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SAMMANFATTNING 
Oavsett om man är lärare eller elev i dagens gymnasieskola innebär det ett ständigt 
integrerande med andra människor. I läroplanerna poängteras vikten av att det 
formas fungerande relationer mellan elev och lärare för att optimera elevens 
utveckling. Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers uppfattning 
av elev-lärare-relationen, med fokus på deltagarnas upplevelse av elev-lärare-
relationen som begrepp, vad som kännetecknar en fungerande relation samt hur detta 
i sin tur påverkar studieresultatet. Deltagarantalet uppgick till fyra och valdes 
strategiskt efter undersökningens syfte. Studien har en kvalitativ ansats och med 
hjälp av en narrativ metod, i form av brevintervju, har empiri samlats in. Deltagarnas 
berättelser har bearbetats med hjälp av en narrativ analysmetod för att besvara de 
uppställda frågeställningarna. Resultatet visar att deltagarna upplever begreppet elev-
lärare-relation som mångsidigt och att det innefattar fler olika områden, vilka inte 
enbart är knutna till skolan. En fungerande elev-lärare-relation kännetecknas av att 
läraren fungerar som en handledare och vän, denne ska stötta eleven samt vara 
engagerad i sitt arbete. Deltagarna upplever det som positivt för relationen då de får 
inflytande över sin skolgång, vilket i sin tur reducerar känslan av maktlöshet. 
Fortsättningsvis visar resultatet på att lärarens makt över eleverna uppfattas som 
något negativt då det ger till följd att relationen inte upplevs som jämställd. Vidare 
framgår det i berättelserna att deltagarna lägger stort ansvar på läraren i arbetet med 
att skapa och upprätthålla en fungerande elev-lärare-relation och väger sällan in sitt 
eget ansvar i sammanhanget. Gällande elev-lärare-relationens inverkan på 
studieresultatet framgår det att icke fungerande relationer mellan elev och lärare 
bland annat bidrar till en minskad motivation och försämrad psykisk hälsa hos eleven 
vilket i sin tur påverkar dennes studieresultat.
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1 INTRODUKTION 
Oavsett om man är lärare eller elev i dagens gymnasieskola innebär det ett ständigt 
integrerande med andra människor. För en elev ställs det inte bara kunskapsmässiga 
krav utan också krav på social utveckling. Läraren spelar för eleven en viktig om inte 
avgörande roll för huruvida denne kommer att nå upp till ovan nämnda krav. 
Relationen mellan elev och lärare bygger på en väl fungerande kommunikation som 
in sin tur bygger på en ömsesidig trygghet. Av egen erfarenhet både från vikariat på 
en gymnasieskola och från tiden som gymnasieelev anser jag att det tar tid att bygga 
upp denna ömsesidiga trygghet på vilken utvecklingen, såväl kunskapsmässig som 
social vilar. Bristen på lärartjänster i landet har enligt mig resulterat i allt fler 
tidsbegränsade vikariat. För den vikarierande läraren och för eleverna innebär detta 
en kortare tid att bygga upp ovan nämnda relationer. Under min verksamhetsförlagda 
utbildning, VFU, samt vid de tillfällen då jag vikarierat som lärare på en 
gymnasieskola har jag vid ett flertal tillfällen funderat över elevers upplevelse av 
elev-lärare-relationen, hur denna påverkar deras lärande och i sin tur utvecklingen. 
Under lärarutbildningen har jag fått ta del av forskning gällande lärande och 
personutveckling som betonar vikten en fungerande mellanmänsklig kommunikation 
vilken bland annat baseras på förtroende, trygghet och meningsfullhet. En god och 
meningsfull relation mellan elev och lärare är med andra ord oerhört viktigt för att en 
utveckling ska ske, både socialt och kunskapsmässigt. Dock är ofta denna forskning 
förankrad i ett lärareperspektiv och utgår ifrån pedagogers uppfattning av elev-lärare-
relationen. I detta sammanhang blir det därav enligt mig både väsentligt och aktuellt 
att ur ett elevperspektiv studera elev-lärare-relationen. 
 
Syftet med denna studie blir således att med hjälp av en narrativ undersökningsmetod 
studera gymnasieelevers uppfattning av elev-lärare relationen, vad som för dem 
kännetecknar en god elev-lärare-relation samt dess inverkan på studieresultat. 



4 

2 BAKGRUND 
I detta avsnitt följer en redogörelse för vad Läroplanen för de frivilliga skolformerna 
säger gällande elev–lärare-relationen, lärande och utveckling. Det redogörs även för 
den teoretiska ansatsen i uppsatsen, aktuella teorier samt vanligt förekommande 
begrepp inom ämnet. 
 

2.1 Läroplanen 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) 
är grunden för hur skolans verksamhet ska bedrivas och i denna finns tydliga 
riktlinjer för vad som är skolans viktigaste uppgift. Enligt Lpf-94 är en av 
grundförutsättningarna för att en elev utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt att 
läraren lyckas skapa goda relationer med eleven. Det är läraren som är ansvarig för 
att dessa relationer utvecklas och uteblir dessa kan det få konsekvenser för elevens 
kunskapsutveckling. Enligt Lpf-94 är skolans huvuduppgift bland annat att förmedla 
kunskaper och skapa förutsättningar för att lärande och utveckling ska ske. 
Undervisningen ska anpassas efter de olika förutsättningar och behov som varje elev 
har. Lärarens ska utgå från den enskilde individens behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande samtidigt som elevens självförtroende, vilja och förmåga 
att lära ska stärkas. På flera ställen i Lpf-94 poängteras vikten av en god elev-lärare-
relation än mer tydligt. Bland annat ska läraren stödja, stimulera och handleda eleven 
samt ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. Varje elev ska få stimulans att 
växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.  
Eleven ska mötas med respekt för sin person och sitt arbete och för elever med 
negativa skolerfarenheter ska skolan återskapa en positiv inställning till skolan. Även 
I Lärares yrkesetik (Lärarförbundet, 2002) nämns vikten av att läraren i sin 
yrkesutövning skapar och upprätthåller förtroendefulla relationer med eleven. 
Läraren ska bland annat bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet. 
 

2.2 Teoretisk ansats 
I detta kapitel görs en redogörelse för den teoretiska ansatsen med syfte skapa en 
kunskapsgrund vilken senare kan användas för att dra teoretiskt förankrade slutsatser 
i uppsatsens reslutat och diskussionskapitel. Denna del är stommen i uppsatsen och 
de teorier som läggs fram under detta kapitel löper som en röd tråd genom hela 
arbetet. 
 

2.2.1 Lev Vygotskij och den potentiella utvecklingszonen 
Enligt Lindqvist (2003) menar Vygotskij att samspelssituationer är av stor vikt vid 
kunskapsutveckling och lärande då det är vid dessa situationer som individen får nya 
insikter. Martin (2007) anser att Vygotskij menar att den kulturella kontexten är 
avgörande för individens utveckling, vilket kortfattat innebär att individen lär sig av 
andra. Det är föräldrar, lärare och vänner som hjälper barnen att lära sig hur världen 
fungerar. Det finns det ett samband mellan barn som växer upp i en miljö där denna 
typ av stimulans inte existerar och en sämre kognitiv utveckling. Enligt Bråten och 
Thurmann-Moe (1998) Visar den potentiella utvecklingszonen hur mycket vi kan 
lära oss vid ett speciellt tillfälle bara rätt metoder används. Här spelar samspelet och 
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samarbetet med en mer kompetent person en avgörande roll. En kompetent person 
kan till exempel vara en lärare som redan har de kunskaper som eleven vid tillfället 
ska lära sig. Genom arbete tillsammans med andra kan eleven nå kunskaper som 
han/hon inte kan nå på egen hand. I samspelet mellan elev och lärare måste läraren 
vara medveten om ovan nämnda teorier för att ett lärande och en utveckling ska ske. 
 

2.2.2 Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism vilar på grundtanken att individens beteende inte skall ses 
som medfött utan snarare som en produkt av det sociala samspelet mellan individer. 
Enligt Trost och Levin (1996) vilar den symboliska interaktionismen på fem 
hörnstenar, social interaktion, symboler, aktivitet, betoning av nuet och definition av 
situationen. Definitionen av en situation skall ses som den viktigaste av de fem 
hörnstenarna för hur vi formas som människor. Det innebär att om man definierar en 
situation som verklig blir den också verklig i sina konsekvenser. Under en människas 
barndom så kan man oftast finnas en eller flera betydelsefulla personer som barnet 
lär sig av. Det behöver inte vara barnets mamma eller pappa utan kan också vara en 
lärare eller vän. Denna person, som i detta sammanhang kallas för den signifikanta 
andra spelar en mycket viktig roll i hur barnet senare i livet kommer uppfatta sin 
omgivning samt agera i olika framtida situationer (a.a.).  
 
