande 

påverkan och ett ömsesidigt beroende däremellan. När man studerar lärare-elev-

relationen ur ett socialpsykologiskt perspektiv blir de interpersonella relationerna i 

fokus. Om en elev verkar ointresserad av sitt skolarbete och den undervisning som 

bedrivs måste det ses i ljuset av vad denna elev har för relation till läraren. 

Hargreaves menar att en tänkbar anledning till elevens ointresse mycket väl skulle 

kunna ha att göra med att läraren har framkallat detta ointresse (a.a.). Goffman 

(1974) menar att i de institutioner där det lätt skapas givna sociala fasader kan de lätt 

ge upphov till abstrakta och stereotypiska förväntningar. ”Fasaden blir en kollektiv 

representation och en realitet av egen kraft”(a.a., s.33). När en individ tar på sig och 

bär en etablerad social roll kommer denna att finna att det i de flesta fall redan 

upprättas en speciell fasad för den, vilken kommer att kräva att den som intagit rollen 

ska utföra givna uppgifter som motsvarar fasaden vare sig han/hon vill eller inte 

(a.a.). 

 

Arne Maltén (1978) diskuterar i likhet med Hargreaves hur läraren kan locka fram 

olika elevbeteenden. Detta betecknar han som den självuppfyllande profetian, vilket 

han exemplifierar genom att skriva:  

 
… elev som behandlas som en bråkstake blir bråkstake, elev som betraktas som oansvarig uppför sig oansvarigt, elev som 

anses misslyckad beter sig som att han vore misslyckad… (a.a., s.38).  

 

Vidare skriver Maltén att lärare ofta är omedvetna om sin egen människosyn och 

vilken påverkan den har i undervisningen. Har läraren en krass människosyn kan det 

leda till att förstora olika provokativa felbeteenden hos eleverna (a.a.). Stensmo 

(1997) menar även han att lärarens negativa förväntningar kan övertas av eleven och 

därmed bli en del av dennes självbild, vilket inte är eftersträvansvärt. Cooper (1995) 

skriver för att en konstruktiv relation ska kunna ta form mellan läraren och eleven 

behöver eleven känna tillit till läraren. Lärarens och elevens relation och dess 

utveckling är avhängig huruvida läraren kan se sina elever som individer som är fullt 

kapabla att lösa uppgifter därför att de känner sig respekterade, betrodda och 

uppskattade (a.a.). Bouman (1972) menar att läraren varje dag måste anstränga sig 

och på nytt se på sina elever för att undvika att fastna i förutfattade meningar om 

dem. Det handlar om att möta varje elev på den enskilda nivå, att ta hänsyn till 

elevernas emotionella tillstånd.  

2.5.3 Att inte veta vart gränsen går mellan närhet och distans 
 

Aspelin (1999a) skriver att relationsproblemen i undervisningen utifrån 

socialpsykologisk synvinkel handlar om möjligheter för aktörerna att mötas som 

”Jag”. Såväl individuella som sociala behov behöver tillfredställas i den 

mellanmänskliga dimensionen i undervisningsprocessen. Om något av dessa två 

moment överbetonas uppstår relationsproblem, eftersom dessa behöver formas i 

samklang till varandra, vilket förutsätter att det finns en balans i spänningsfältet 

mellan dessa två (a.a.). Goffman (1970) menar: 

 
På samma sätt som en medlem i en grupp kan väntas ha självaktning, väntas han också upprätthålla en viss standard för 

hänsynstagande. Man väntar sig att han skall sträcka till en viss gräns för att skona övriga närvarandes känslor och rädda 
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deras ansikten, om man väntar sig att han skall göra detta villigt och spontant på grund av emotionell identifiering med de 

andra och deras känslor (s.16). 

 

I följande punkter delar Aspelin (1999a) upp relationsproblemen i lärare-elev-

relationen i fyra olika kombinationer: 

 

 Läraren intar en underdifferentierad roll och eleverna en överdifferentierad 

roll. Läraren låter sig styras och vägledas uteslutande av eleverna samtidigt 

som deras gensvar är att ignorera lärarens behov. 

 Både läraren och eleverna är i sina roller gentemot varandra 

underdifferentierade. Båda parterna är överdrivet fokuserade på att vara den 

andre till lags. 

 Läraren intar en överdifferentierad roll gentemot sina elever, medan eleverna 

är underdifferentierade i sin roll till läraren. Elevernas behov ignoreras av 

läraren och eleverna är överdrivet styrda och fokuserade på lärarens 

förväntningar. 

 Både lärare och elev intar en överdifferentierad roll. Här uppstår en situation 

som närmast kan liknas vid anarki. Såväl lärare som elev bortser och 

ignorerar varandras behov (a.a.). 

 

Aspelin (1999a) påpekar att dessa fyra kombinationer sällan uppstår i en renodlad 

form. Vad som är viktigare i sammanhanget, menar han, är att medvetandegöra 

avsaknaden av en lärare-elev-relation, som präglas av samklang och balans mellan 

elevernas och lärarens behov, vilket skulle kunna ses som en femte kombination 

(a.a.).  

 

Aspelin (1999a) skriver att en undervisningssituation kan präglas av att läraren i 

alltför stor utsträckning låter eleverna få för stort utrymme. Detta kommer till uttryck 

genom att läraren är i en underdifferentierad roll gentemot sina elever och därför 

tillåter eleverna att avbryta honom, men också att de tillåts tala i alltför hög 

utsträckning om sina egna erfarenheter av ämnet som behandlas. Ett sådant 

förhållningssätt blir att läraren visar en omsorg i mer terapeutisk mening, vilket 

Aspelin beskriver som missriktad omsorg.  Att ”lätta på trycket” skulle kunna vara 

grundvalen för missriktad omsorg. Omedelbara och inifrån påkallade behov tillåts få 

fritt spelrum i den sociala situationen. Den missriktade omsorgens dilemma är nära 

förknippat med intimitetsideologin där läraren strävar efter att skapa en känsla av 

närhet och där den implicita målsättningen är att skapa personliga relationer med 

eleverna på bekostnad av att det riskerar att bryta ner de sociala konventionerna i 

klassrummet(a.a.). 

 

Goffman (1974) diskuterar de två regionerna som aktörerna har till sitt förfogande 

när denne agerar ”… den främre regionen, där ett speciellt framträdande försiggår 

eller kan försiggå, och den bakre regionen, där det försiggår en verksamhet som har 

anknytning till framträdandet men är oförenlig med det intryck som uppmanats 

genom framträdande” (s. 120). I den bakre regionen tillåts vi blir mer privata, 

familjär och kanske rentav lite barnsliga. Vidare menar han att det är viktigt att den 

agerande tillämpar sig av en publikåtskillnad dvs. att den publik som ser honom 

agera i den bakre regionen mer privat, bör sen inte vara samma publik som ser 

honom agera på scenen i den främre regionen. Detta exemplifierar ha i följande:  
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”En del franskkanadensiska präster brukar t.ex. inte vilja neka sig nöjet att gå ner till stranden och ta sig ett dop 

tillsammans med sina vänner, men de brukar tycka att det är lämpligast att bada tillsammans med människor som inte är 

deras församlingsbor, eftersom den familjaritet som krävs på badstranden är oförenlig med den distans och respekt som 

krävs i församlingsarbetet” (a.a., s. 122).  

 

Om den agerande inte lyckas med denna publikåtskillnad, menar Goffman (1974), att 

det kan bli svårt att genomföra en lyckad dramaturgisk framställning, eftersom denne 

kommer att ha svårt att hålla isär vilken roll han/hon ska projicera inför sin publik. 

 

Sennet (1977) menar att människan idag förväntar sig att allting ska beröra oss 

personligen och att vi ständigt försöker bryta ner barriärer oss emellan och 

dekonstruera allt som står i vägen, för att vi ska kunna uppleva värme och närhet i 

relationerna. Sennet poängterar att vi behöver olika regler för våra beteenden som är 

avskuret och distanserat från självets omedelbara önskningar för att kunna möta 

varandra som sociala varelser och inte som självupptagna och driftstyrda subjekt.  

Fixeringen vid intimitet i sociala relationer i dagens samhälle har bidragit till att 

förstöra individers förmåga att spela roller anpassade efter den sociala situationen. 

Både lärare och elever behöver masker som de kan använda sig av för att agera 

skyddande från varandra (a.a.).  Ziehe (1992) menar att intensiteten i strävan efter 

närhet i relationerna, gör att läraren bortser från vikten av en 

klassrumskommunikation som är målinriktad med ett adekvat kunskapsstoff. Ziehe 

menar att detta skapar en självcentrerad socialitet (a.a.). 

  

När Sennet uppmärksammar problematiken i alltför intima relationer menar Aspelin 

(1999a) att man inte får glömma bort betydelsen av relationer som är alltför 

distanserade. Utifrån ett lärarperspektiv innebär det att läraren går in i en 

överdifferentierad roll där elevernas behov ignoreras. Detta kan bero på flera 

faktorer.  Ogden (1993) tecknar två idealtypiska lärare, den elevorienterade och den 

tråkige. Den tråkiga läraren menar Ogden saknar god kontakt med sina elever, 

eftersom denne är alltför upptagen av sitt ämne och att kursinnehållet följs (a.a.). 

Aspelin (1999a) skriver: 

 
Det sociala bandets karaktär är med andra ord beroende av vilken åtskillnad eller differentiering som finns mellan 

individerna. Stabila sociala band byggs då det uppstår balans mellan individuella behov och sociala moment i 

kommunikationen, dvs. då relationen är optimalt differentierad (s. 15). 

 

Bouman (1972) menar att i kontakten med eleven konfronteras vi med någon som 

aktivt upplever sin omgivning. Genom att eleven bemöter oss med olika former av 

beteenden delger sig denne också sina upplevelser. Av detta kan man förstå att 

läraren måste se varje elev i den enskilda situationen, vilket motverkas om läraren 

intar en alltför tydligt distanserad roll gentemot eleven. Bara genom att kartlägga 

elevers situation kan läraren bemöta denna och på så vis möta personen ifråga, vilket 

kan ses som en grundval för att en god lärare-elev-relation ska kunna etableras (a.a.). 
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3 PROBLEM 

 

I Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) står det att huvuduppgiften för de 

frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleven skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Att det sociala och emotionella 

klimatet är positivt i skolan tror jag är en viktig grundpelare för att en produktiv och 

gynnsam lärandeprocess ska ske hos eleverna. I sammanhanget blir det därför högst 

väsentligt att undersöka det relationella planet mellan lärare och elev. Syftet med min 

undersökning var att ta reda på gymnasielärares syn på lärare-elev-relationen. 

  

I min studie utgår jag från nedanstående problemformuleringar: 

 

 Hur definierar lärare vad som karaktäriserar en god elevrelation? 

 Hur går lärare tillväga för att skapa goda elevrelationer? 

 Vilken betydelse tillskriver läraren en god elevrelation? 

 Vilka hinder och svårigheter upplever lärare sig ha för att kunna skapa goda 

relationer till sina elever? 
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4 METOD 

 

Syftet med min underökning var att ta reda på lärares syn på lärare-elev-relationen. 

Jag valde därför att genomföra en kvalitativ forskning, eftersom en kvantitativ sådan 

hade gett för ytlig kunskap om det jag ville undersöka. Jan Trost (2001) skriver att 

kvalitativa personliga intervjuer ger en större förståelse för upplevelserna där det 

lättare går att finna mönster av upplevelser och erfarenheter, vilket jag var ute efter.  

Min empiriska undersökning bygger således på intervjuer, vilka Annika Lantz (2007) 

beskriver som den öppet riktade karaktären. Min undersökningsgrupp består av fem 

lärare från en gymnasieskola Kalmar. Jag genomförde en kvalitativ analys av den 

insamlade data. Undersökningens validitet och reliabilitet redovisar jag under två 

separata rubriker i avsnittet metodkritik. 

4.1 Undersökningsgrupp 

 

Trost (2005) skriver att i en kvalitativ studie eftersträvar forskaren i de flesta fall att 

få en så stor variation som möjligt. ”Urvalet skall vara heterogent inom en given ram; 

där skall finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller 

’avvikande’. Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten” 

(a.a., s. 117).  Trost menar att forskaren vid kvalitativa studier kan tillämpa ett 

strategiskt urval och då bestämmer vilka variabler som kan vara viktiga för att 

uppfylla undersökningens syfte (a.a.).  

 

Jag bestämde mig för att kön, ämneskombinationer och år som verksam lärare var 

dem variabler som skulle få styra vid mitt urval för att på så vis få en urvalsgrupp 

som Trost (2001) uttrycker det ”… de skall representera alla de andra” (s.29). I min 

studie kom således att ingå fem lärare från en gymnasieskola i Kalmar, två kvinnliga 

och tre manliga lärare, som alla har olika ämneskombinationer och där år som 

verksamma lärare sträcker sig från 3-37 år.   

4.2 Val av metod för insamling av data 

 

Jag valde den kvalitativa intervjun som metod för att samla in data till rapporten. 

Lantz (2007) skriver att en väl genomförd intervju ger data som speglar källan där 

den som intervjuar försöker fånga intervjupersonens uppfattning och upplevelser. Jag 

valde att genomföra vad Lants (a.a.) beskriver som riktade öppna intervjuer. Lantz 

menar att den öppna riktade intervjun handlar om ”att förstå hur och på vilket sätt 

den sociala verkligheten är konstruerad och ordnad ur respondentens 

perspektiv”(a.a., s. 30). Vidare menar hon att den här typen av intervju ger 

respondenten möjlighet att fritt beskriva det fenomen som undersöks och vad som är 

betydelsefullt för denne i sammanhanget. På så vis, menar Lantz, att intervjuaren får 

data som speglar respondentens subjektiva erfarenheter av det som undersöks. Det är 

respondenten som definierar och avgränsar fenomenet och det blir på så vis möjligt 

att fånga in intervjupersonens upplevelse av vad som här är betydelsefulla kvalitéer 

för denna (a.a.).  

 

Lantz (2007) skriver att innan genomförandet av intervjuerna bör forskaren skriva en 

intervjuplan, vilken kan ses som en skriftlig företeckning av intervjuns 
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frågeområden. Beroende på om intervjun är av den strukturerade eller av den mer 

öppna karaktären, menar Lantz (a.a.), att intervjuplanen kommer att se olika ut. Min 

intervjuplan (se Bilaga 1) blev en skriftlig förteckning över intervjuns fyra 

frågeområden där jag valde att sekvensera frågorna genom en så kallad ”tratt-

teknik”, vilken Patel och Davidson (2003) beskriver som att varje delområde inleds 

med större öppna frågor för att så småningom gå över till mer specifika. Patel och 

Davidson skriver att detta kan verka motiverande och aktiverande för 

intervjupersonerna, eftersom de till en början får möjligheten att verbalisera sig fritt 

(2003).  

 

Patel och Davidson (2003) skriver att när intervjuaren formulerar frågorna under 

tiden och anpassar frågeföljden i en lämplig ordning för en viss intervjuperson har 

intervjun en låg grad av standardisering, vilket blev fallet med mina intervjuer.  Mina 

frågor vid intervjun var av den öppna karaktären där jag lämnade utrymmet fritt för 

intervjupersonen att svara inom. Patel och Davidson menar att när frågorna ställs på 

ett sådant där intervjuaren eftersträvar att lämna maximalt med utrymme för 

intervjupersonen att svara inom har intervjun låg grad av strukturering (a.a.). Mina 

intervjuer kom därför att ha låg grad av både standardisering och strukturering. 

4.3 Etiska överväganden 

 

Patel & Davidson (2003) menar att i undersökningens inledande skede bör forskaren 

lägga upp en forskningsplan för att kunna synliggöra svagheter och svårigheter både 

inom val av ämne, tillvägagångssätt för att samla in data. I forskningsplanen ingår 

också att forskaren tar ställning till forskningsetiska överväganden. Vetenskapsrådet 

(1999) har fyra huvudkrav, efter vilka de forskningsetiska principerna bör styras. De 

fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

I enlighet med Vetenskapsrådets (1999) informationskrav rekommenderas forskaren 

att skicka ut informationen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte per brev till 

den tilltänkta urvalsgruppen. Här förklarar forskaren syftet med undersökningen och 

vem som är ansvarig för den, vilka villkor som gäller för deras deltagande, att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan närhelst de 

önskar (a.a.). I det mejl som jag skickade ut fanns all denna information med.  

 

Om undersökningen kräver en aktiv insats av deltagarna måste forskaren få samtycke 

av samtliga för att uppfylla Vetenskapsrådets (1999) princip om samtyckeskrav. 

Eftersom min urvalsgrupp bestod av myndiga personer, som själva efter den 

information jag lämnat per mejl kan avgöra om de vill delta i min undersökning, 

ansåg jag att samtyckeskravet därmed vad uppfyllt när de givit sitt samtycke. 

Samtyckeskravet innebär också att deltagarna närhelst under att undersökningen 

pågår får avbryta den utan att det skall innebära några konsekvenser för den aktuella 

personen (a.a.). Detta var något som jag återigen upplyste intervjupersonerna vid 

intervjutillfällena. 
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Vetenskapsrådets (1999) princip vad det gäller konfidentialitetskravet innebär att 

forskaren måste se till att nedanstående efterföljs i undersökningen: 

 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (s. 12). 

 

Patel och Davidson (1991) skriver att i alla typer av undersökningar lämnar 

individerna i urvalsgruppen information till forskaren som utför studien. Vidare 

skriver de att den information som insamlats, inte på något sätt får användas så att de 

individer som deltar känner, att forskaren inte värnar om deras integritet. Därför blir 

det viktigt att alla uppgifter, som framkommer i undersökningen, måste behandlas 

konfidentiellt (a.a.). I och med att min urvalsgrupp bestod av lärare från samma 

skola, vidtog jag den åtgärden att jag inte skickade ut min förfrågan om ett 

intervjudeltagande via en mejllista, utan separat till alla som var av intresse för min 

undersökning. Detta för att minimera risken för att lärarna genom mejllistan senare 

skulle kunna identifiera olika utsagor i min rapport till enskilda lärare på skolan. 

Eftersom min undersökning var av den natur att den kan kunde komma att upplevas 

som etiskt känslig, eftersom den handlade om att lärarna skulle ge sin syn, sina 

värderingar, på sina elevrelationer ansåg jag detta var en nödvändig åtgärd. Då jag 

inte redovisar några detaljerade uppgifter om deltagarna i undersökningen är det inte 

möjligt för någon utomstående att identifiera personerna i min undersökningsgrupp. 

Därmed anser jag att jag uppfyllt Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (a.a.).  

 

Jag övervägde även innan jag satte igång med min undersökning nyttjandekravet, 

vilket är Vetenskapsrådets (1999) sista princip, som forskaren bör ta ställning till. 

Detta innebär att han/hon överväger om det finns några risker att studiens reslutat 

kan komma att utnyttjas felaktigt dvs. att uppgifter som har lämnats utlånas till andra 

icke-vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk.  Kravet innebär också att de 

insamlade personuppgifterna inte får användas som beslut eller åtgärder som direkt 

påverkar den enskilde deltagaren (a.a.).    

4.4 Genomförande 

 

Jag valde att spela in mina intervjuer istället för att förlita mig på att jag skulle 

åstadkomma tillräckligt noggranna och bra anteckningar.  Lantz (2007) menar att 

intervjuaren inte kan förlita sig på att bara skriva anteckningar, eftersom att denne 

omedvetet kommer att selektera informationen som sägs på grund av det filtret, 

förförståelsen, som han/hon har. Detta gör att data kommer att reduceras på ett 

osystematiskt sätt, eftersom intervjuaren kommer att anteckna och skriva ner enligt 

principen ”att höra det man vill höra” (a.a., s.106).  

 

Vid intervjutillfällena talade jag inledningsvis om att intervjun skulle komma att 

spelas in och frågade om de gav sitt godkännande till detta, vilket samtliga gjorde. 

Jag frågade även innan diktafonen slogs på om det fanns något som de undrade över 

eller om det fanns några oklarheter med mitt syfte med intervjun. Jag hade innan i 

mitt mejl talat om att intervjun skulle komma att ta ca 45 minuter, vilket jag påtalade 

ytterligare en gång. Därtill påpekade jag också att de närhelst de önskade kunde 

intervjun avbrytas. Vidare poängterade jag återigen det som stod i mejlet, att 
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undersökningen uppfyllde alla forskningsetiska krav och all information som skulle 

komma att framgå kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Mina frågor vid intervjun hade, som redan nämnt, relativt låg grad av 

standardisering, eftersom jag behövde anpassa frågeföljden efter hur 

intervjupersonerna svarade. Min avsikt med min intervjuplan (se Bilaga 1) var inte 

att de på något sätt skulle styra intervjun, utan mer användas som stöd för mig. Detta 

blev en god hjälp under mina första två intervjuer, eftersom jag då fortfarande var 

relativt osäker i min roll som intervjuare. Under de sista tre intervjuerna kunde jag 

förhålla mig mer fri från intervjuplanen och anpassa mina följdfrågor bättre efter hur 

intervjupersonerna svarade. Samtliga intervjuer tog mellan 40-50 minuter att 

genomföra. 

4.5 Kvalitativ analys av datainsamling 

 

Den kvalitativa analysen, menar Lantz (2007) gör det möjligt för forskaren att dra 

slutsatser om kvalitéer. Det ger också en ökad förståelse av nya fenomen. Lantz 

skriver att första steget vid bearbetningen av data är att först transkribera 

ljudinspelningarna från intervjuerna. I det här skedet, menar Lantz, att man måste 

bestämma sig för hur pass nyanserad den ska vara dvs. om verbala uttryck som 

”hummanden” och skratt har betydelse för analysen och därför måste skrivas ut vid 

transkriberingen (a.a.). Jag ansåg att sådana nyanser inte var relevant för min analys 

och valde därför att sortera bort det vid transkriberingen. När data hade transkriberats 

började jag ta ställning till dess kvalité och sortera bort sådant, som inte hade det 

tillräckliga djup som krävdes, för att jag skulle kunna dra några slutsatser om det. 

Detta kom att bli min första åtgärd för att undvika att jag skulle komma att läsa in 

information i rådata, som inte uttryckts av intervjupersonerna, vilket Lantz (2007) 

menar ofta är ett förekommande fel, när den som intervjuat ska bearbeta 

intervjuernas rådata.  

  

Efter en första datareduktion började jag att kategorisera innehållet i intervjuerna. De 

öppna inledande frågorna i intervjuerna delade jag upp i fyra olika kategorier, 

dimensioner, för att lättare kunna sortera in intervjupersonernas svar. Vid detta 

stadium av bearbetningen uppstod mitt egentliga första problem. Lantz (2007) 

skriver att det inte är ovanligt att en eller flera utsagor kan hänföras till flera olika 

dimensioner, dvs. att dimensionerna inte är oberoende av varandra och detta var vad 

som hände mig. Lantz menar att när en sådan situation uppstår, indikerar det på att 

forskaren behöver definieras dimensionerna tydligare till sitt innehåll och även 

omfånget kan behöva begränsas. Av detta förstod jag också att det fanns vissa brister 

vad det gäller tillförlitligheten i min undersökning. Det blev tydligt att jag också 

ställt mer nyanserade och fördjupande följdfrågor i visa avseenden än i andra. Enligt 

Lantz kan sådana misstag bero på att intervjupersonen utan att ha undersökt saken 

tydligare tyckt sig veta och förstå hur respondenten tänkt och lämnat det därhän. För 

att komma vidare i min databearbetning följde jag Lantz råd, att definiera de begrepp 

som låg som grund för varje kategori ännu mer hårdraget, för att nyansera och 

tydliggöra dimensionerna ytterligare. När data kategoriserats i tydliga dimensioner 

kunde jag som Lantz skriver ”fördjupa förståelsen av detaljerna, som bildar 

helheten” (a.a., s. 118). Därigenom kunde jag söka mönster och olika aspekter i 

intervjupersonernas utsagor, som sedan fick utgöra det material som redovisas i 

resultatavsnittet.  
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4.6 Metodkritik och felkällor 

4.6.1 Validitet 
 

Undersökningens syfte var att ta reda på lärares syn på sina elevrelationer, vilket 

gjorde att intervjupersonernas utsagor kom att handla om upplevelser, erfarenheter 

och känslomässig förförståelse, dvs. abstrakta fenomen. Patel och Davidson (2003) 

menar att det är viktigt att undersökaren först definierar fenomenet som ska 

undersökas. Har den som ska undersöka ett fenomen inte själv klart för sig vad det är 

som ska undersökas kan denne heller inte konstruera ett instrument, i mitt fall 

intervju, som har god validitet dvs. att vi verkligen undersöker det vi avser att 

undersöka. När man ha konstruerat sitt instrument för undersökningen har forskaren 

två tillvägagångssätt att tillgå för att säkerhetsställa instrumentets validitet. Det ena 

är att undersöka innehållsvaliditeten, genom en logisk analys av innehållet i 

instrumentet. Patel och Davidson menar att här ofta kan uppstå ett felslut, eftersom 

forskaren kan ha svårt att se instrumentets egna begränsningar. Därför menar de att 

forskaren behöver låta någon annan granska det instrument som har konstruerats av 

någon utomstående (a.a.). I mitt fall granskade min handledare mitt instrument innan 

hon gav klartecken, för att låta mig sätta igång med min undersökning. 