Enligt Aspelin (1999) anser Mead att socialisationsprocessen sker på alla punkter 
och i alla avseende genom social interaktion. Socialisationen kan ses som jagets 
sociala födelse men också dess fortsatta utveckling. Barnets jaguppfattning utvecklas 
i samspel med andra människor först genom barnets respons och signifikanta andras 
gensvar men ju längre tiden går ju mer utvecklas detta till att interaktionen sker med 
meningsfulla symboler. Aspelin (a.a.) menar vidare att man kan se socialisation som 
social anpassning. Man antar att det finns en rådande social ordning vilken är 
uppbyggd av normer, värderingar och regler. Människan föds in i en social värld och 
lär sig den sociala ordningen genom interaktion. Det är tack vare den signifikante 
andre som individen lär sig att bli en samhällsvarelse. För skolan är detta av stor vikt 
då begreppet socialisation och interaktion får konsekvenser för hur vi ser på 
pedagogisk verksamhet. Skolan har en officiell funktion som framför allt fokuserar 
på att främja elevers lärande och att fostra dem till att bli demokratiska medborgare. 
Skolans informella funktioner kan lätt sammanfattas med begreppet den dolda 
läroplanen. Om den öppna läroplanen rör verksamhetens innehåll och syften så 
handlar den dolda läroplanen om dess osynliga funktioner och de olika sätt på vilka 
undervisningen går till. Dolda interaktionsprocesser är av mycket central betydelse 
för socialisationsprocessen i skolan. Detta genom den genomsyrande pedagogik som 
mer eller mindre omärkbart präglar det sociala livet i skolan (Aspelin, 1999). 
 

2.2.3 Det socialkulturella perspektivet 
Enligt Hundeide (2006) utgör dialog grunden för en individs utveckling. Barns och 
ungas utveckling är en del av en kulturell utvecklingsprocess där pedagogen fungerar 
som vägvisare. Detta innebär att samspelet mellan lärare och elev blir helt avgörande 
för individens utveckling. Denna utvecklingsprocess fungerar enbart om det etableras 
en kontakt och ett engagerat samspel mellan läraren och eleven. Enligt Dysthe 
(2003) bygger samspelet på att läraren har kunskap och är medveten om elevens sätt 
att tänka och lära vilket i sin tur leder till att undervisningen kan anpassas. En god 
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relation innebär goda möjligheter till lärande samtidigt som en negativ relation 
istället kan bli ett hinder för lärande. Wedin (2007) hävdar att relationen mellan 
lärare och elev har stor betydelse för elevens utveckling, både socialt och 
kunskapsmässigt. Vid användandet av ett sociokulturellt perspektiv går läromiljö och 
motivation hand i hand. Lärande sker genom samarbete i ett sammanhang, det vill 
säga i en kontext. Samarbete och interaktion är därav avgörande för att utveckling 
och lärande ska ske. 
 
Enligt Dysthe (2003) spelar läraren en avgörande roll för hur eleven upplever skolan 
och huruvida denne utvecklar en positiv inställning till skolan. Motivationen hos 
eleven är avgörande för dennes utveckling och läraren spelar även här en viktig roll. 
En elev med en god relation till sin lärare utvecklar positiva upplevelser av skolan 
som i sin tur leder till en jag kan känsla, vilken främjar kunskapsutvecklingen.   
 

2.3 Elev–lärare-relationen 
Nedan följer en redogörelse för de begrepp som förekommer vid studerandet av 
aktuella teorier på området. Syftet att göra läsaren bekant med dessa då de 
återkommer i de avslutande resultat och diskussionskapitlet. En stor del av detta 
kapitel innefattar teorier av Aspelin (1999, 2003) vilka utgår från Scheffs (1990, 
1991, 1994, 1997) forskning och som ser elev-lärare-relationen som en ömsesidig 
aktivitet med kontakt mellan parterna. Vidare redogörs det för olika 
socialpsykologiska begrepp som är vanligt förekommande då det aktuella ämnet 
behandlas.  
 

2.3.1 Elev-lärare-relationens betydelse för utveckling 
Enligt Aspelin (2003) är det viktigt att pedagogen är medveten om relationernas 
betydelse för utveckling och lärande. Elevens självförtroende samt dennes beteende 
mot andra människor påverkas av lärarens bemötande. Enligt Birnik (1998) innebär 
lärande inte bara faktakunskaper utan likväl sociala, emotionella, praktiska och 
estetiska kunskaper. Hur kunskap konstrueras och ombildas mellan olika individer 
styrs av hur de relaterar till varandra, vilket i sin tur innebär att lärandeprocessen inte 
kan skiljas åt från den sociala relationen mellan elev och lärare. Enligt Aspelin (a.a.) 
bör läraren därav arbeta aktivt för att stärka elevens självförtroende och sociala 
kompetens då det är av stor vikt för utvecklingen, både kunskapsmässigt och socialt. 
Även i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) poängteras detta, barn och unga lär 
sig i samspel med andra och skolan ska aktivt sträva efter att lära eleven arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra. Vidare menar Aspelin (2001) att ansvaret 
för uppbyggnaden av elev-lärare-relationen inte enbart vilar på läraren utan att det 
snarare är process vilken kräver engagemang från samtliga inblandade parter.  
 

2.3.2 Sociala band och samklang 
Sociala band är ett relationsbegrepp som enligt Aspelin (1999) innebär en dimension 
som finns mellan människor. Dessa sociala band stärks genom kommunikation då vi 
är tillsammans med andra människor som vi identifierar oss med och som identifierat 
oss. Hur vi uttrycker oss, både verbalt och icke-verbalt, påverkar dessa band som inte 
är bestående utan förändras allt eftersom relationen förändras. När relationen är den 
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samma över en längre tid upprätthålls banden, blir relationen stabilare byggs banden 
ut och hotas relationen eller den upphör klipps banden av.  
 
Ett annat begrepp som Aspelin (2003) hävdar är av intresse vid studerandet av elev-
lärare-relationen är samklang. När individer kommunicerar med varandra avstämmer 
dessa hela tiden sitt beteende i relation till andra och på så sätt finner en viss 
våglängd i kommunikationen. En liknelse kan göras med hur ett musikinstrument 
stäms och tonerna stämmer överrens med varandra. Det finns olika grader av 
samklang och personer samspelar med varandra mer eller mindre bra. Enligt Aspelin 
(a.a.) kan människor förstå varandras verbala språk men misslyckas med att förstå 
den andres emotionella upplevelse. I elev-lärare-relationen är det därför viktigt att 
pedagogen kan anpassa sina förväntningar efter hur eleven mår. 
 

2.3.3 En väl avvägd distans 
Människan har två grundkänslor, stolthet och skam (Aspelin, 1999). Vi upplever 
båda dessa känslor regelbundet, dock bör de inte tolkas ordagrant utan innefattar 
flera olika nivåer. Vi upplever stolthet då relationen innefattar ett samspel, där det 
byggs säkra band och där det finns en väl avvägd distans. Klipps banden av och vi 
uppfattar relationen som allt för tät kan vi istället känna skam. På så sätt är både 
stolthet och skam direkt kopplande till de ovan nämnda sociala banden. En väl 
avvägd distans innebär att ingen av individerna i relationen i för stor utsträckning 
tränger sig på den andre som då kan känna ett obehag. Samtidigt som båda parterna 
ger varandra så pass mycket uppmärksamhet och närhet att ingen av dem känner sig 
utelämnad. Både stolthet och skam är viktiga för att den sociala interaktionen ska 
fungera då de fungerar som vägledning. De är genom skam som vi kan avgöra om 
relationen är för tät eller om vi inte givit den tillräckligt med uppmärksamhet. 
Samtidigt krävs det hela tiden en ballans mellan närhet och distans för att de sociala 
banden ska utvecklas. Vidare menar Aspelin (a.a.) att elev-lärare-relationen handlar 
om ett ömsesidigt givande och mottagande, pedagogen måste kunna reparera en 
relation som tagit skada av att denna behandlat eleven respektlöst samtidigt som 
denne bör kunna visa sig sårad om eleven istället uppträtt respektlöst.  
 
En elev-lärare-relation utvecklas gradvis och distansen i kontakten minskar ju mer 
parterna lär känna varandra, dock bör en lärare och elev inte utveckla en alltför tät 
relation likt den man har i en familj. Samtidigt bör ett närmare förhållande än de som 
en chef och en anställd har eftersträvas (Aspelin, 2003).  
 