Innehållsvaliditeten kan därför bedömas som relativt hög. 

  

För att kunna säkerhetsställa den samtidiga validiteten, skriver Patel och Davidson 

(2003) är ett kriterium att instrumentet först prövas på en grupp som liknar den grupp 

som ska utgöra undersökningsgruppen. Detta innebär att forskaren gör en 

pilotundersökning. Resultatet från den prövningen kan sedan jämföras med något 

kriterium som vi anser representerar det vi avser att mäta (a.a.). Eftersom 

rapportskrivandet begränsades av tidsaspekten var detta inte något som var rimligt 

för mig att genomföra. Sammanfattningsvis kan jag därför konstatera att validiteten i 

min undersökning hade kunnat vara högre om jag hade haft tid att genomföra en 

”pilotundersökning”.  

  

Validiteten i min undersökning kan även ha påverkats av det som jag avsåg att 

undersöka. Fenomenet som sådant, lärare-elev-relation, inbegriper en viss förväntan 

hur lärare bör se på den, dvs. att det är inte ok att tycka att den inte skulle vara viktig 

eller ha betydelse. Detta kan ha gjort att lärarna som jag intervjuade i positiva 

ordalag förstärkt sin syn på sina elevrelationer och hur man kan gå tillväga för ett 

positivt relationsetablerande.  

4.6.2 Reliabilitet 
 

Patel och Davidson (2003) skriver att tillförlitligheten i instrumentets utförande kan 

bedömas som god om den kan motstå slumpinflytande av olika slag. Eftersom jag 

genomförde min undersökning med intervjuer som metod, så tillskrivs reliabiliteten 

min egen förmåga, vilken är avhängig min kompetens och erfarenhet i min roll som 

intervjuare, dvs. att jag har haft tillfällen att träna mig i intervjumetodik. Eftersom 

jag inte tidigare genomfört någon större undersökning baserad på intervjuer, kan jag 

inte säga att jag hade den nödvändiga erfarenheten som krävs. Jag fick förlita mig på 

att bygga upp en förståelse för intervju som instrument vid undersökningar, genom 

att läsa in mig på litteratur som behandlar ämnet. I efterhand inser jag att det inte var 

tillräckligt för att jag i min roll som intervjuare kan ge undersökningen den 
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reliabilitet som jag hade önskat. Patel och Davidson menar också att strukturerade 

och standardiserade intervjuer gör att undersökningen kan anses ha en förhållandevis 

god reliabilitet (a.a.). Jag genomförde intervjuer med relativt låg grad av både 

strukturering och standardisering, vilket kan ha påverkat reliabilitet i min 

undersökning negativt.  

 

Patel och Davidson (2003) skriver att reliabiliteten kan vara svår att kontrollera vid 

intervjuer. Vidare menar de att en hjälp kan vara att låta ytterligare en person, 

förutom intervjuaren och intervjudeltagaren, närvara vid intervjutillfället som 

registrerar intervjusvaren. Sedan kan de registrerade intervjusvaren jämföras och 

överensstämmelsen däremellan utgör då vad Patel och Davidson skriver ”ett mått på 

reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet” (a.a., s. 87). Vidare menar de att 

interbedömarreliabiliteten också kan säkerhetsställas genom att använda sig av 

inspelningar, så att man i efterhand kan försäkra sig om att intervjupersonen 

uppfattats korrekt (a.a.). I mitt fall var jag ensam i min roll som registrerare av 

intervjupersonens svar, men eftersom att jag använde mig av diktafon vid mina 

intervjuer, kunde jag därmed säkerhetsställa interbedömarreliabiliteten. 

 

För att kunna bedöma tillförlitligheten, menar Patel och Davidson (2003), att 

intervjuaren måste räkna in den intervjuareffekt som kan uppstå vid en intervju. Med 

detta menar de att intervjuaren kan uppträda på ett sätt under intervjun att 

intervjudeltagarna medvetet eller undermedvetet förstår vad som förväntas av dem 

att agera eller svara (a.a.). Lantz (2007) skriver att det är av stor vikt att intervjuaren 

därför medvetandegör den ömsesidiga påverkan som finns mellan honom/henne och 

intervjudeltagaren. Medvetandegörs detta, menar Lants, att intervjupersonen kan 

förstå och hantera det samspel som sker under intervjun så att det inte påverkar datas 

tillförlitlighet negativt (a.a.). Under min första intervju kände jag mig osäker i min 

roll som intervjuare, vilket kan ha påverkat samspelet mellan mig och 

intervjudeltagaren negativt. Istället för att skapa den avslappnande och tillitsfulla 

atmosfär som jag avsett kan den ha upplevts som stressande, vilket kan ha väckt 

anspänning hos intervjudeltagaren, och därmed påverkat dennes svar. Under de 

resterande fyra intervjuerna var jag avsevärt mer avslappnad och det blev lättare för 

mig att handskas och undvika dem intervjuareffekter, som kan uppstå i samspelet 

med intervjupersonerna.    
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5 RESULTAT 

 

Syftet med den här rapporten är att hitta och synliggöra mönster av generell karaktär 

i lärares syn på lärare-elev-relationen. Därmed avser jag inte att göra några 

jämförelser mellan olikheter i intervjupersonernas utsagor som kan knytas till kön, 

ålder, år som verksam lärare eller ämneskombinationer, eftersom det saknar relevans 

för min studie. Rapportens resultatdel fokuserar enbart på de likheter, mönster, som 

jag har kunnat se och utläsa av min insamlade data från fem intervjuer med olika 

lärare.  Resultatet har sammanställts i fyra olika kategorier. Inom varje kategori har 

jag delat upp resultatet ytterligare i underrubriker, vilka syftar till att göra min analys 

av data ännu mer tydlig och nyanserad för läsaren.  

5.1 Lärares beskrivning av en god elevrelation 

5.1.1 Ömsesidig acceptans 
 

Betydelsen av en relation mellan lärare och elev som präglas av ömsesidig acceptans 

var något som framgick hos samtliga intervjudeltagare som något viktigt. Lärarna 

menade att en god relation inte nödvändigtvis behöver betyda att man ska ”tycka om 

varandra”, utan snarare att det finns en ömsesidig respekt där båda parter accepterar 

varandra. I en god relation menade lärarna att man trots olikheter och skilda 

uppfattningar om värderingar och dylikt kan båda parter ändå inta ett moget 

förhållningssätt där man visar på förståelse gentemot varandras skilda uppfattningar.  

 
… vi har ju också en uppfostransbit i vårt uppdrag och där kan man inte vara omtyckt hela tiden och det börjar jag landa i  

lite. Och det är ok att tycka olika och man behöver inte vara omtyckt. Man kan ju vara respekterad utan att vara omtyckt  

och då måste jag säga att jag är hellre respekterad än omtyckt... 

 
/---/men huvudsaken är att man ska ha en acceptabel relation att man ska acceptera varandra jag tror inte man ska sträva 

efter att dom ska tycka om mig tycka att jag är så himla fantastisk men jag ska inte störa dom negativt utan dom ska 

kunna acceptera mig så att jag kan lotsa dom framåt. 

5.1.2 Tillit och upplevelsen av att känna sig trygg 
   

Ord som trygg och tillitsfull återkom i samtliga intervjuer när lärarna skulle förklara 

vad som karaktäriserar en god lärare-elev-relation. När lärarna diskuterade vad som 

är trygghet i en elevrelation menade de, att det handlar om att eleverna förstår att de 

har att göra med en person som vill de väl, och som gör sitt allra bästa för att hjälpa 

dem till bästa resultat i skolarbetet. Detta hänger samman med att eleverna upplever 

lärarens agerande som äkta, att det inte kan liknas vid någon som ”spelar teater”, som 

en lärare uttryckte det som. Hur tilliten kommer till uttryck i en god relation, menade 

lärarna, var dels genom att man tillsammans med eleverna kan skämta och skoja om 

saker och på så vis skapa en lättsam och glad atmosfär. Tilliten i en god relation 

innebär också att eleverna känner att de kan vända sig till läraren om det är något 

som oroar och att när så sker kan de lita på att läraren inte för den informationen 

vidare.  

 
… att man har ett jämställt förhållande att dom inte känner att jag står över dom att dom litar på mig /---/ det är också att  

eleverna känner att där framme står en person som inte spelar teater. 

 
… kunna skoja och ha trevliga lektioner man ska kunna släppa och skoja tillsammans att man litar på varandra och kan  
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tala om det mesta /---/ man kan ha en öppen dialog och att man kan lita på varandra och att eleven vet det att det den  

säger till mig det för jag inte vidare det är en viktig sak. 

 

En relation är ju olika beroende på elev men att man hittar gemensamma mål att dom känner sig trygga med mig och 

känner att dom blir sedda för vad dom gör att man verkligen ser deras förmåga. 

 

Vidare menade de att den trygghet som kommer till uttryck i en god lärare-elev-

relation inte får gå till överdrift så att gränserna mellan lärare och elev suddas ut, dvs. 

läraren slutar vara lärare och intar en mer kompismässig attityd i relationen till sin 

elev. En god lärare-elev-relation karaktäriseras av en lagom dos av närhet kontra 

distans. Lika lite som en relation ska gå ut på att ”vårda ihjäl eleverna”, som en lärare 

uttryckte det, ska relationen inte heller bli alltför distanserad. Närheten i en relation 

mellan lärare och elev har som funktion att båda parter ska förstå varandra, att de kan 

bli så pass trygga med varandra, att det påverkar inlärningsklimatet positivt. 
 

Sen tycker inte jag att man ska vara kompis med sina elever  /---/ vi ska ha en god relation men det är en vuxenrelation 

där vi respekterar varandras person och där är jag den vuxne och det är vi ju alla egentligen… kan jag uppfatta att det är 

väldigt viktigt för att får en god relation när det blir problem är man tydlig med vem jag är så blir eleverna också trygga 

men däremot så måste jag skapa ett sånt klimat så att eleverna uppfattar att det finns ett förtroendefullt klimat och det 

handlar inte om en kompisrelation. 

 

/---/ för det får inte bli så personliga relationer va att eleven inte vet att det är jag som är lärare och det är jag som 

bestämmer när var och hur det ska läsas och det är jag som sätter betyg. Man får ju dra en gräns där va och det måste  

man nog börja med att tala om då att här är det jag som bestämmer... 

 

5.1.3 Ömsesidig bekräftelse 
 

En bra relation, menade lärarna, också är en relation som präglas av ett samspel där 

både läraren och eleven bekräftar varandra som personer dvs. att ett bekräftande av 

varandras människovärde äger rum. Lika mycket som lärarna gång på gång betonade 

vikten av att eleverna får bli sedda och respekterade för vilka de är, framgick det att 

likväl lärarna behöver bekräftelse av eleverna. Bekräftelsen kan vara av den enkla 

natur att man hejar på varandra när man möts utanför lektionstid i korridorerna. Det 

kan också vara att eleverna aktivt söker kontakt, genom att visa sig intresserade av 

lektionsinnehållet, och att de ibland även stannar kvar efter lektionen för att utbyta 

några ord med sin lärare. En lärare påtalade hur märkligt det kan kännas när eleverna 

inte hälsar på en när man möts, att det nästan kan upplevas som lite sårande. Vad 

som också framgick var att lärarna upplever det tillfredställande och bekräftande när 

eleverna uppmärksammar ”dagsformen” hos läraren, eftersom det får läraren att 

känna sig sedd. Med andra ord präglas en god lärare-elev-relation av en växelverkan, 

där man tillsammans samspelar och bekräftar varandras existens och unika person. 

Det verkade även som att just denna ömsesidiga bekräftelse upplevs som det 

tydligaste ”kvittot” på att läraren har en god relation med sin elev, vilket kan ha att 

göra med att detta inte verkade vara något, som lärarna tog för givet att få från 

eleverna.  

 
… så känner dom ju en så att dom känner av när du inte är på gott humör en dag och då kan dom ju fråga och jag svarar  

nej det är jag inte nä vi märker det kanske dom svarar då och sen är ju det liksom över man blir ju på gott humör för då  

har ju dom sett mig också och då är det inget problem.  

 

/---/  jag ser när man möter dom i korridoren vi smilar mot varandra och visar att vi är glada att se varandra… 
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5.1.4 Respekt i egenskap av lärare 
 

På frågan vad som karaktäriserar en god lärare-elev-relation, menade lärarna, att det 

också betyder att man får respekt av eleverna i sin roll som lärare. I sammanhanget 

belystes hur den ”goda” lärarauktoriteten kommer till uttryck i goda lärare-elev-

relationer. Den goda lärarauktoriteten karaktäriseras av att eleverna accepterar 

läraren som arbetsledare men att det finns ett tillåtande där eleverna får ge sina 

synpunkter på upplägget i undervisningen, vilket läraren uppmuntrar. Den goda 

lärarauktoriteten kommer också till uttryck genom att läraren inte behöver använda 

sig av negativa verbala uttryck när han/hon tilltalar eleverna.  
 

Jag känner att jag får respekt i klassrummet dom kan kanske säga att nej du det här funkar inte i klassrummet och så 

lyssnar jag och så kan jag säga ja eller nej men att vi lyssnar på varandra och det tycker jag är jätte bra och jag känner att 

dom litar på mig. 

 

… definitionen på en bra lärare han ska vara en auktoritet utan att vara auktoritär, ja det tycker jag att det ställer jag upp  

på fullständigt.  

5.2 Att etablera en god lärare-elev-relation 

5.2.1 Att få en bra start vid introduktionen 
 

Samtliga lärare betonade betydelsen av att man får en bra start från början med 

eleverna, att det inte blir en ”knackig” start, som två av lärarna uttryckte det. 

Eleverna behöver känna vid introduktionen att det är en intressant och bra lärare, 

som de har framför sig. Talesättet ”man får aldrig en andra chans att göra ett första 

intryck” var något som lärarna var ense om för att kunna skapa en grund för ett 

gynnsamt relationsetablerande med eleverna. Har läraren från början gjort klart för 

eleverna vem han/hon är och vad som förväntas av eleverna är det lättare att undvika 

missförstånd och andra missöden som skulle kunna hämma ett positivt 

relationsetablerande. Lärarna menade att om han/hon ger ett självsäkert, bestämt men 

ändå sympatiskt intryck från början, undslipper sig läraren att behöva bli ”testad” av 

sina elever, eftersom eleverna kommer att uppleva ”att den här läraren är det ingen 

ide att köra med”, som en lärare uttryckte det. Lärarna menade att det handlar om att 

man från början upplevs som en respektfull och förtroendeingivande person för 

eleverna.  

 
Det är viktigt att klassen på en gång känner att nu har dom fått en trevlig duktig och en lärare som bryr sig om oss på en 

gång. Det är nog viktigt. 

 

… alla såna gemenskaps aktiverande grejor är ju viktigt för klassammanhållningen och för att få en bra start in i en klass  

också så dom klasser har det funkat bra med haft en bra relation. Det har hänt massor roliga saker under resan gång 

mycket att prata om mycket att skratta åt. 

5.2.2 Att vara lärare, ”allvetare” och människa på samma gång  

 
Alla lärare var ense om att lärarens grundinställning i sin roll som pedagog är 

avhängig för att kunna etablera goda relationer till eleverna. En pedagog, menade de, 

behöver tydligt visa för eleverna att de är trygga, entusiastiska och engagerade i det 

som de gör. I annat fall menar de att det blir svårt att skapa tillit hos eleverna. 
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En lärare ska vara entusiastisk till det han gör visa att man tycker att det är kul det man gör. Viktigt att ha en sån 

grundinställning… 

 

… att man visar att man tycker att det är roligt det man gör man måste visa sig engagerad. Det är viktigt att man ja det är  

inte det lättaste men man ska va sig själv behålla lugnet man ska också visa sina känslor givetvis. 

 

Viktigt, menade lärarna, är också att man för sina elever vågar visa att lärarens 

”allvetande” också har sina begränsningar och brister. Med detta, menade de, att 

läraren måste våga kunna ta ett steg åt sidan vid undervisningssituationer där en elev 

visar sig besitta en större sakkunskap. Genom ett sådant agerande visar läraren 

tydligt att han/hon ser eleven som jämbördig, ”någon att räkna med”, som en lärare 

uttryckte det.  
 

… att vara öppen och visa sina egna begränsningar om det är något vi jobbar med att jag kan säga att det där behärskar 

jag inte fullt ut det finns alltid nån som vet bättre än läraren och så finns det ju dom elever som har specialkunskaper i 

vissa saker och då är det bra att visa att man inte alltid är den som vet bäst. 

 

Trots att det fanns en samstämmighet vad det gäller att kunna visa att läraren inte 

alltid kan upprätthålla rollen som ”allvetare”, var de också överens om betydelsen av 

att vara kompetent och kunnig inom sina ämnesområden. Detta menade de svarar 

upp bra mot de förväntningar som eleverna har på sina lärare, att de kan det som de 

bör kunna. Detta inger både respekt och möjligheten att ha mer tid till att se eleverna.  

 
… det är viktigt att man kan sitt ämne om man är det då landar man ju i det och då har man ju den tryggheten och då  

behöver man inte ängsla sig över det utan då kan man ju istället ägna sin energi åt att istället se eleverna. 

 

Vidare betonade de också vikten av att ibland kunna träda ut ur sin roll som lärare 

och visa fram sig själv i egenskap av privatperson och rent allmänt kunna berätta om 

glädjeämnen och bekymmer i vardagen. Detta menade de syftar till att få relationerna 

till eleverna att bli mindre formella.   
 

Även om jag berättar en del saker om mig själv som att min dotter har brutit armen eller att jag ska åka på semester så är 

ju inte det att jag utelämnar mig själv som person och det är ju inte så att jag förväntar att få råd av dom eller vill ha ett 

förtroende på så sätt utan det handlar om att ge lite information om mig själv /---/ det kan ju va att tala om för dom vem 

jag är att de får veta lite om mig annars blir det ju väldigt opersonligt och det är ju lite tråkigt. Det handlar väl om att 

bygga upp en bra relation. 

 

… man ska försöka skoja mycket med eleverna ha en positiv syn positiv livssyn försöka dela med sig av sina egna 

erfarenheter bekymmer och glädjeämnen då är det lättare att skapa en tillitsfull relation. 

5.2.3 Att hitta gemensamma referenspunkter 
 

Ett effektivt tillvägagångssätt för att etablera stabila relationer till eleverna, menade 

lärarna, kan vara att hitta gemensamma referenspunkter. Vad som framgick var att 

tillämpning av de gemensamma referenspunkterna i relationsetablerandet kunde i en 

redan god relation fördjupa den ytterligare, medan det i en relation till en annan elev 

kan ses som nyckeln in till en låst dörr.  

 
… det kan ju va att dom börjar prata om saker som idrott som har hänt som dom känner och som dom vet att jag håller på 

med och det finns ju elever som är fågelskådare och så och det är ju jag med så det finns många gemensamma 

beröringspunkter och så. 
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5.2.4 Att se eleven 
 

För att ett relationsetablerande ska kunna ske, menade lärarna, att det är viktigt att 

man ser eleven. Att se eleven innebär vad som framgick att man för denne visar att 

man uppmärksammat om eleven verkar må dåligt någon dag och verkar ”hängig”, 

som en lärare uttryckte det. Lika mycket handlar det också om att som lärare kunna 

ta fasta på elevernas intresse utanför skolan, vilket av eleven kan upplevas som att 

läraren intresserar sig för denne som person och inte bara vad han/hon presterar i 

skolarbetet.  

 
Jag försöker vädja mycket till deras intresse anknyta till deras liv utanför skolan och det brukar vara positivt så 

småningom kan det ju därför bli en bättre kontakt. 

 

/---/ man måste ju liksom följa med i det som sker i samhället så jag är ju med i alla såna här facebook msn bara för att  

hålla mig uppdaterad vad eleverna håller på med så att jag kan ta en diskussion och hur facebook är uppbyggd och så  

vidare och det är väl också ett sätt att skapa relationer. 

 

För att en god lärare-elev-relation ska kunna etableras var det enligt lärarna viktigt att 

man är en öppen person, som är duktig på att känna in eleverna emotionella 

responser. Alla intervjuade lärare är ense om att det är av stor vikt att man som lärare 

vågar visa sin medmänsklighet i samspelet med eleverna för att en relation ska kunna 

ta form. Denna medmänsklighet menar de kan yttra sig genom att man visar att man 

förstår och respekterar eleverna, att deras tankar och känslor är viktiga. 
 

/---/ eller om någon är lite bråkig en dag att man med lite humor försöker nå dom jag ser dig jag ser vad du gör att jag inte  

blir super förbannad just nu men att jag ser dig… 

 

… det kan va om man kanske måste hämta böcker så ber jag dom att följa med och hjälpa mig då hinner man prata lite på 

vägen det kan också vara att jag ber dom komma förbi studiehallen det är ju att säga att jag ser dom att dom behöver 

jobba lite extra det är ju många elever som inte vill tappa ansiktet för sina kamrater eller som kanske inte vill visa att dom 

pratar med sin lärare och dom kanske man inte kan nå riktigt i klassrummet alltid och då kan man behöva göra det när 

inte alla andra är där för då blir det inte så utsatt läge för eleven. 

5.2.5 Humor 
 

Att kunna möta eleverna med lite humor och med glimten i ögat menade lärarna var 

ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att kunna etablera goda relationer till eleverna. 

På så vis menar samtliga att man kan få eleverna att känna sig sedda och få dem att 

slappna av i sin roll som elev på ett positivt sätt. Att som lärare också kunna visa upp 

en mer lättsam fasad kan bidra till att eleverna lättare mer aktivt vågar söka kontakt 

med sin lärare. Humorn verkar enligt lärare vara ett ypperligt redskap att använda sig 

av för att få en bättre kontakt med lite ”truliga” elever.  

 
… om jag skämtar med dom då skämtar ju dom med mig och det ser inte jag som något negativt utan ganska kul och det  

tycker jag man ska unna sig och det är ju också ett sätt att skapa relationer en bra stämning och en bra atmosfär och ett  

bra klassrumsklimat och sådär. 
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5.3 Betydelsen av goda relationer 

5.3.1 Positivt inlärningsklimat 
 

Lärarna i min undersökning var ense om att goda relationer till eleverna påverkar 

klassrumsklimatet på ett positivt sätt. En trygg lärare-elev-relation, menade lärarna, 

skapar trivsel i klassrummet, vilket underlättar och inspirerar inlärningsprocessen hos 

eleverna. Av betydelse, menade de, är att eleverna behöver känna tillit och förtroende 

för sina lärare för att de ska kunna gå med glädje till lektionerna. Alla lärare var 

eniga om att en avsaknad av en god relation till en elev kan påverka att denne inte får 

den hjälp som han/hon behöver i sitt skolarbete. 

 
… dom ska ju inte behöva känna sig rädda och granskade under lektionen det kan det aldrig komma något gott ur.  

 
 

… jo det inverkar ju mycket för dom här eleverna som jag hade för ett antal år sen den ena eleven båda fick ju ett 

IG i fysik men även matte det var till och med så att det ens var om hon skulle få ett betyg hon skolkade alltså 

väldigt mycket och det var ju inga dåliga elever rent kunskapsmässigt utan jag tror att vi fick inte vår relation att 

fungera. 