2.3.4 Ledare och vägvisare 
Enligt Aspelin (2003) har läraren två olika typer av ledarroller, den 
uppgiftsrelaterade lärarrollen rör något och är kopplad till vad som ska 
åstadkommas. Läraren ska bland annat planera arbetet i sina klasser så att det följer 
kurplanens mål, förbereda lektioner och dokumentera elevernas lärande så att 
omdömen och betyg blir rättvisa. Den andra ledarrollen är den relationsorienterade 
lärarrollen som innefattas av att visa omsorg om eleverna, ta hänsyn till dem, skapa 
en god atmosfär i klassen, visa repsekt och samtidigt se till att de i sin tur visar 
honom/henne respekt. Lärarens förväntas tala med eleverna och inte till dem. 
Relationerna rör någon och syftar till hur elev och lärare agerar gentemot varandra 
här och nu. Birnik (1999) menar, likhet med Aspelin, även han att läraryrket 
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innefattar två olika roller, men benämner dessa istället för läraren som 
yrkesmänniska och som medmänniska, innebörden är dock den samma. Vidare 
poängterar han vikten av att läraren i sitt ledarskap visar eleven respekt även om de 
är ense, samtidigt måste denne våga visa sin personlighet och stå för sina åsikter, 
vilket kräver en god självkännedom. Enligt Aspelin (2003) har läraren också en 
kontrollerande ledarfunktion som innebär att denne ska se till att eleverna beter sig i 
enighet med de förväntningar som riktas mot dem både från samhället i stort och från 
skolan. Ett pedagogiskt ledarskap har som mål ”att utveckla sociala situationer i 
vilka det sker ett meningsfyllt och för verksamheten relevantlärande (Aspelin 2003, s 
124).”  Dock kan läraren aldrig kontrollera elevernas beteende själv utan måste lita 
på att läroprocessen sker genom elevernas självkontroll. Vidare innebär 
lärarledarskapet en balansgång mellan att vara överkontrollerad, vilket innebär att 
man som lärare uppnår kontroll på bekostnad av elevernas inflytande och att vara 
underkontrollerad vilket innebär att man tappar kontrollen över eleverna. 
Ledarskapet är dock alltid styrt av den sociala situationen och det finns ingen modell 
som fungerar i alla sammanhang (a.a.). 
 

2.3.5 Kontrakt, metakontrakt och trygghet 
Kontrakt och metakontrakt är mellanmänskliga avtal, åtaganden och förpliktelser 
som vi människor tar på oss. I samband med att vi skapar relationer med andra 
människor konstrueras dessa kontrakt, det sker ofta omedvetet och utan att vi 
reflekterar över det (Hundeide, 2006). Dessa sociala kontrakt omfattar en uppsättning 
ömsesidiga förväntningar och förpliktelser som kan variera beroende på plats och 
vem man har en social relation till. Kontrakten skapas till följd av upprepade 
gemensamma erfarenheter i bestämda situationer och får därmed också en 
förpliktande prägel. Enligt Hundeide (a.a.) är tillit och trygghet av stor vikt gällande 
utvecklandet av dessa kontrakt. I det sociala samspelet etableras dessa kontrakt, även 
kallat ömsesidiga förväntningar och hur de fastställs är helt beroende på vilken 
relation individen kommer ha med omsorgspersonen i framtiden, detta fall läraren. 
Tillit och trygghet är med andra ord en viktig del av hur dessa kontrakt etableras men 
också hur relationen mellan individerna kommer att se ut. Enligt Birnik (1999) har 
trygghet stor betydelse elevens engagemang i skolarbetet. Elevens relation till läraren 
styr hur denne vågar ställa frågor och prova nya saker vilket är avgörande för 
utvecklingen. Lyckas inte pedagogen skapa en trygg miljö utan nedvärderande 
attityder och mobbning är risken stor att lärande och utveckling uteblir. 
 

2.3.6 Empatisk förmåga 
Enligt Birnik (1999) är en välutvecklad empatisk förmåga en av lärarens främsta 
tillgångar. Den empatiska förmågan kan vara avgörande för elev-lärare-relationen 
och påverkar därav även utvecklingen och inlärningsprocessen. Även Aspelin (1999) 
betonar vikten av empatisk förmåga men hävdar samtidigt att relationsarbetet kräver 
en viss abduktiv skicklighet från lärarens sida. Denne måste blixtsnabbt kunna växla 
mellan observation och reflektion, saknas denna förmåga kommer läraren att få svårt 
att förstå hur eleverna uttrycker sina känslor och tankar. Kopplingar kan göras till de 
sociala band som beskrevs tidigare. Läraren kan med hjälp av sin empatiska förmåga 
tolka relationella processer, det vill säga avläsa hur sociala band byggs upp 
respektive hotas i olika undervisningssituationer. 
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2.3.7 Makt 
Thornberg (2006) skriver att makt är när en person får sin vilja igenom och blir 
åtlydd, men det kan också handla om kapaciteten eller möjligheten att ha inflytande 
över andra. Enligt Aspelin (1999) har läraren större makt än eleverna och därav en 
större möjlighet att på verka hur relationen till eleven utvecklas. Fördelningen mellan 
krävd och visad respekt är ojämnt fördelad i en elev-lärare-relation vilket i sin tur 
påverkar relationen. Brante (2000) har i sin undersökning av gymnasieelevers 
kritiska syn på interaktionen mellan lärare och elev kommit fram till att lärarens 
möjlighet till att sätta betyg på eleverna styr relationen. Gymnasieelever anser att 
deras åsikter och beteende räknas in i betygssättningen vilket i sin tur hämmar deras 
möjlighet till att vara sig själva. Inom skolan har makt ofta kopplats samman med att 
vara auktoritär, Thornberg menar begreppet auktoritär lärare länge inneburit att 
denne ska vara hård och rättvis. Denna typ av lärare är ofta opersonliga, 
otillgängliga, stränga och hårda i samspelet med eleverna. De använder hot och straff 
för att uppnå ordning, misstror eleverna och tilltalar dem ofta på ett negativt sätt. 
Resultatet blir en elev-lärare-relation som innehåller oro där eleven blir negativa till 
skolan och ser skolarbetet som oviktigt. 
 

2.3.8 Normer 
Normer betecknas som ett samlingsbegrepp för hur man bör eller inte bör handla i 
vissa situationer, Normer är en del av ett system med regler som styr individens 
beteende så att det passar den aktuella situationen samt omgivningens förväntningar 
(Thornberg, 2006). Normer påverkar hur vi ser på vår verklighet, hur vi känner om 
saker, om andra och om oss själva. Normerna har en funktion att hålla samman 
gruppen samt att definiera relationerna mellan de olika medlemmarna, vilket innebär 
att de styr våra sociala relationer. För individen fungerar normer som en referensram 
genom vilken världen tolkas, de hjälper oss förstå vår omgivning samtidigt som de 
ger oss en inblick i vad vi kan förväntas av situationen. Inom skolan finns mängd 
normer, en del är uttalade i form av ordningsregler medans andra är mer outtalade. 
Dessa outtalade normer är viktiga då de bidrar till att eleverna lär sig ett sätt att leva 
och hur de ska förhålla sig till sig själva, klasskamrater och lärare. Dock kan normer 
vara i konflikt med varandra vilket medför att eleverna känner sig osäkra på hur de 
förväntas handla i vissa situationer (a.a.).  
 

2.3.9 Roller 
Roller är starkt knutna till begreppet normer då även de beskriver och föreskriver 
beteenden. Dock tillämpas roller på individer eller undergrupper medan normer kan 
tillskrivas inom sociala strukturer (Thornberg, 2006). Roller definierar människors 
platser inom en social struktur och refererar till de beteende som förväntas av en 
person som har en vis position inom en grupp. Rollen deklarerar hur en individ 
förhåller sig men även hur den beter sig i relation med andra. Roller existerar också 
enbart i relation med andra roller. Rollen lärare existerar alltså enbart i relation till 
rollen elev (a.a.).  
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3 PROBLEM 
 
Enligt Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) är skolans primära uppgift att 
förmedla kunskaper samt skapa förutsättningar för ett optimalt lärande. 
Grundförutsättningen för att en elev utvecklas både kunskapsmässigt och social är att 
denne har goda relationer med sina lärare. Tidigare forskning på området har 
fokuserat på lärarens syn gällande ämnet, hur de uppfattar vikten av goda elev-lärare 
relationer samt hur dessa relationer skapas. Dock finns det enligt mig föga forskning 
på området där utgångspunkten är ett elevperspektiv, vilket gör det högst väsentligt 
att undersöka detta. 
 

3.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att med hjälp av en narrativ undersökningsmetod och 
analys studera gymnasieelevers uppfattning av elev-lärare relationen, vad som för 
dem kännetecknar en god elev-lärare-relation samt dess inverkan på studieresultatet. 
 