5.3.2 Öppna diskussioner 
 

Av min undersökning framgår det att en god lärare-elev-relation förenklar samarbetet 

i undervisningen väsentligt. En god lärare-elev-relation gör att båda parter vågar 

agera mer öppet och ärligt gentemot varandra. Ett exempel på detta, menade lärarna, 

kan vara när man för diskussioner kring elevernas prestationer i skolarbetet, vad som 

behöver utvecklas och förbättras. En god lärare-elev-relation i ett sådant 

sammanhang, menade de, underlättar för eleverna att inte ta deras kritik som något 

enbart negativt utan som något konstruktivt, ett hjälpmedel, för hur 

inlärningsprocessen och reslutat kan bli mer positivt. Men detta, menade lärarna, 

även kan verka på samma sätt för dem själva, eftersom en bra relation till eleverna 

oftare ger möjligheter till diskussioner vad de själva kan göra bättre i sin roll som 

lärare. 

 
… när man pratar om betyg och annat så dant och så måste man ju kunna motivera olika betygssättning och olika 

svagheter och styrkor som dom har och så måste dom kunna tala om för mig vilka styrkor eller svagheter som jag har  

som gör att dom inte når fram till målen det är ju så att eleverna ska kunna sätta upp sina betygsmål och det är ju inte  

alltid så att dom når upp till dom och det behöver ju inte alltid bero på dom det kan ju lika gärna bero på mig.  

 

Lärarna menade att en god lärare-elev-relation också förenklar den mer informella 

kontakten i klassrummet. Att ha en trygg relation till sina elever menade lärarna gör 

att man lär känna eleverna bättre och därför vet på vilket sätt och hur mycket man 

vågar pusha eleverna för att inlärningsprocessen ska bli ännu mer effektiv. Dessutom 

blir det lättare att undvika missförstånd i kontakten med eleverna. 

 
… får man inte den kontakten då eller ömsesidiga kontakten som jag kallar det då havererar undervisningen dom måste 

veta när jag skäller på dem med glimten i ögat och när jag menar allvar och det är någonting som man bygger upp då 

sinsemellan med eleverna. 

 

… exempel att jag inte går på det här när dom försöker lägga det på mig utan att jag säger de och de har du inte gjort  

alltså vad har du gjort för att du ska nå det här vad har du lagt ner på det här nä men jag hade inga papper eller jag var  

sjuk hela tiden såna här saker och då måste vi ju bolla tillbaks ja du var sjuk men du har ju också ett ansvar i det här 
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5.3.3 Ökad motivation till lärande 
 

Betydelsen av en positiv lärare-elev-relation, menade lärarna, är att det också 

påverkar elevernas motivation och engagemang i skolarbetet. Vidare menade lärarna 

att en god relation till sina lärare kan utmynna i att inte bara vilja prestera för sin 

egen skull utan också för att få den direkta uppmärksamheten och bekräftelsen för sin 

prestation av sin lärare. Detta har att göra med att både eleven i en god relation, vill 

uppleva att läraren blir stolt över vad denne har presterat, eftersom läraren är en 

person som han/hon har respekt för. 
 

… dom blir mer motiverade att göra mer i skolan både för sin egen skull och för att visa att det här kan jag magister att  

dom får visa det och får man uppmärksamma då att man ser det är viktigt.  

 

… det kan ju gå så långt att eleven läser på en läxa tre gånger extra bara för att göra läraren glad och det låter ju eh lite 

trams och så men det hjälper ju eleven om det är en god relation så ser eleven upp till läraren och då vill han ju följa med 

och vara medveten om vad läraren pratar om och om läraren ställer frågor då vill ju eleven kunna svara och då läser ju 

denna mer visar mer uppmärksamhet… framförallt kommer ju eleverna trivas.  

 

Lärarna var även av den meningen att i de mest extrema fallen kan en dålig relation till 

sin lärare påverka eleven i den grad att denne antingen börjar skolka eller helt utebli 

från lektionstillfällena.   

 
Det är så många elever som säger att jag hade en sån dum lärare så jag orkade inte kämpa eller vi kom inte överens vi 

förstod inte vad varandra menade så jag gick inte på lektionen och då straffar dom ju sig själva för att relationen med 

läraren inte fungerade. 

5.3.4 Inte lika viktigt för alla elever 
 

Lärarna menade också att den goda lärare-elev-relationen vad det gäller elevens 

prestationer i skolarbetet har mest betydelse för de elever som behöver mycket stöd i 

att organisera sitt skolarbete och bekräftelse för sina prestationer. Elever med mer 

grundtrygghet och förmåga till att kunna planera och ta ansvar för sitt skolarbete har 

inte samma behov av den goda lärare-elev-relationen.  

 
Jag tror att många elever känner att dom kämpar lite extra kanske speciellt svaga elever och då är det nog just den goda 

relationen och det kan då va så att dom känner att det är värt att kämpa lite extra ytterligare en gång för att dom känner att 

dom är på väg och det är oftast så att det är det där kämpandet som gör att det tippar över åt rätt håll.    

 

För en del är det inte så viktigt med den personliga relationen som det är för vissa. Utan för vissa är det bara att veta att 

läraren kan sitt jobb och gör sitt bästa och så nöjer dom sig med det. 

5.4 Upplevda hinder och svårigheter i relationsetablerandet 

5.4.1 En relation som får en dålig start 
 

En relation som får en dålig start från början kan sätta klara begränsningar för ett 

positivt relationsetablerande. Att komma sent in i en klass som vikarie och börja dela 

ut IG-varningar som den föregående läraren lämnat efter sig kan vara dödsstöten för 

ett positivt relationsetablerande. Vidare menade lärarna att om en introduktion 

fallerar på grund av att det uppstår missöden, som gör att lärare och elev hamnar på 

kant med varandra innan en relation har etablerats, kan vara svårt att reparera. 

Därmed blev det tydligt att när läraren möter sin klass första gången, att 

introduktionen, i största möjliga mån sker friktionsfritt, eftersom en dålig start sätter 

klara begränsningar för ett positivt relationsetablerande.   
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/---/eller ta allvarliga samtal med eleverna på direkten det är inget roligt sätt att börja en relation på och det tar ju längre 

tid att kämpa sig upp från det än att man kan lära känna varandra först och sen säga att din förmåga räcker inte riktigt till 

för det här vi måste jobba mer med det här och det här det är ganska stor skillnad 

5.4.2 Elevens negativa inställning till skolan 
 

Den största faktorn till ett försvårat relationsetablerande till eleverna menade lärarna 

är elevens negativa inställning till skolan och intresse för ämnet. De intervjuade 

lärarna var av den åsikten, att om en elev inte är intresserad av det ämne som ska 

beröras, så kan den negativa inställningen projiceras över på läraren. Detta, menade 

lärarna, kan resultera i att eleven antingen intar en nonchalant, tjurig eller likgiltig 

attityd gentemot läraren, vilket i sin tur hämmar lärarens engagemang att göra något 

åt situationen.  Vidare menade lärarna att många elever inte är tillräckligt 

intresserade av att göra bra ifrån sig i skolarbetet, att upplevelsen av meningslöshet 

tar över, vilket också påverkar engagemanget att vilja ”lära känna” sina lärare.  
 

… det handlar ofta om elever som kanske inte tycker om fysik. Jag hade ju två flickor för ett par år sen och ja vi kom inte 

överens det var ju dels att dom inte tyckte om fysik så överförde dom det här ämnet på mig då och det tyckte jag var lite 

fult. 

 

Det har mycket med inställningen till skolan att göra för har dom bestämt sig för att här är det tråkigt och finns ingenting 

att göra då blir det svårt men har dom bestämt sig för att jobba och göra sitt bästa ja så visst det är ju så olika och visst 

därför känns det ju så att elever som alltid är tjuriga aldrig kan le då tar det emot det blir svårt 

5.4.3 Lärare distanserar sig 
 

Enligt intervjupersonerna kan lärare som inte är tillräckligt empatiska och öppna i sin 

lärarroll bli ett hinder för ett gynnsamt relationsetablerande till eleverna. Att kunna 

skapa kontakt med eleverna menade de, är avhängigt huruvida de själva har förmåga 

att våga släppa in folk på livet. Att inte kunna vara sig själv, inte våga visa sina 

brister eller andra ofullkomligheter i sin person, menade lärarna, kan också bidra till 

att man distanserar sig från eleverna. 

 
… det finns ju många kolleger som inte har den relationen som är lite mer strikta och rigida och det har säkert mycket  

med personligheten att göra hur nära man vill släppa någon in på livet. Har man stängt in sig och låst dörrarna och inte  

blottar sig nån gång då får man inte den relationen.  

5.4.4 Elever distanserar sig 
 

Ett distanserat förhållningssätt som en hämmande faktor för ett relationsetablerande, 

gäller inte bara läraren utan också eleven. Lärarna menar att en alltför distanserad 

elev kan verka hämmande för ett positivt relationsetablerande. Det måste finnas ett 

ömsesidigt intresse att vilja ta kontakt. Finns det inte ett engagemang hos båda 

parterna, poängterade lärarna, att det kan vara avgörande för huruvida ett 

relationsetablerande kan ske eller inte. En elev som inte uppvisar det ringaste intresse 

att vilja ha kontakt med sin lärare får lärarna att tillslut ge upp de också.  Att få 

tillbaka det man ger kan ses som en grundval i vilken nära fungerande relation som 

helst, och lärare-elev-relationen verkar inte vara något undantag.  

 
… det är ju svårt vissa sluter sig och jag har haft såna och det är väldigt svårt att få dom att öppna sig och då har vi ju  

mentorssamtal och så men dom släpper inte mig in på livet och det finns såna exempel och varför det är så är svårt att  

säga och det gäller ju inte bara mig som lärare utan också andra svåra att få ögonkontakt med svåra att få berätta om sig  

själva. 
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Lärarna menade också att ett distanserat förhållningssätt hos eleven många gånger 

kan bero på att eleven inte själv upplever att han/hon ”duger” i lärarens ögon. Att då 

avskärma sig kontakten med sin lärare kan vara ett sätt att försöka undgå att bli 

kritiserad av denna.   
 

/---/ många gånger och om jag försöker etablera en relation så försöker jag visa att hur det går för dig i svenskan har inget 

att göra med hur jag tycker att du är som person men det är jätte svårt att få dom att förstå det är ibland som att dom tror 

att bara för att dom har svårt för ett ämne så ser man ner på dom som person . Många elever tror att lärare gillar elever 

som är duktiga och inte gillar dom som har svårt för ett ämne. 

 

… det kanske inte är att eleven inte vill men den kanske inte orkar inte just då det kanske är massor privata saker som gör 

att man inte orkar med skolan just och då upplevs vi lärare som kanske lite tjatiga och då kan de inte med det för de vet 

redan precis hur det ligger till så dom kanske helt enkelt tror att man tjatar istället för att man egentligen bara undrar hur 

dom mår. 

5.4.5 Elever som blir alltför privata 
 

Lärarna var av den åsikten att elever med alltför stort behov att knyta an till läraren 

kan påverka relationsetablerandet negativt. Vad de avser här är elever som har svårt 

att hålla distans till sitt eget privata ”jag” gentemot läraren. Eleven tenderar att bli 

alltför privat på en kompismässig nivå. Den kompismässiga attityden som en elev 

kan uppvisa gentemot sina lärare kunde bli ett problem, eftersom det kunde tolkas 

som fjäsk och att vilja ställa sig in hos läraren, vilket vare sig uppskattas av läraren 

eller klasskamraterna. Problemet i en alltför kompismässig attityd hos eleven har 

också att göra med att det blir svårt för läraren att upprätthålla en professionell 

distans gentemot sin elev. Att då försöka ”stävja” det kompismässiga kan lätt 

uppfattas som sårande för eleven, att de känner sig nekade den bekräftelse och 

respons som de hoppats på från läraren, vilket i sin tur kan resultera i att eleven väljer 

att dra sig undan helt. Trotsallt, vilket en lärare påpekade, är det ett förtroende man 

får och då måste man gå varsamt fram för att inte eleven ska känna sig kränkt.   

 
… vissa är ju som öppna böcker och som pratar om allt med alla om sitt innersta så man känner att det där är väl ändå 

alltför privat för det är ju svårt när elever blir alltför privata så man får ju försöka sovra sånt också jag är ju inte kurator 

på det sättet. 

 

Det finns alltid en omsorgsaspekt att ta hänsyn till i arbetet, menade de, men det får 

inte ta överhand att det motverkar en sund och gynnsam relation som ska tjäna syftet 

att uppnå skolans uppsatta mål. Läraren måste veta vart hon har sin profession vilket 

en lärare utryckte genom att säga ”… det hör inte till jobbet att agera som deras 

mamma eller pappa”.  

 
/---/ alltså man måste man måste hålla isär profession och relation jag är pedagog och jag är inte specialiserad på att reda 

ut alla typer av problem jag är inte en psykoterapeut jag kan ju göra mer skada än nytta ibland om jag börjar re i deras 

problem. 

 

Ja alltså det får ju va en rimlig kontakt alltså det ska va en trygg och bra lärmiljö det är ju det som är syftet det får ju inte 

ta överhand att det får ta för mycket tid och energi med det här kontaktskapandet och det finns ju elever som har så 

väldigt stort behov av den här personliga kontakten och då tror jag att man får försöka stävja det lite tror jag.  
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5.4.6 En icke fungerande personkemi 
 

När lärarna resonerade kring olika hinder som kan uppkomma i samband med 

relationsetablerande till eleverna menade de att det ibland kan ha att göra med en 

icke fungerande personkemi. Talesättet ”Alla kan inte älska alla” dök upp i flertalet 

av intervjuerna. Detta tordes inte ha något samband med elevens inställning till 

skolan att göra utan kort och gott om att inte kunna mötas och komma överens med 

varandra. Varför det kan bli en sådan tråkig utgång i en lärare-elev-relation hade de 

inga direkta eller konkreta svar på, ”vissa människor kommer helt enkelt inte 

överens” blev svaret hos samtliga.   

 
Ja det handlar ju inte om utseende politiks tillhörighet eller invandrare eller icke invandrare det är jag helt övertygad om  

det är oväsentligt men exakt vad det beror på är svårt att säga om det är personkemi men jag kan inte definiera vad det är  

men vissa människor kommer man inte överens med och så blir det med vissa elever. 
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6 DISKUSSION 

 

Syftet med den här rapporten har varit att ta reda på lärares syn på lärare- elev-

relationen. Genom intervjuer med fem lärare på en gymnasieskola i Kalmar har jag 

samlat in data som avser att ge en fördjupad förståelse av vad som karaktäriserar en 

god lärare-elev-relation, hur man som lärare aktivt kan jobba för att etablera positiva 

relationer till eleverna, vilka hinder som kan uppstå i relationsetablerandet samt 

vilken betydelse lärarna tillskriver en god lärare-elev-relation. När lärarna 

diskuterade olika hinder och svårigheter som kan hämma ett positivt 

relationsetablerande framkom följande faktorer: en relation som får en dålig start, 

elevens negativa inställning till skolan, svårigheter för både lärare och elever att hålla 

jämvikt mellan närhet och distans i relationen samt en icke fungerande personkemi. 

I min diskussion utgår jag ifrån dem hinder och svårigheter i relationsetablerandet 

som jag anser är mest intressanta att diskutera närmre. 

6.1 Elevens negativa inställning till skolan 

 

Elevens negativa inställning till skolan som en hämmande faktor för 

relationsetablerande kan ses ur Madsens (2007) perspektiv, dvs. att vara inkluderad 

eller exkluderad beroende på om man förstår och kan tillskansa sig skolans ”sociala 

adress”. Den sociala adressen i skolans forum kan tänkas bestå av koder genom 

vilka, eleverna förväntas bete sig och uppföra sig efter. Exempel på detta kan vara att 

eleverna uppvisar ett beteende, som indikerar på att de är i skolan för att lära sig 

något, att de är mottagliga för lärarens undervisning, samt att de presterar resultat 

som visar på att han/hon tillgodosett sig undervisningen. Den sociala adressen 

påverkas och förändras inte av att vi vet att många elever i skolan är skoltrötta och 

beter sig därefter. En skoltrött elev kommer ändå bete sig på ett sätt som inte 

överensstämmer med skolans koder. Som en konsekvens av detta kommer dessa 

elever inte heller att bli relevanta för den kommunikation som äger rum i skolan. 

Därmed blir en exkludering ett faktum, vilken kommer att reducera elevernas sociala 

väsen till obefintlighet.  

  

Goffman (1970) menar att en social exkludering är ödesdiger för den individ som 

drabbas, eftersom det kommer att omöjliggöra ett deltagande i det sociala samspelet. 

Den skoltrötta eleven i dess ytterlighet har ett ”ansikte” som inte motsvarar de 

sociala attribut som skolinstitutionen kräver. Eleven kommer därmed känna sig 

underlägsen, inte bara gentemot dem mer ambitiösa skolkamraterna, utan också 

gentemot lärarna, eftersom de inte motsvarar bilden av den ideala eleven. Den 

sociala exkluderingen i skolan blir en ond cirkel, eftersom lärande och utveckling, 

vilket Madsen (2007) skriver, bygger på ett socialt deltagande, vilken eleven inte är 

inbjuden till. Detta leder dilemmat vidare till lärarens roll, dvs. kan läraren genom att 

inta den skoltrötta elevens perspektiv och därigenom kunna agera på ett sätt som kan 

få eleven att bli en aktiv deltagare i undervisningen? Som svar på den frågan tycker 

jag det är aktuellt att dra paralleller till Malténs (1978) teori om den självuppfyllande 

profetian, vilken går ut på att eleven agerar och beter sig på ett sätt som 

överensstämmer med lärarens förväntningar på denne.  

 
… elev som behandlas som en bråkstake blir bråkstake, elev som betraktas som oansvarig uppför sig oansvarigt, elev som 

anses misslyckad beter sig som att han vore misslyckad… (a.a., s.38).  
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Om vi tänker oss att i det inledande skedet, där eleven och läraren möts för första 

gången, att eleven då beter sig på ett sätt som läraren klassificerar som att vara 

skoltrött, vilket skulle kunna yttra sig genom att eleven beter sig stökigt, passivt osv. 

Vid nästa möte med eleven kommer läraren att förvänta sig att eleven beter sig 

likadant, som vid det första mötet och även här sluts en ond cirkel. Läraren har 

lyckats, vad Goffman (1974) menar, ge eleven en roll efter vilken eleven förväntas 

bete sig. Detta är tämligen olyckligt, eftersom det minimerar elevens framtida 

chanser, att kunna agera på ett sätt där hon återigen kan bli relevant, inkluderad, för 

undervisningen.  Bouman (1972) menar att det är av ytterst vikt att läraren varje dag 

kan se sina elever ur ett nytt perspektiv för att undgå att fastna i fördomar och 

förutfattade meningar om sina elever. För att läraren ska kunna lyckas med detta kan 

det tänkas att denne behöver ha vad Maltén (1995) beskriver som en 

självförverkligande människosyn. Om vi då tänker oss att läraren som lätt skaffar sig 

rigida och fasta uppfattningar om eleven har en krass människosyn, skulle läraren 

med den självförverkligande människosynen kanske kunna vara den, som lyckas 

omvända den skoltrötta eleven och få eleven att återigen bli ett socialt väsen att räkna 

med.  

  

I ett sådant resonemang låter det som att eleven inte skulle ha något eget ansvar, 

vilket så inte alls är fallet. Givetvis måste eleven själv aktivt jobba för att kunna bli 

tillbörlig den sociala kontexten i skolan. Viktigt är ändå att uppmärksamma att 

eleven kanske aldrig har blivit bemött av en lärare på ett sätt som visar att läraren 

faktiskt tror att eleven kan prestera något av värde i skolsammanhang. Slutsatsen av 

detta blir således att alla verksamma lärare bör fundera och medvetandegöra sin 

människosyn. Det är en sak att inneha en förståelse om att alla elever inte kan 

prestera lika bra och en helt annan att avskriva en elevs förmåga helt och hållet.  

 

Tänkvärt i sammanhanget är det som Stensmo (1997)  skriver, att det är av en ytterst 

vikt att läraren förmedlar förväntningar som tydligt talar om att alla elever både kan 

prestera och lyckas, vilket i sin tur befrämjar elevernas självkänsla. En sådan 

interaktionsform, menar Cooper och McIntyre (1996), skulle kunna vara ett ”jag-

stödjande” klimat, i vilket eleven upplever sig uppskattad och respekterad. Clarks 

(1995)  undersökning där han kartlagt fyra olika behov som eleverna anser är 

viktigast att få tillfredställda för att relationen till lärarna ska kunna betecknas som 

god. I Clarks (1995) undersökning framgick det att eleven behöver bli sedd, 

uppmuntrad, respekterad samt vägledd av sin lärare, att detta är för denne vad som är 

synonymt för vad en god relation med sin lärare. När läraren avskriver elevens 

förmåga helt med hänvisning till att eleven inte vill eller kan bemöter läraren eleven 

på ett indirekt respektlöst sätt. Kanske att det enda behovet som blir tillgodosett i en 

sådan relation är att eleven blir sedd, men inte sedd för vem han/hon är utan sedd 

genom lärarens glasögon där det är läraren som har bestämt vem eleven är. 

 

Av Birniks (1999) forskning framgick att lärarna menade att det var nödvändigt för 

lärarna att skapa tillitsfulla relationer till eleverna för att dessa ska kunna intressera 

sig för undervisningen, vilket även stöds av Ziehe (1992). Det man som lärare kan 

fråga sig är om det är värt att lägga ner tid, engagemang på den skoltrötta eleven. Av 

Lpf 94 att döma så ligger det i lärarens profession att åtminstone eftersträva det och 

att göra det mesta möjliga. Om då läraren ska få eleven att engagera sig i 
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undervisningen blir det här därför aktuellt att fråga sig hur? I min undersökning 

framgick det att humor kan vara ett hjälpmedel att tillgå för att låsa upp dörren hos 

elever som håller dem stängda.  

 

Detta stämmer väl överrens med Norrbys (1996) teori om hur man genom att 

tillämpa solidaritetsstrategier så kan vi ge stöd och bekräftelse till varandras 

personer. Genom att tillämpa solidaritetssrategier kan vi betona gemenskapsaspekter 

där vi hittar gemensamma referenspunkter, som bekräftar att vi har samma 

uppfattning om världsbilden. Förvisso får man dock förutsätta att uppfattning om 

världsbilden kan komma att skilja sig åt mellan lärare och elev, vilket bottnar i ålder, 

mognad och erfarenhet. Men som Bouman (1972) uttrycker det, så måste en lärare 

kunna byta perspektiv och inta elevens för att förstå vad som är meningsfullt för 

dem. Detta kräver dock en pedagog som Aspelin (1999a) betecknar som den 

elevorienterade, en lärare som har förmåga att knyta an till eleverna på ett sätt att 

han/hon får dem att känna sig uppskattade och bekräftade, vilket kräver av läraren en 

viss abduktiv skicklighet.  

6.2 Lärare som distanserar sig 

 

Ett annat problem i att skapa en god relation med sin elev verkar handla om läraren 

som person dvs. att denne inte skulle vara tillräckligt öppen i sin karaktär. Detta 

menade de intervjuade lärarna, kan göra att man skapar ett alltför distanserat 

förhållande till eleven. Jag tror att många gånger när en lärare intar en alltför 

distanserad attityd till eleven har att göra med hur läraren definierar sig själv i sin 

lärarroll. Om man är av den mening att man som lärare ska uppträda enbart som en 

”allvetare”, den som sitter inne med alla svaren, kan det nog lätt bli att man inte 

vågar gå eleven för nära därför att risken då blir större att eleven kan få syn på brister 

hos läraren såväl som person som i egenskap av läraren. Denne lärare är vad 

Goffman (1974) menar väldigt strängt hållen och bunden till sitt idealiserade ”jag”, 

som den uppvisar i en klassrumssituation. Jag tror likväl att denna typ av lärare har 

svårt att se eleverna som jämlikar och därför väljer att förhålla sig gentemot sina 

elever som ”den som vet bäst”. I detta tror jag föder en föreställning om att 

upplevelsen av att eleverna faktiskt kan veta bättre i vissa sammanhang, skulle kunna 

frammana extrema skamkänslor hos den här läraren och där dennes alter ego inte 

längre blir bekräftat. Och varför skulle denna vilja utsätta sig för det? 