Utifrån ovan nämnda problem och syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Hur uppfattar gymnasielever begreppet elev-lärare-relation? 
• Hur definierar gymnasieelever en god elev-lärare-relation? 
• Vilken betydelse anser gymnasieelever att relationen till läraren har för deras 

studieresultat? 
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4 METOD 
Nedan följer en redogörelse för de metoder som använts för att besvara de aktuella 
frågeställningarna. En kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats har använts och 
en närmare beskrivning av denna följer nedan. Vidare har en narrativ metod i form 
av brevintervju har använts för att samla in empiri och en narrativ analys gjorts då 
materialet bearbetats. Avslutningsvis görs en beskrivning av studiens genomförande, 
validitet och reliabilitet.  
 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Då syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelse av elev-lärare-
relationen så är en kvalitativ ansats bäst lämpad. Enligt Patel & Davidsson (2003) är 
syftet med en kvalitativ undersökning att skaffa en annan och djupare kunskap än 
den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls då en kvalitativ metod används. 
Olsson och Sörensen (2007) menar att den kvalitativa studien kännetecknas av att 
forskaren tolkar helheten utifrån de delar som ingår. De menar vidare att det inte är 
omfattningen man undersöker utan snarare att man försöker finna något som inte 
redan är statuerat. Enligt Trost (2008) är en kvalitativ metod bäst lämpad då studiens 
syfte är att finna ett mönster eller förstå människors erfarenheter. En kvantitativ 
metod används då man vill undersöka hur ofta, hur många eller hur vanligt något 
förekommer.  
 
Då studiens syfte och frågeställningar är förankrade i upplevelser, vilket enligt mig i 
sin tur bygger på tolkning, är en hermeneutisk metod bäst lämpad. Denna kvalitativa 
metod syftar till att söka efter något som finns bakom det omedelbart observerbara 
(Patel & Davidson, 2003). Hermeneutik betyder tolknings- och förståelselära, man 
studerar, tolkar samt försöker förstå mänskliga handlingar och livsyttringar. Den 
hermeneutiske forskaren studerar forskningsobjektet utifrån sin egen förståelse, 
vilket innebär att forskarens förförståelse, tankar, intryck och kunskap blir en viktig 
tillgång i processen att förstå forskningsobjektet (a.a.). Detta kan direkt härledas till 
denna studie då min förförståelse och min redan existerande kunskap gällande ämnet 
är av stor vikt för att besvara på de rådande frågeställningarna. 
 
Vidare menar Patel och Davidson (2003) att hermeneutiken fokuserar på att se 
delarna och helheten i forskningsproblemet, vilket kallas för holism. Genom att hela 
tiden ställa helheten i relation till delarna och pendla mellan dessa nås en så 
fullständig förståelse som möjligt. Den redogörelse för de olika begrepp som 
förekommer vid studerandet av tidigare forskning på området och som utgör en 
viktig del av bakgrundskapitlet har bidragit till en djupare kunskap hos mig som 
forskare, något som i sin tur ökat förståelsen för forskningsobjektet, vilket enligt 
Patel och Davidson (a.a.) är en viktig del av den hermeneutiska metodiken.  
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4.2 Metodval 
Nedan följer en redogörelse samt motivering av de metoder som använts vid 
insamlandet av empiri.  
 

4.2.1 Narrativ metod  
Då studiens syfte är att nå bortom de vanligaste forskningsfrågorna och istället 
fokusera på människors upplevelser och anpassning är den narrativa metodiken att 
föredra (Goodson & Sikes, 2001). En narrativ metod innebär att forskaren har som 
ansats att använda sig av människors berättelser för att kartlägga deras sociala 
verklighet. Det vill säga, berättandet är direkt kopplat till den narrativa metoden. 
Viktigt är också att forskaren genom sin egen förförståelse och sin teoretiska 
kunskap skall kunna tolka dessa berättelser. Dessa berättelser kan visa människors 
olika tankar om en händelse eller händelser (Nylén, 2005). Enligt Johansson (2005) 
är en narrativ metod och analys starkt kopplat till tolkning vilket innebär att 
undersökaren hela tiden måste ställa sig frågan vad berättelsen betyder och vilken 
mening den har för sammanhanget. Syftet är inte att finna den sanna berättelsen eller 
sanna meningen utan kunna se och tolka varje berättelse för vad den är.  Narrativ 
undersökning sker vanligtvis genom en form av intervju där deltagarnas berättelser 
antingen kan berättas direkt till undersökaren eller skrivas ned på papper (a.a.). 
 

4.2.2 Narrativ analysmetod 
Den narrativa analysmetoden är en tolkande aktivitet där syftet inte är att söka efter 
en sann tolkning utan snarare låta varje enskild berättelse vara öppen för en mångfald 
av tolkningar (Johansson, 2005). Enligt Kvale (1997) är syftet med en narrativ analys 
att utveckla berättelsens skeenden och mönster. Genom analysen tydliggörs 
berättelsens huvudpoäng och teman utforskas. Flera berättelser eller händelser kan 
vävas samman till en enda innehållsrik berättelse.  
 
Johansson (2005) menar att utgångspunkten i ett narrativt analysarbete inte är 
tillgången till en annan människas upplevelse, utan snarare dennes berättelse av 
upplevelsen. Analysen innebär att undersökaren använder sig av sina tidigare 
presenterade teorier och modeller för kritiskt och aktivt tolka materialet. Tolkningen 
görs vanligtvis i tre steg, där det första steget innebär en naiv läsning vilken 
kännetecknas av att undersökaren försöker bilda sig en uppfattning om berättelsens 
helhet och det synbara i texten. Vidare följer steg två som innebär en strukturell 
läsning där berättelsen tematiseras efter studiens syfte och frågeställningar, detta steg 
kan kopplas till begreppet del-innehåll vilket ingår i den modell som psykologen 
Amia Lieblich tillsammans med Ritvka Tuval-Mashiach och Tamar Zilber utvecklat 
(Johansson, 2005). Begreppet innefattar en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär 
att undersökaren i sin analys lägger fokus på innehållet och definierar olika 
kategorier genom att lyfta ur vissa stycken eller yttranden. I steg tre redovisas och 
diskuteras kärnan i analysen och nya berättelser eller tolkningar framkommer. Vidare 
menar Johansson (a.a.) att det inte finns en sorts narrativ analysmodell utan snarare 
ett flertal och studiet av berättelser bör bedrivas från olika perspektiv och 
utgångspunkter. 
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4.2.3 Undersökarens förförståelse 
Då jag valt att utbilda mig till lärare finns det ett stort intresse studiens 
ämnesområde.  Under utbildningens gång med tillhörande ämnesstudier i psykologi, 
verksamhetsförlagd utbildning samt vikariat på en gymnasieskola har jag skapat mig 
en förförståelse för elev-lärare-relationen. Jag har dagligen skapat och upprätthållit 
relationer till elever i syfte att främja deras utveckling. Undersökarens förförståelse 
för det valda ämnet är som tidigare nämnts viktig för processen att förstå 
forskningsobjektet. 
 

4.2.4 Brevintervju 
Insamlingen av empiri vid en narrativ metod bestäms utifrån vilka deltagarna är 
(Skott, 2004). I först hand används muntliga intervjuer, dock kan insamlingen av 
empiri även ske genom skrivna berättelser. Då vissa individer kan känna sig 
obekväma inför ett personligt möte kan brevintervjuer vara ett lämpligt alternativ. 
Enligt Ryen (2004) finns ett antal punkter som bör beaktas då man använder sig av 
brevintervju. Hur väl deltagaren kan uttrycka sig i skrift, kommer deltagaren svara 
relevant för studiens syfte samt att intervjuaren går miste om kroppsspråk, tonläge, 
ansiktsuttryck är några av de primära punkterna. Det finns även faktorer som är 
positiva med denna typ av metod. Deltagaren får god tid på sig att reflektera över 
frågorna vilket kan resultera i mer utförliga svar. Transkribering uteblir då 
intervjuerna redan är nedskrivna på papper, någon som minskar risken för 
subjektivitet hos forskaren (a.a.). 
 
Metodvalet i denna studie gjordes utifrån målgruppen, det vill säga gymnasieelever. 
Då målet var att endast intervjua elever som var myndiga minskade risken för att 
deltagarna inte kunde uttrycka sig i skrift minimal, då de var i slutet av sin 
utbildning.  Möjligheten för deltagarna att reflektera över frågorna och svara hemma 
i lugn och ro ansågs vara av stor vikt för studiens syfte, vilket i sin tur bidrog till 
valet av metod. Risken för svar från deltagarna som inte är relevanta för studien 
ansågs liten då syftet med en hermeneutisk narrativ metod, som tidigare nämnts, inte 
är att finna den sanna meningen utan kunna se och tolka varje berättelse för vad den 
är (Johansson, 2005). 
 

4.3 Genomförande 
Nedan följer en beskrivning av den pilotintervju som utförts, konstruerandet av 
frågorna, urvalsprocessen, genomförandet av brevintervju samt bearbetning och 
analys av empiri. 
 