 

Hos läraren som är alltför upptagen med att agera och upprätthålla fasaden som 

allvetare behöver vare sig lyhördhet eller avsaknad av människointresse vara 

förklaringen. Snarare tvärtom. Jag menar att en människa som agerar på ett sådant 

sätt kan tänkas vara en person som är väldigt självkritisk och som kanske även på 

andra plan i livet kan vara utsatt för negativ kritik från andra. Antagligen är denna 

person också väldigt känslig och uppfattar lätt signaler från eleverna där han bedöms 

och värderas negativt. Följaktligen kommer denna att köra på sin linje där han/hon 

vet bäst ännu hårdare, eftersom att bli nedvärderad av människor som inte är jämlik 

vad det gäller ålder eller utbildning kan upplevas alltför knäckande för dennes 

självbild. Med det sagt att han/hon inte tar åt sig av elevernas granskande blickar, 

bara att denna inte utåt sätt kommer att ge en tillstymmelse av bevis, som indikerar 

på att han/hon tar åt sig.  
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Vidare kan man också föreställa sig att en alltför distanserad hållning gentemot 

eleverna kan ha att göra med vad Ogden (1993) beskriver som ”den tråkige” läraren. 

”Den tråkige” läraren är så upptagen med att föra sin egen linje att denne helt enkelt 

inte uppmärksammar och registrerar dem signaler som eleverna sänder ut till 

honom/henne. Detta behöver nödvändigtvis inte ha att göra med att läraren är fast i 

sitt alter ego, utan bara att denna saknar den så nödvändiga lyhördhet som kan tyckas 

krävas när man ska integrera på ett positivt sätt med andra.  Till skillnad från läraren 

som agerar allvetare kan förklaringen här till det distanserade förhållningssättet 

bottna i en avsaknad av människointresse. Avsaknaden av denna kommer bli att 

han/hon överhuvudtaget inte pejlar in elevernas emotionella responser, eftersom 

detta inte är av intresse. Gissningsvis skulle jag tro att detta inte är något som den här 

läraren är medveten om, eftersom det skulle förutsätta att läraren faktiskt reflekterar 

över sitt eget sociala jag vid interaktion med sina elever, vilket i sig förutsätter att 

läraren också är intresserad av att mäta sig därigenom. Detta sker inte om det inte 

finns något intresse i att förstå och lära sig av andra människor, hur de känner, tänker 

eller agerar.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att båda typerna av lärarna kommer inta en 

vad Aspelin (1999a) menar överdifferentierad roll gentemot eleverna. Betydande här 

är att elevernas gensvar kommer att skilja sig nämnvärt. Eleverna kommer antingen 

att svara på detta genom att bli överdrivet styrda och fokuserade på lärarens 

förväntningar, dvs. eleverna blir underdifferentierade gentemot läraren eller i annat 

fall totalt bortse från lärarens behov och också själv placera sig i en 

överdifferentierad roll. I fallet med läraren som agerar som allvetare skulle jag gissa 

att eleverna kommer att hamna i en underdifferentierad roll gentemot denne. Detta 

skulle kunna bero på att trots det respektlösa sättet som tordes föreligga den här 

typen av lärarroll får eleverna att känna sig tämligen försvarslösa och underkuvade, 

trotsallt är det ju ändå en person som både är äldre och förutsätts besitta en mer 

gedigen kunskap om hur livet är befattat. Vad det gäller läraren som totalt saknar 

lyhördhet och intresse för eleverna kommer eleverna nog svara med den responsen 

att sätta sig i en överdifferentierad roll i likhet med läraren. Detta blir som en 

konsekvens av att läraren inte ger något uttryck eller stöd för elevernas emotionella 

responser, vilket i sig inte verkar motiverande för eleverna att då ta hänsyn till 

dennes.  

6.3 Elever som blir alltför privata 

 

De intervjuade lärarna menade också att ett problem som kan uppkomma i samband 

med relationsetablerandet är när eleverna blir alltför privata i sitt umgänge gentemot 

läraren. Alla lärare som deltog vid intervjun var av den åsikten att det är viktigt att 

man håller en lagom distans kontra närhet till eleven. Så långt är allt väl, eftersom 

detta ändå är något som lärarna själva kan ansvara för.  

 

Problematiken, som jag förstod det av lärarnas utsagor, i att eleven tenderar att bli 

alltför privat, ligger i att lyckas handskas med det på ett sätt så att eleven inte blir 

sårad. Detta kan ses som att läraren blir av eleven inbjuden till dennes bakre region 

enligt Goffmans (1974) terminologi, vilket kan tänkas ha föranletts av att eleven 

känner stor tillit och förtroende gentemot läraren och litar på att han/hon kan ge råd 

och stöd i saken det gäller. Läraren är här medveten om att han/hon kommer vid ett 

bemötande av detta för stunden träda ur den det professionella förhållningssätt som 
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denna anser är bättre lämpat vid samspelet med sina elever och behöva bli mer 

privat. Detta ska inte sammanblandas med omsorgsaspekten som finns med 

läraryrket där läraren visar och tar ansvar för att reagera på en elev om den inte 

verkar må bra. Vad jag avser här är när eleven börjar prata och agera gentemot 

läraren som att läraren vore en kompis till denne. Detta skulle kunna betyda att 

eleven börjar prata om samma saker som han/hon gör med sina kompisar i och 

utanför skolan. Det kan handla om problem i sina relationer, vad som hände på festen 

förra helgen osv.  

 

Problematiken här för läraren uppkommer i samband med när läraren försöker 

”stävja” elevens alltför privata ”jag” i samspel med denna.  Goffman (1974) skriver 

att:  

 
Vi måste med andra ord vara beredda att inse att det verklighetsintryck som frammanas av ett framträdande är ett 

ömtåligt, sprött fenomen som kan falla sönder genom mycket små missöden och felgrepp (s. 55).  

 

Detta belyser dilemmat som läraren hamnar i på ett tydligt sätt.  Väljer läraren att 

försöka stävja detta måste denne vara extremt försiktig i sitt agerande för att inte 

skapa en vad Norrby (1996) beskriver som ansiktshotande situation. Det kan även 

tilläggas att eleven i sitt agerande faktiskt har skapat en ansiktshotande situation för 

läraren, eftersom detta är en situation som kommer att upplevas mer eller mindre 

obehaglig, eftersom läraren kommer att varsebli risken med att såra eleven, vilket 

inte är eftersträvansvärt. Den ansiktshotande situationen för läraren bottnar också i 

att elevens agerande i sig inkräktar på lärarens integritet, eftersom det indirekt ställer 

krav på att läraren behöver om denna ska välja att bemöta eleven i rädsla för att inte 

såra denna, träda ut ur sin roll som lärare och bli mer privat, vilket denne inte hade 

önskat från början. 

 

Det förtroende som läraren vill att eleven ska känna till honom/henne ligger alltså 

inte i att den ska bli alltför privat utan snarare som Buber (1993) menar att en god 

lärare-elev-relation kännetecknas av att det finns förtroende mellan parterna, vilket 

innebär att eleverna förstår att de väsentligen har samma mål som läraren, att läraren 

vill hjälpa dem att komma till insikt och få kunskap som kan hjälpa eleverna i deras 

strävan efter ett värdigt liv. Med andra ord finns det en distinkt skillnad på förtroende 

som är skolrelaterade och förtroende där lärare och elever delar förtroligheter av mer 

privat karaktär. 

 

Dessutom blir det problem för läraren när den ena gången ska sitta och betona den 

nära kompismässiga förhållningssättet gentemot eleven, för att vid nästa lektion 

behöva ta ett samtal som rör elevens skolarbete. Läraren har nämligen visat upp en 

roll som är anpassad för dennes bakre region och nu behöver läraren istället visa upp 

sin roll som överensstämmer med den främre regionen. Goffman (1974) skriver att 

om den agerande inte lyckas med denna publikåtskillnad, kan det kan bli svårt att 

genomföra en lyckad dramaturgisk framställning, eftersom denne kommer att ha 

svårt att hålla isär vilken roll han/hon ska projicera inför sin publik. Sheff (1991) 

menar att stolthet uppkommer i kommunikation som sker i samklang där aktörerna 

förstår varandra och visar varandra tillbörlig respekt, vilket också förutsätter att den 

interpersonella relationens differentieringsgrad regleras på ett lämpligt sätt dvs. att 

det finns en balans och jämvikt mellan närhet och distans i relationen. I en alltför 

nära relation mellan lärare och elev kommer emotionen stoltheten inte kunna komma 

till uttryck hos någon av parterna. 
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Om den goda relationen har som syfte att vägleda och lotsa eleverna fram i sin 

läroutveckling i syfte att de ska få så pass bra resultat och betyg som möjligt, måste 

läraren också se till att det blir det som är drivkraften i relationsetablerandet. Låt oss 

konstatera att det handlar om att hitta fokus för vilket guidar och vägleder läraren i 

sina försök att hitta forum för relationsetablissemanget. Vad skulle fokuset då kunna 

utgöras av? Låt oss utgå ifrån vilka viktiga komponenter som framhävs i Läraren i 

blickpunkten (2008). Där är lärarens förmåga att se eleverna som enskilda individer, 

att relationen ska vila på en grund där det finns en ambition att med intresse och 

respekt möta varandra. Vidare betonas att en god relation handlar om att skapa 

trygghet där en förtroendefull relation gynnsamt kan påverka elevernas lärande. 

Därtill vill jag även tillägga det som en lärare sa i en av mina intervjuer: 

 
Ja alltså det får ju va en rimlig kontakt alltså det ska va en trygg och bra lärmiljö det är ju det som är syftet det får ju inte 

ta överhand att det får ta för mycket tid och energi med det här kontaktskapandet och det finns ju elever som har så 

väldigt stort behov av den här personliga kontakten och då tror jag att man får försöka stävja det lite tror jag. 
 

Birnik (1999) menar att i lärarens professionella förhållningssätt gentemot eleven 

ingår en förmåga att kunna vara nära denne samtidigt ha distans. Han poängterar 

vikten av att läraren kan ”objektivera” eleven i den grad att han/hon kan se eleven, 

och dennes svårigheter och problem, skilda från sina egna. Den pedagog som Buber 

(1993) beskriver strävar efter att förstå eleverna och att eleverna ska förstå honom, 

vilket innebär att han fortlöpande pendlar mellan att agera själv och överta elevernas 

roller.  

 

Lyckas läraren inte att stävja elevens alltför kompismässiga bemötande ger läraren 

också klartecken för att låta eleven tömma ur sig på allehanda problem av privat 

natur. Goffman (1974) menar att alla aktörer som agerar i en speciell social situation 

har något att dölja för varandra, saker som inte är enhetligt med den roll som 

aktörerna spelar upp. Vidare menar han att det är ett allmänt känt faktum att 

bevarandet av social distans i ett socialt sammanhang mellan aktörerna kan ses som 

förutsättningar för att den agerande ska kunna bevara och upprätthålla respekt hos 

publiken (a.a.). Lite krasst skulle man kunna säga att läraren bjuder in sig till elevens 

bakre region och blir därmed också ansvarig för att kunna upprätthålla den stödjande 

rollen inför det som han/hon får reda på om eleven, sådant som inte har att göra med 

skolan eller skolarbetet i alltför stor utsträckning. Att agera tillsammans i den bakre 

regionen menar Goffman (1974) innebär att aktörerna visar varandra förtrolighet, att 

stämningen präglas av en mer familjär natur, vilket kan ställa till problem senare för 

läraren när denne ska inta ett mer professionellt förhållande gentemot eleven.  

 

Om vi antar att läraren inte lyckas stävja den kompismässiga relationen till eleven, 

vilka konsekvenser kan det då bli av det? Vad händer då när läraren ska sätta betyg 

på just denna aktuella elev? Ofrånkomligt kommer läraren vara påverkad och inte 

helt objektiv i sin bedömning av elevens prestation om deras relation är alltför 

kompismässig. Vi kan tänka oss att det kan ske två typer av utfall. Det ena att läraren 

sätter ett alltför högt betyg, vilket mycket väl kan genomskådas av övriga elever i 

klassen, vilket som en konsekvens blir att läraren kommer förlora tillit och förtroende 

hos övriga klassrumsaktörer. Det andra är att läraren i sin rädsla att inte var rättvis 

mot övriga elever eller att vara alltför påverkad att den nära relationen sätter ett 

snäpp lägre betyg än vad eleven faktiskt har presterat och gjort sig förtjänt av. Ett 

tredje utfall kan naturligtvis också vara att läraren sätter ett rättvist betyg som 
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stämmer väl överens med vad eleven har presterat. Har eleven presterat för ett bra 

betyg kan båda parter känna sig nöjda. Men om så inte är fallet, kommer antagligen 

eleven som känt sig trygg och börjat betrakta sig som kompis med läraren antagligen 

medvetet eller undermedvetet förvänta sig ett högre betyg. När så inte blir fallet 

kommer relationen som vilat på fel grunder att krascha, eftersom eleven haft andra 

förväntningar på läraren.  