4.3.1 Pilotintervju 
Syftet med en pilotintervju är att ge forskaren en möjlighet att justera frågornas 
innehåll och formuleringar så att de är optimala under huvudintervjun (Patel & 
Davidsson, 2003). Den pilotintervju som genomfördes (bilaga 1) hade enligt ovan i 
syfte att bilda en uppfattning om hur deltagarna uppfattade de vid tidpunkten 
utarbetade frågorna. Deltagaren ingick i samma urval som studiens övriga 
respondenter och med samma urvalskriterier. Dock finns dennes svar inte med i 
resultatet. Anledningen till detta var att övriga respondenter deltagit i studien via en 
skriftlig brevintervju och inte via personlig muntlig intervju. Skillnaderna mellan 
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metoderna ansågs för stora för att resultatet från pilotintervjun skulle kunna vara 
reliabelt. Dock gav den utförda pilotintervjun en bra insikt i vilka frågor behövdes 
omarbetas och hur väl dessa speglade studiens syfte vilket i sin tur ökade 
reliabiliteten i brevintervjuerna. 
 

4.3.2 Konstruerandet av frågorna 
Enligt Patel och Davidson (2003) finns det två aspekter forskaren bör beakta vid 
konstruerandet av frågor till en intervju. För det första måste denne tänka på hur 
mycket ansvar som föreligger hos intervjuaren vid utformandet av frågorna och deras 
inbördes ordning, detta kallas för strukturering. För det andra bör intervjuaren 
fundera på i vilken utsträckning frågorna är fria och därav kan tolkas utifrån 
deltagarens egna erfarenheter och inställning, detta kallas för standardisering. Det 
elektroniska frågeformuläret (bilaga 2) konstruerades med utgångspunkt i studiens 
syfte och frågorna var öppna med syftet att deltagaren skulle berätta om dennes syn 
på elev-lärare-relationen. Frågorna har därav låg grad av standardisering. Eftersom 
antalet frågor, formuleringen och ordningsföljden på dessa är samma för samtliga 
deltagare frågeformuläret hög grad av strukturering.  Patel och Davidson (a.a.) menar 
att kvalitativa intervjuer i stort sätt alltid har en låg grad av standardisering. Enligt 
Trost (2007) bör öppna frågor följs av mindre uppmaningar, som till exempel 
motivera ditt svar eller ge exempel med syftet att undvika korta svar från deltagaren. 
Frågorna i denna studie formulerades så att fokus låg på att deltagaren uppmanades 
att berätta fritt, men med viss styrning så att frågorna hela tiden var relevanta för 
studiens syfte.    
 

4.3.3 Urval 
Urvalet i denna undersökning har anpassats för att följa studiens syfte, det vill säga 
att undersöka gymnasieelevers syn på elev-lärare-relationen. Deltagarna tillfrågades 
via e-post om de ville medverka i studien och erhöll ingen ersättning. Enligt 
Goodson och Sikes (2001) finns det inget givet svar på hur många deltagare en 
narrativ undersökning bör inneha, istället bör antalet anpassas efter studiens ämne 
och syfte. Vid en narrativ metod är forskaren inte ute efter generaliserbarhet och kan 
därav anpassa urvalet efter studiens syfte. Antalet deltagare uppgick i denna studie 
till fyra stycken. Valet av deltagare koncentrerades till elever i årskurs tre då dessa 
var myndiga och därav själva kunde avgöra om de ville deltaga eller ej. Även 
Stensmo (2002) hävdar att ett strategiskt urval bör göras vi denna typ av studier, ett 
strategiskt urval innebär att undersökaren väljer deltagare som anses intressanta för 
studiens syfte. Genom muntlig kontakt och rekommendation från en mentor för två 
klasser i årskurs tre valdes tio elever ut som ansågs lämpliga för studiens syfte och 
som ansågs kunna bidraga med intressanta reflektioner i ämnet. Dessa elever 
tillfrågades via e-post om de ville deltaga, av dessa var det som tidigare nämnts fyra 
stycken som gav ett positivt besked. Det togs ingen hänsyn till kön i urvalsprocessen 
då denna faktor ej var relevant för studiens syfte. 
 

4.3.4 Genomförandet av brevintervjun 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en brevintervju via e-post. Deltagarna 
fick instruktioner via ett Word-dokument som även innehöll sju stycken frågor 
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(bilaga 2). Deltagarna skrev och berättade kring frågorna direkt i dokumentet, 
sparade det och skickade det sedan tillbaka till mig via e-post.  
 

4.3.5 Bearbetning och analys av empiri 
Enligt Kvale (1997) kan ursprungsberättelsen reduceras eller utvecklas för att 
förmedla de väsentliga delarna utifrån syftet. Av de berättelser vilka var resultatet 
från brevintervjun gjordes en sammanställning i form av en enda berättelse. Genom 
upprepad läsning av ursprungstexterna gjordes en jämförelse mellan berättelserna där 
återkommande delar togs bort, detta gjordes för att underlätta analysarbetet och 
skapa ett flyt i texten. Den sammanvävda berättelsen redovisas i resultatdelen under 
rubriken berättelsen om elev-lärare-relationen.    
 
Analysen av den sammansatta berättelsen har sin utgångspunkt i de tidigare 
uppställda frågeställningarna. Vid analysarbetet har dessa hela tiden påverkat 
läsningen då de styrt vad jag som undersökare letat efter. Analysprocessen 
genomfördes i två delar där den första delen utgjordes av så kallad naiv läsning med 
syftet att bilda en övergripande uppfattning om berättelsen som en helhet. Syftet med 
denna typ av läsning var också att försöka se vilka begrepp och ord som uppenbarade 
sig direkt i texten, vilka kom att utgöra grunden för nästa steg i processen. Detta steg 
innebar en kvalitativ innehållsanalys vilken resulterade i olika teman. Dessa teman 
skapades med hjälp av de begrepp och ord som den naiva läsningen genererat samt 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genom att upprepade gånger läsa den 
sammansatta berättelsen uppenbarade sig nya ord och begrepp, vilka sedan 
sorterades under varje tema. Hela tiden vägdes delarna i berättelsen mot helheten, 
vilket utgör grunden för ett holistiskt analysarbete.  
 
Studiens analyskapitel syftar till, som tidigare nämnts, att försöka besvara de 
uppställda frågeställningarna. En viktig del i denna process var min förförståelse för 
ämnet då denna underlättade arbetet med att finna det dolda innehållet i berättelsen 
och på så sätt bilda en uppfattning om vad informanterna egentligen berättade. Här 
görs återkoppling till de teorier vilka utgör grunden i studiens bakgrundskapitel för 
att stödja mina personliga åsikter. Denna del av analysen redovisas under rubriken 
analys. 
 

4.3.6 Redovisning av resultat 
Resultatet från brevintervjuerna har, som tidigare nämnts, sammanställts till en enda 
berättelse och redovisas under studiens resultatkapitel. Resultatet av den narrativa 
analys som gjorts redovisas i studiens analyskapitel. Den valda strukturen utgår från 
studiens frågeställningar med syftet att underlätta för läsaren.  Med hjälp av citat från 
den sammanställda berättelsen och med återkoppling till bakgrundskapitlet besvaras 
de uppställda frågeställningarna.  
 

4.4 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (1999) finns det fyra forskningsetiska riktlinjer vilken 
forskningen bör bedrivas utifrån, dessa är Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär att forskaren innan studiens start skickar ut information 
till deltagarna där de upplyses om syftet med undersökningen samt vem som är 
ansvarig (Vetenskapsrådet, 1999). Samtliga deltagare informerades om 
undersökningens syfte, att deras deltagande var helt frivilligt samt att de när som 
helst fick avbryta sin medverkan utan att det skulle få några konsekvenser för 
personen i fråga. Samtyckeskravet innebär att om undersökningen kräver en aktiv 
insats av deltagarna måste forskaren få samtycke från dessa samt informera om att de 
närsomhelst kan avbryta studien (a.a.). Då samtliga deltagare var myndiga i denna 
studie fanns inget krav på samtycke från målsman för att de skulle få deltaga, 
samtyckeskravet uppfylldes då de själva gav ett positivt besked. 
Konfidentialitetskravet innebär att den information som deltagarna lämnar till 
forskaren ska hanteras konfidentiellt och uppgifterna ska förvaras så att obehöriga 
inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 1999). Patel och Davidson (2003) menar att 
det i alla typer av undersökningar sker en överlämning av information från 
deltagarna till forskaren, denna information måste i sin tur behandlas konfidentiellt. 
Konfidentiellt innebär att det för utomstående inte går att spåra svaren till någon 
enskild deltagare, det endast forskaren vet vem som svarat vad på och denna 
information kommer inte synliggöras i studien. Deltagarna i denna undersökning 
informerades både vid tillfrågandet om deltagande och då de fick det elektroniska 
frågeformuläret om att materialet kom att hanteras konfidentiellt.  
 
Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in om varje enskild 
deltagare endast får användas i forskningssyfte, samt att forskaren bör ta ställning till 
om det finns någon risk för att resultatet i studien kan komma att utnyttjas felaktigt 
(Vetenskapsrådet, 1999).  Dessa aspekter har övervägts under studiens gång och 
risken för att resultatet skulle komma att utnyttjas felaktigt ansågs minimal. 
 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet är kopplat till huruvida undersökaren genom den valda metoden 
studerat det som avsetts undersökas. Vid kvalitativa studier syftar begreppet till 
forskningsprocessen samtliga delar. Frågan om hög eller låg validitet avser bland 
annat huruvida undersökaren kontinuerligt under studien använder sin förförståelse 
och om denne under datainsamlingen lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig 
tolkning. Begreppet reliabilitet, som vid kvalitativa studier syftar till pålitlighet, 
sammanflätas ofta med validitet vid kvalitativa studier vilket gör att detta begrepp 
sällan används (Patel & Davidson, 2003). Den förförståelse för ämnet som jag 
besitter, har enligt mig, varit av stor nytta för hela forskningsprocessen. Denna har 
skapat goda förutsättningar vid konstruerandet av det elektroniska frågeformuläret 
samt spelat en avgörande roll vid den narrativa analysen av berättelserna. Som 
tidigare nämnts är undersökarens förförståelse en viktig del av den narrativa metoden 
och påverkar, enligt mig därav i sin tur också studiens validitet och reliabilitet. 
 
Enligt Webster och Mertova (2007)  skiljer sig narrativa studier så pass mycket från 
traditionella forskningsmetoder att andra mått av validitet och reliabilitet krävs. Vid 
narrativa studier behöver begreppen validitet och reliabilitet inte nödvändigtvis 
kopplas till vilka konsekvenser som tas vid själva forskningen eller hur pålitlig 
mätningen är. Istället bör man fokusera på meningsfullheten i analyserna och 
trovärdigheten i berättelserna. Meningsfullheten i tolkningarna är enligt mig knuten 
till forskarens förförståelse på området samt dennes tillgång till aktuell forskning. Då 
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tillgången enligt mig varit god inom båda dessa områden anser jag att studiens 
reliabilitet är relativt hög. Enligt Webster och Mertova (a.a.) kan reliabiliteten i en 
narrativ studie påverkas av hur själva transkriberingen gått till. Då empirin i denna 
studie, det vill säga berättelserna, är nedskrivna direkt av deltagarna har ingen 
transkribering gjorts, vilket i sin tur ökat studiens pålitlighet. Även den pilotintervju 
som genomfördes har enligt mig ökat studiens reliabilitet då den optimerat de 
utarbetade frågorna i det elektroniska frågeformuläret.  
 
Patel och Davidson (2003) talar om inre validitet vilken syftar till innehållet i 
mätinstrumentet, i detta fall det elektroniska frågeformuläret. Forskaren bör låta en 
utomstående granska frågorna för att begränsa risken för felslut. Felslut kan uppstå 
då forskaren har svårt att se instrumentets begränsningar eftersom denne konstruerat 
detta själv. Frågorna i det elektroniska frågeformuläret har i denna studie inte 
granskats av en på området kunnig person vilket i sin tur påverkat den inre 
validiteten. 
 
Vidare kan det diskuteras huruvida deltagarnas svar varit ärliga och i sin tur är 
representativa för verkligheten. Dessa faktorer är enligt mig vid all typ av forskning 
omöjliga att undvika och påverkar givetvis studiens validitet och reliabilitet. Dock är 
syftet med narrativa studier, som tidigare nämnts, inte att finna den sanna berättelsen 
eller sanna meningen utan kunna se och tolka varje berättelse för vad den är. 
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5 RESULTAT 
Nedan följer en redogörelse för studiens resultat, det vill säga berättelserna från 
brevintervjuerna. Deltagarnas fyra berättelser har vävts samman till en berättelse av 
mig som undersökare med syftet att underlätta den kommande analysen samt för att 
läsarens ska få en bättre inblick i det ursprungliga materialet. Den personliga rösten i 
berättelsen är därav en kombination av deltagarnas fyra olika röster. Berättelsen har 
en utgångspunkt vilken är baserad på studiens syfte, det vill säga gymnasieelevers 
syn på elev-lärare-relationen.  
 

5.1 Berättelsen om elev-lärare-relationen 
När jag hör ordet elev-lärare-relationen tänker jag på lärande i alla dess former, där 
eleven tar lärdom, testas på sina nyinlärda kunskaper och stöttas till att göra sitt bästa 
men samtidigt inte nedvärderas om eleven misslyckas eller gör sämre än vad som 
sagts. Det är i motgångar vi lär oss att återigen resa sig och börja om för att lyckas 
ännu bättre. Läraren är vis, kompetent och kritisk till sin omgivning för att hitta nya 
vägar att tänka och se på. Jag tycker det är viktigt att läraren gillar att utveckla sina 
kunskaper men viktigast av allt, han/hon är intresserad av att lära ut och i utbytet ta 
tid att lyssna på sina elever. Desto mer inflytande jag får på utbildningsplatsen desto 
mer vågar jag utvidga mina frågor och stimuleras till att lära mig mer. Läraren ska 
väcka mitt intresse och göra att den inriktade målgruppen förstår utlärandet, med 
inriktad målgrupp menar jag elever i en viss ålder med andra tankar och idéer än hos 
vuxna. En lärare ska egentligen inte vara allt för personlig, men samtidigt ska 
uppmuntran och stöd ligga på ett personligt plan hos eleven som ska känna tilltro för 
sin lärare. Om det inte finns någon trygghet eller förtroende hos mig som elev kan 
känslan att gå till skolan kännas främmande och oinbjudande. Lärare har stort ansvar 
i att få mig att vilja lära mig, och det är många faktorer som spelar in. En lärare som 
står och babblar fakta kommer antagligen inte få en så stor mängd bra betyg i 
klassen. Möjligtvis av de som bryr sig om poäng och sin nästkommande utbildning 
där höga betyg krävs.  Jag tror det är viktigt att ge och ta synpunkter, det behövs för 
att det ska till en så optimal utlärningssituation som möjligt. För mig är elev-lärare-
relationen ett fint begrepp som används ofta men som kanske inte är så väl förankrat 
hos elever och lärare. Personligen så tänker jag på respekt, det vill säga hur man ska 
behandla varandra. Hur man ska bete sig, vad som är okej och vad som inte är det. 
Jag tänker också på betygsprat och sådant. Jag har oftast inte någon djupare elev-
lärare-relation med mina lärare. Det finns några som jag pratar med mer naturligt 
men de flesta lärare ser jag bara som just ett verktyg. Många lärare är lite 
intetsägande och gör det dom ska på sin lektion och sedan går, sedan finns de lärare 
som verkligen engagerar sig och visar intresse för oss elever. För mig är elev-lärare-
relationen kopplad till status också, lärarna har högre status än eleverna och 
bestämmer över eleverna. 
 
Jag presterar bättre ifall jag trivs med läraren. Så jag tror att studieresultatet helt klart 
påverkas av relationen med läraren. Trivs man inte med läraren så minskar 
motivationen.  Om en lärare kräver för mycket av mig får jag prestationsångest inför 
uppgifter och det försämrar min mentala hälsa oerhört mycket. Det är dessutom inte 
bra i längden att må mentalt dåligt av stress och för höga krav. En lärare som 
däremot ser över min studiesituation och är behjälplig att svara på mina funderingar 
som jag inte har fått klarspråk i ger mig tröst och hopp om att klara mina studier. En 
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lärare som gör påhopp mot mig som person ligger inte bra till på min favoritlista 
heller. Det är inte elevens personlighet som gör att studieresultatet blir bättre, 
möjligtvis lathet och ointresse gör att de blir sämre, men det hör inte till vad jag kan 
eller inte kan. En stor hänsyn måste tas till mig som elev som har långt till skolan och 
kommer hem sent och inte har kraft att plugga ihärdigt på kvällarna. Mina pluggtider 
är oftast utplacerade på helgerna och det ger ingen speciell tid över till fritiden. Om 
man vill ha höga betyg får man offra mycket tid för att anstränga sig att plugga, 
väldigt mycket faktiskt. Man måste också lägga ner mycket tid och anstränga sig 
både när det gäller hur man beter sig mot läraren men även hur mycket plats man tar 
på lektionerna om man vill få bra studieresultat. Jag tror absolut att man kan se stora 
skillnader på kontakter mellan elev-lärare beroende på vilken lektion man går till.  
Ligger man på gränsen mellan två betyg så tror jag relationen kan påverka det 
slutgiltiga betyget. Om jag har en tråkig och oengagerad lärare blir jag också väldig 
oengagerad i ämnet. Ibland har man en lärare som inte verkar förstå hur man ska 
handskas med ungdomar och då börjar jag ogilla läraren, detta gör att jag inte har 
lika mycket respekt för läraren heller. Det resulterar i sin tur i att jag inte försöker 
visa mitt intresse. Till exempel om läraren har en genomgång kan många elever sitta 
och göra annat, sedan när det är dags för prov så är jag inte alls lika förberedd som 
jag skulle varit om jag hade hängt med på genomgången. I slutändan skyller man på 
läraren för att han/hon är så dålig och så vidare, men ofta kan det bero mycket just på 
att man fått en dålig start med läraren från början och bestämt sig för att inte gilla 
honom eller henne. Exakt det här scenariot har vi haft med några av våra lärare. Det 
är tråkigt att man påverkas så mycket. Vissa lärare är bra och respektingivande och 
då lyssnar man, andra lärare kan försöka vara mer på vår nivå. De skämtar och så 
vidare, det gör att vi elever fattar tycke för personen i fråga och ofta ser han/hon som 
mer än bara lärare och en person som man gillar lyssnar man oftast mer på och man 
känner att det ska bli kul att gå till lektionen. 
 