6.4 En icke fungerande personkemi 

 

Lärarna i min undersökning uppgav att en personkemi som inte fungerar mellan 

lärare och elev gör att en god relation däremellan inte kan ta form. Lite krasst vill jag 

ha lov att ställa frågan, har läraren rätt att ge upp om en elev med hänvisning till att 

personkemin inte fungerar?  

 

Läraren har i sin roll ett myndighetsutövande när denne sätter betyg på elevens 

prestationer. ”Alla kan inte älska alla”, inget underligt i det, bara ett faktum att 

konstatera. Men i lärare-elev-relationen är det då riktigt så enkelt? Hur ska vi kunna 

mötas? Jag tror att det är en fråga om vad det är för typ av relation man eftersträvar 

att ha till sina elever. Jag vill nog ändå våga påstå att i sammanhanget kan inte 

läraren avfärda en icke fungerande relation med hänvisning till att personkemin inte 

skulle fungera. Läraren är den som skall vara vuxen och mogen i sitt förhållningssätt 

gentemot eleven, vilket inte på något vis avskriver elevens ansvar gentemot läraren, 

men å andra sidan är det inte heller eleverna som sätter betyg på läraren och det 

tycker jag är tänkvärt. Av intervjupersonernas utsagor var en icke överensstämmande 

personkemi inte något som hörde till vanligheterna, utan något som kunde upplevas i 

enstaka fall med vissa elever. Jag tror att detta lätt uppkommer i en situation där vad 

Aspelin (1999a) menar att läraren antingen är i en underdifferentierad roll gentemot 

eleverna som har intagit en överdifferentierad roll, läraren är i en överdifferentierad 

roll och eleven i en underdifferentierad roll. Detta kan låta lite motsägelsefullt, vilket 

jag strax ska visa på att så inte alls behöver vara fallet.  

 

Den lärare som lätt hamnar i en underdifferentierad roll är antagligen också en 

person som kan tänkas vara ganska osäker, aningens självkritisk, men också vad 

Aspelin (1999a) menar alldeles för benägen att pejla in elevernas emotionella 

responser, vilket är på gott och ont. Faran i det menar jag är att läraren väldigt 

känslig och beroende av respons och bekräftelse från eleverna kommer denna också 

vara mer benägen att knyta an till elever där personkemin stämmer väl överens och 

då också lättare avfärda elever där personkemin inte fungerar. På samma sätt menar 

jag att det blir när läraren sitter i den överdifferentierade rollen gentemot eleverna. 

Som redan nämnt menar jag att den lärare som lätt hamnar i den överdifferentierade 

rollen består av två lärartyper, den tråkige enligt Ogdens (1993) definition och den 

lärare som hela tiden eftersträvar att upprätthålla den ”allvetande” illusionen vid liv. 

Varför det är viktigt att vara på det klara med detta är för att jag inte tror att den 

tråkige läraren kommer ha några bekymmer med personkemin därför att detta är 

inget som denna varseblir, utan det är istället något som är förbehållet ”den 

allvetande” lärarrollen. Personkemin där menar jag kommer vara avhängig huruvida 

eleven i fråga kommer bekräfta honom och hans kompetens dvs. om det råder 

koncensus där eller inte. Elever som vill ifrågasätta och därmed inte ge positiv 

feedback för lärarens ”ansikte”, enligt Goffmans (1970) terminologi, kommer 

personkemin inte stämma och det kommer falla ut negativt för elevens del. 
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6.5 Avslutande ord 

 

Jag vill nu avslutningsvis säga något om lärarens ansvar i relationsetablerandet till 

eleverna. Aspelin (1999a) skriver att läraren som skolsystemets främsta företrädare 

alltid har ett ansvar för sina handlingar och för de relationer som knyts till eleverna. 

Detta är egentligen en ganska vag definition vad för typ av ansvar som läraren 

faktiskt har. Ansvar i vilken bemärkelse då? I Pedagogiska magasinets skriftserie nr 

7, Läraren i Blickpunkten (2008), framhävs att relationen ska vila på en grund där det 

finns en ambition att med intresse och respekt möta varandra. Detta är åtminstone 

rättvist gentemot läraren, eftersom det lägger ett aktivt ansvar hos både lärare och 

elev, läraren är med andra ord inte ensam i att behöva ta ansvar för att det ska 

utvecklas positiva och goda relationer till eleverna. 

 

Några av de intervjuade lärarna i min undersökning gav ett intryck av att vara vad 

Aspelin (1999a) kallar relationsmedvetna pedagoger. Den relationsmedvetna 

pedagogen, menar Aspelin, uppträder sensibelt, genom vilket denna visar att han/hon 

är medveten om hur eleverna uppfattar dennes agerande, men också det ombytta. 

Dessutom har den relationsmedvetna pedagogen mod att reparera den skada som kan 

ha orsakats av att denna har uppträtt respektlöst gentemot eleven, men också att 

läraren har mod att visa sig sårad om eleverna har uppträtt respektlöst gentemot 

henne. Det handlar om ett ömsesidigt givande och mottagande (a.a.). Om läraren då 

uppträder på detta sätt har denne tagit ett aktivt ansvar och satt en lämplig grund för 

att goda relationer ska kunna etableras. Låt oss likna detta vid en metafor där läraren 

har lagt ut ett bete på kroken och egentligen bara kan hoppas på att eleverna ska 

nappa på det. Om så inte blir vad återstår att göra då? Som sagt, alla relationer kräver 

ett ömsesidigt bekräftande, det är ingen envägskommunikation, och lärare-elev-

relationen utgör inget undantag.  

 

Skolverksamheten är en komplex verksamhet och vad som framgått av min 

undersökning är att det inte alltid är så enkelt med elevrelationer. Lärare-elev-

relationen är ett viktigt fenomen i undervisningssituationen och förtjänar all 

uppmärksamhet den kan få. Den utgör grundvalen för att det ska kunna ske en positiv 

och gynnsam inlärningsprocess hos eleverna, vilket ställer krav på läraren inte bara 

har en god ämneskompetens och psykologisk medvetenhet, utan också insikt och 

kunskap i hur relationella processer skapas likväl hotas i undervisningssituationen. 

Därtill vill jag återigen poängtera betydelsen av att läraren inte är ensam i sin roll 

som relationsetablerare, en aktiv insats krävs även från elevens sida och med dem 

orden väljer jag nu att avsluta min rapport. 

6.6 Fortsatt forskning 

 

Under rapportens framskridande har det slagit mig flera gånger om att det hade varit 

väldigt intressant att undersöka lärares syn på lärare-elev-relationen genom att göra 

en fallstudie. Att bara ha intervjuer som metod för insamlandet av data gör att 

forskaren blir helt utelämnad att lita på sina respondenters utsagor. Genom en 

fallstudie hade jag kunnat undersöka om lärarnas syn på sina elevrelationer också 

stämmer överens och har relevans och giltighet med hur de kommer till uttryck i 

klassrumssituationer. 
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BILAGA 1 
 

Vilken typ av relation skulle du säga för läraren är den mest eftersträvansvärda att ha 

till sina elever?  

(ff)- Den relation som du just beskrivit, i vilken utsträckning upplever du dig ha 

 den till dina elever?  

 Vilka faktorer är viktiga för att en god lärare-elev-relation ska kunna 

 formas? 

 Beskriv en situation där du efter en interaktion med en elev upplever att ni 

 båda  känner er samspelta och nöjda med mötet när ni skiljs åt. Vad i den 

 situationen, vilka faktorer, tror du det var som påverkade att mötet upplevdes 

 som positivt och meningsfullt?  

 Vilken betydelse skulle du tillskriva lärarens personliga egenskaper för att en 

 god lärare-elev-relation ska kunna formas? 

 Hur skulle du beskriva att en relation mellan lärare och elev ser ut om den 

 inte fungerar?  

 Även bra relationer har sina svackor men tillskillnad från ickefungerande 

 relationer har den en stabilitet som gör att den fungerar ändå. Hur skulle du 

 beskriva den ”stabiliteten” i en lärare och elev relation och hur kommer den 

 till uttryck? 

 

Varför anser du att det är viktigt att läraren skapar och bevarar goda relationer till 

sina elever?  

(ff)- På vilket sätt skulle du säga att det är lärarens ansvar att det sker ett aktivt 

 relationsetablerande mellan lärare och elev? 

 I vilken utsträckning upplever du att dina lärarkolleger anser det viktigt och 

 aktivt jobbar för en god lärare-elev-relation? 

 I vilken utsträckning upplever du att dina elever tycker det är viktigt med bra 

 relationer till sina lärare? Hur kommer detta till uttryck? 

 Varför är det viktigt för eleverna, anser du, att det finns goda lärare-elev-

 relationer i skolan och i undervisningen? 

 På vilket sätt tror du att en god lärare-elev-relation kan påverka eleven i sitt 

 skolarbete? 

 På vilket sätt tror du att en icke fungerande lärare-elev-relation kan falla ut 

 och påverka en elevs skolarbete? 

 

På vilket sätt upplever du som lärare att du aktivt jobbar för en god lärare-elev-

relation ska kunna skapas och upprätthållas? 

(ff)- Vad anser du är det viktigaste som en lärare bör tänka på för att aktivt kunna 

 skapa och upprätthålla en god lärare-elev-relation? 

 Beskriv på vilket sätt du upplever att kommunikationen mellan dig som lärare 

 till dina elever kan vara ett hjälpmedel för att kunna skapa en god lärare-

 elev-relation? 

 Beskriv på vilket sätt kommunikationen kan upplevas som ett hinder mellan 

 dig som lärare till dina elever för att kunna skapa och etablera god lärare-

 elev-relation? 

 På vilket sätt upplever du att det är viktigt för eleverna att ha goda relationer 

 med sina lärare? 

 På vilket sätt upplever du som lärare att dina elever aktivt försöker skapa 

 goda relationer till dig som lärare? Hur yttrar sig detta? 



 

 Beskriv på vilket sätt du upplever att du uppmuntrar ett sådant 

 kontaktsökande? 

 Beskriv någon situation där du upplevt att du som lärare har misslyckats med 

 att ”fånga upp” en elevs försök att närma sig dig eller fördjupa er lärare och 

 elev relation? Vad tror du att denna miss kan ha berott på? Vilka faktorer 

 kan ha verkat hämmande för dig? 

 På vilket sätt upplever du att din syn på en god lärare-elev-relation har 

 förändrats, om den har det, under dina verksamma år som lärare? 

 Vad kan din förändrade syn på att forma och upprätthålla en god lärare-

 elev-relation bero på? 

 Vilka ”knep” har du som lärare för att hålla glöden vid liv vad det gäller att 

 motivera sig och kämpa för att upprätthålla goda relationer till dina elever? 

 

Varför tror du att en lärare ibland kan misslyckas med att bygga en tillitsfull och 

meningsfull relation till en elev?  

(ff)- Vilka faktorer upplever du kan verka avgörande för huruvida du som lärare 

 att kan ha svårt att komma nära en elev? 

 På vilket sätt kan du uppleva att kommunikationen mellan dig som lärare till 

 eleven kan vara ett hinder för att skapa en god lärare-elev-relation? 

 På vilket sätt tror du att en lärares personliga egenskaper kan verka som ett 

 hinder för att en god lärare-elev-relation ska kunna formas och 

 upprätthållas? 

 På vilket sätt kan du som lärare uppleva och märka att en elev inte är 

 intresserad av att vare sig skapa eller upprätthålla en god lärare-elev-

 relation? Vad tror du kan ligga till grund för en sådan ”inställning” hos 

 eleven?  

 Varför tror du att det är lättare att skapa en god lärare-elev-relation till vissa 

 elever? Vilka faktorer kan verka avgörande?  

 Hur agerar du som lärare gentemot en elev där du vill förändra och förbättra 

 relationen er emellan om den inte fungerar? Hinder och möjligheter? 

  

 

 

 

 

 

 