Som jag sa förut så har lärare oftast ”högre status” än vad elever har. Detta gör att jag 
inte hamnar på samma nivå som mina lärare och vi är inte är jämlika. Är man inte 
jämlik med någon är det svårt att skapa en bra relation. Om läraren redan har en 
förutbestämd bild av mig, ambitioner och prestationer så kan det vara svårt att blåsa 
läraren av stolen av imponering eller förvåning. Det höjer dessutom kraven på mig 
känns det som, eftersom jag hunnit lära mig hur läraren gör uppläggen av prov och 
tankesätt. Det är som att gå upp en kursnivå från A till B, om man har samma lärare 
under en längre tid. Läraren kan också ha något emot mig på grund av tidigare 
irritationer i form av att jag snäst ifrån och inte tolererat att läraren behandlat mig på 
ett visst sätt. Detta minne av att jag sa ifrån hänger i länge. Läraren visar tydligt detta 
genom kommentaren som titta nu gör jag inte så bara för din skull eller nu får du 
lindrigare kritik, så du vet det att du måste tåla mer.  Man ser mellan raderna på vad 
läraren menar i kommentaren på provet. Bara för att man är elev är man inte dum att 
förstå. 
 
Något som jag själv har varit med om är när man är med i en grupp där vissa har haft 
läraren innan fast man själv är helt ny för läraren. Med det försprånget så är det nog 
lätt att hamna efter. Annars tror jag att mycket handlar om det första intrycket, både 
under lektionstid och i korridorerna men även på till exempel läxförhör med mera. 
Elev-lärare-relationen påverkas negativt när läraren känns ointresserad. Ofta känner 
jag att vi är på så olika plan att jag inte alls känner någon kontakt med läraren. För 
mig är det viktigt att läraren är med på att ge och ta, han/hon ska inte bara sitta och 
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lyssna på mig utan vilja diskutera saker men samtidigt vill jag att läraren ska kunna 
tåla att höra vad just jag tycker och tänker. Många lärare vägrar inse när de har fel 
och det kan vara jättejobbigt. Har man en bra relation tills in lärare så vågar man för 
det första att fråga om hjälp om man inte förstår. För det andra slipper man vara rädd 
för sin lärare. Har båda en bra relation ökar förståelsen för varandra och det är alltid 
bra att ha stor förståelse för andra människor. En lärare som man har en trygg 
relation med, står på ens sida i blåsväder känns det som. Man blir aldrig orättvist 
behandlad för läraren tycker man förtjänar det man är värd. En lärare ska i och för 
sig bara lära ut, se till att du lärt dig och betygsätta dina prestationer, så var det förr. 
Lärare hade en stark auktoritet och eleverna var tvungna att kalla lärarinnan för 
fröken och till och med bestraffas om de misskötte sig men nu är det andra tider. Nu 
befinner man sig i skolan hela sin ungdom och in i vuxenlivet. Jag har en lång 
skolgång och tillbringar mycket tid i skolan. Om man då har en dålig relation till sin 
lärare gör man sig en stor otjänst. I och för sig kanske det bara är en kurs och ett 
betyg man kan läsa upp sen. Det beror också på hur allvarlig utlärandesituationen är. 
Är det en distanskurs spelar det ingen större roll, men är det en körskolelärare där det 
kan handla om liv och död är det väldigt viktigt att det finns en inneboende trygghet 
och bra relation till läraren.  
 
Jag tycker att det är väldigt viktigt att man har en bra relation till sin lärare både för 
betygets skull men även annars. Om man känner läraren och den känner dig så blir 
det troligtvis lättare för personen i fråga att be om hjälp, förklara saker och räcka upp 
handen under lärarens lektioner. Jag tycker också att det är viktigt att ha en bra 
relation till sin lärare för att man ska lättare kunna prata om problem och så vidare. 
Jag tror att om man har en bra relation till sin lärare är det lättare att kunna få den 
hjälp man verkligen behöver för att man vågar ju öppna sig mer. Dessutom påverkas 
man negativt om man har en dålig relation, man kanske inte mår bra på lektionerna 
läraren har, eller så känner man sig kanske orättvistbehandlad om man till exempel 
får sämre betyg än man själv tycker man ska ha. Om man hade haft en bra relation 
till läraren tror jag själv att det skulle varit lättare att kunna prata om det och man 
skulle kunna haft en diskussion om det. Men bara för att relationen är dålig betyder 
inte det att läraren är direkt elak eller orättvis mot en, det kan bara vara att man blir 
fullkomligt omotiverad och oinspirerad av personen. Jag tycker att en bra relation 
mellan elev och lärare är då läraren inte anser sig ha högre status och veta bättre än 
eleverna. Både lärare och elever lyssnar på varandra. En bra relation är där jag trivs i 
lärarens sällskap. Jag våndas aldrig innan jag ska ha lektionen och det är roligt att 
ses. Utlärandet sker smidigt, enkelt och är anpassat till min kunskapsnivå. Läraren 
intresserar mig med sina kunskaper och frågar gärna om synpunkter hos mig som 
elev så vi kan ha en vettig diskussion som inte alls är gräl utan bara rent kunskaps- 
och idéutbyte. Om jag mot förmodan skulle känna mig orättvist behandlad eller 
utsatt för problem skulle denna lärare först ge en tydlig bild av problemet och klart 
och tydligt visa att jag inte är problemet utan att det finns förslag på förbättringar. 
Jag skulle känna mig bekväm att prata om personliga frågor som rör min hälsa 
angående stress och dylikt. Att få beröm för något duktigt man gjort är också viktigt, 
likaså uppskattning för det man gör även om det bara är tvång.  
 
Jag ser på läraren både som ett vandrande uppslagsverk och som någon slags vän, en 
handledare liksom. Jag ser upp till denna person och respekterar personens egna 
åsikter. Sedan så lyssnar läraren väldigt bra och tar verkligen till sig av vad vi elever 
vill och inte vill göra. Jag har haft en jättebra relation till min förra mattelärare. Han 
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var både respektingivande samtidigt som att han skämtade och var väldigt lättsam. 
Dessutom klickade vi väldigt bra och jag visste att jag kunde öppna mig för honom. 
Förutom att han var väldigt duktigt på att motivera mig så brydde han sig också om 
hur jag mådde. Många lärare märker inte ens om man mår dåligt eller så frågar de 
bara hur man mår. Men han satt sig verkligen ner och frågade vad som var fel och 
just på grund av att jag litade på honom så kunde jag öppna mig på ett helt annat sätt 
än vad jag skulle kunnat göra för någon annan lärare. På hans lektioner hade hela 
klassen roligt men när det gick överstyr och han sa åt så oss lyssnade alla, så man 
förstår ju att vi alla hade respekt för honom. Det som utmärkte vår relation var att 
han verkligen brydde sig, det är svårt att förklara riktigt. Jag har en annan lärare som 
är en riktig besserwisser. Han tror att han vet bäst och vägrar att ändra provdatum, 
även ifall hela klassen vill det. Dessutom är väldigt många i klassen rädd för att fråga 
om hjälp. Ibland är han direkt hånfull. I jämförelse med bra relationer är dåliga oftast 
baserade på att jag och lärarens tankar går åt helt olika håll och att våra 
personligheter inte passar. Det gör at vi inte förstår varandra och att vi lätt bli oense. 
I en dålig relation är man lågprioriterad som elev och mina tankar räknas inte in i 
arbetets gång. Jag anses oviktig och har inget inflytande. Det är tråkigt och jobbigt 
att vara med läraren som känner exakt likadant. Ingen bryr sig om varandras 
angelägenheter och man har svårt att ge bra feedback. Det är lättare att kritisera och 
man känner sig förnedrad om den andra kan mer. Svårt att kommunicera och brist på 
respekt. Till exempel att man inte lyssnar på vad personen säger. Jag menar inte att 
en dålig relation innebär att man vågar ställa frågor och ifrågasätter lärarens 
uppgifter men när man istället börjar ifrågasätta personen själv då tror jag inte att 
relationen är så bra. Det är svårt att kommunicera när man känner så här och jag tror 
att kommunikationen är extremt viktig.  
 
En av mina lärare var inte alls så populär på min skola. Först tyckte jag bara att det 
var synd om honom, att alla dömde honom för snabbt. Han hade ett ganska tråkigt 
ämne också, och det gjorde ju inte det bättre. Han var väldigt ointressant som person 
och öppnade sig aldrig, tror jag aldrig har hört något personligt om honom. En dag 
skulle vi ha betygsprat och då sa han att jag bara hade fått VG och att det verkade 
som att jag aldrig skulle lyckas nå MVG enligt honom. Jag skulle ha varit väldigt 
nöjd med mitt VG men det han sa sårade mig och jag vart jätteledsen, på honom lät 
det som att jag var för dum för att få MVG, istället skulle han ha uppmuntrat mig och 
sagt att jag ska fortsätta plugga hårdare för att nå MVG. Det slutade med att jag gick 
gråtande där ifrån. En annan dålig relation jag har är med min förra spanska lärare. 
Jag tycker att hon är flamsig och jag har inte alls byggt upp något förtroende för 
henne och har ingen vidare respekt för henne heller. Droppen var när hon sa att hon 
inte tänkte ge mig MVG på kursen, för hon ville inte belöna mig som hon hade gjort 
med andra, som inte alls förtjänade MVG. Jag tycker att hon är väldigt 
oprofessionell, opersonlig och omotiverande. Jag skolkade på många av hennes 
lektioner för jag lärde mig ändå inget.  
 
Jag har oftast en nyfiken och positiv inställning till nya lärare. Det tar ett par gånger 
innan man märker ifall man gillar/ogillar läraren. Hur är personen? Lik eller olik 
mig? Det är sättet att se eleverna på som intresserar mig mest. Vill läraren vara vårt 
överhuvud eller vill läraren vara vår coach och kompis. Om läraren vill vara kompis 
med oss elever kommer jag förmodligen ha väldigt svårt att ogilla läraren. Om 
läraren lyssnar på sina elever lagom mycket, delar med sig av relevant fakta och inte 
vill visa sig överlägsen med sitt kunnande, då känner jag mig bara värdelös. Man 
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förstört läget som lärare om man knappt vill släppa in eleverna i sin sfär och struntar 
i elevernas reaktioner. Det kommer bara bli stramt och spänt utan bra 
kommunikationer. Om läraren fortsätter hålla sig underättad under lärandets gång 
och utveckling öppnar det dörrarna för ett stabilt, förhoppningsfullt fortsatt lärande 
hos eleverna. Ett första möte får inte vara för konstgjort, det ska vara lättsamt med 
utrymme för oförutsägbara situationer och improvisation. Vi elever är också 
människor inom oss själva även om vi går in i en roll när vi är i skolan. Det är bara 
att frigöra oss från rollerna och inbjuda till att spränga gränser, på ett långsiktigt sätt 
kan man kanske splittra grupperingar och motverka mobbning.  
 
När jag träffar en ny lärare för först gången så är första intrycket viktigt, man väntar 
man sig ett bra första intryck av läraren och själv vill man också imponera på läraren. 
Jag försöker alltid ge läraren en chans, man lyssnar och tar till sig. Det känns som att 
det är då precis i början man lägger ribban, visar ungefär vilken nivå man kommer 
ligga på resten av terminen. Jag börjar med att kolla hur han beter sig inför klassen. 
Först och främst ska han inte verka osäker, för då vet jag att alla speciellt killarna 
kommer såga honom. Det spelar ingen roll vilken årskull man går i, det anses 
fortfarande roligt att mobba den nya. Sedan tänker jag på om han verkar vara öppen 
och så. Sedan märker man ju när han börjar lära ut vad för slags lärare han är, om 
han är en gammal räv som bara kollar på pappren och knappt lyfter blicken utan bara 
kör på. Eller om det är någon som kollar upp, för ett samtal med oss elever och inte 
bara kör en genomgång av ämnet. Jag känner oftast att det är roligt med en ny lärare 
för det är skönt med lite omväxlande utlärning. Speciellt om det är någon yngre som 
kommer för de är alltid mer nytänkande och hittar på mer roliga sätt att lära ut. 
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6 ANALYS 
Nedan följer en analys av den sammansatta berättelsen som har genererat olika 
teman vilka skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Återkoppling görs till 
studiens bakgrundskapitel med tillhörande teorier med syftet att tillsammans med 
min egen förförståelse för ämnet besvara de uppsatta frågeställningarna.  
 

6.1 Vad är en elev-lärare-relation? 
I följande avsnitt görs ett försök att besvara studiens första frågeställning, vilken 
lyder: Hur uppfattar gymnasieelever begreppet elev-lärare-relation. 
 
Vid en analys av deltagarnas berättelser framgår det tydligt att begreppet elev-lärare-
relationen innefattar en rad olika områden som inte bara är knutna till skolan. Elev-
lärare-relationen styr till stor del huruvida man som elev trivs i skolan vilket i sin tur 
påverkar hur man mår i allmänhet. Det framgår tydligt i berättelserna hur viktig 
relationen med läraren är både för studieresultatet och för den psykiska hälsan. 
Relationen innefattar också mer formella riktlinjer vilka är uppsatta av 
skolledningen, bland annat fungerar elev-lärare-relationen som vägvisare och styr 
hur elever och lärare ska bete sig mot varandra i skolan, det vill säga vad som är 
tillåtet och inte. Vidare berättar deltagarna om svårigheten med att skapa en relation 
med någon som har högre status, vilket citatet nedan visar.  
 

Som jag sa förut så har lärare oftast högre status än vad elever har. Detta gör att 
jag inte hamnar på samma nivå som mina lärare och vi är inte är jämlika. Är man 
inte jämlik med någon är det svårt att skapa en bra relation. 

 
Citatet kan enligt mig tolkas som att deltagaren förliknar elev-lärare-relationen med 
en relation som man har med en vän eller familjemedlem och där man är jämlika. 
Deltagaren upplever svårigheter med att utveckla en relation med någon som har 
högre status och därav mer makt. Även Aspelin (2003) talar om denna problematik, 
han menar att en lärare och elev inte bör utveckla en alltför tät relation likt den man 
har i en familj. Samtidigt bör ett närmare förhållande än de som en chef och en 
anställd har eftersträvas. Eleven anser istället att man bör eftersträva en relation där 
båda parter är så jämlika som möjligt. I berättelsen återkommer denna typ av 
problematik och eleverna upplever det som negativt att läraren har mer makt än 
denne. Oftast sker detta i samband med att en lärare missbrukat sin makt och 
behandlat eleven orättvist. Detta kan enligt mig skapa en negativ bild av lärare i 
allmänhet hos eleven som finns kvar en längre tid. Jag anser åsikterna skiljer sig 
huruvida elev och lärare skall vara jämlika då elev-lärare-relationen är ett så pass 
brett begrepp vars innebörd inte tillräckligt tydligt. Citatet nedan visar enligt mig 
exempel på begreppets komplexitet. 
 

För mig är elev-lärare-relationen ett fint begrepp som används ofta men som 
kanske inte är så väl förankrat hos elever och lärare. 

 
Deltagaren berättar att begreppet används ofta men att dess innebörd inte är känt av 
varken elever eller lärare. Man talar alltså om det ofta men utan att veta vad det 
egentligen betyder. Vidare pratar deltagarna om hur begreppets innebörd förändrats 
genom historien. Från att vara starkt knutet till lärarauktoritet, bestraffning och 
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betygssättning handlar det i dag istället om att samarbete och trygghet. Den aktuella 
samhällssynen på elev-lärare-relationen påverkar på så sätt begreppets innebörd. 
Som elev i dag tillbringar man i stort sätt hela sin ungdom och en bit in i vuxenlivet i 
skolan och det blir därav, enligt deltagarna, otroligt viktigt att knyta goda relationer 
till sina lärare då det påverkar både studiereslutat och den psykiska hälsan. Har man 
goda relationer till sina lärare kan man prata om saker som inte direkt berör skolan 
men som i slutändan ändå påverkar den. Eftersom elev-lärare-realtionen idag, enligt 
mig, innebär ett nära samarbete under en lång tid måste man kunna prata om allt utan 
att det känns jobbigt. 
 
Vid en djupare analys av berättelsen framgår det att flertalet deltagare i 
sammanhanget berättar hur en lärare skall vara och inte vara. Samtliga deltagare 
beskriver vilka egenskaper som de anser att en bra lärare bör ha och begreppet elev-
lärare-relation kan därav enligt mig kopplas till lärarrollen. Enligt Thornberg (2006) 
definierar roller människors platser inom en social struktur och refererar till de 
beteende som förväntas av en person som har en vis position inom en grupp. 
Deltagarna i denna studie poängterar återkommande vikten av att läraren har rätt 
egenskaper i förhållande till lärarrollen för att en bra elev-lärare-relation ska uppstå. 
Ansvaret ligger alltså till stor del hos läraren.  Övergripande är det få deltagare som 
talar om begreppet som en relation, det vill säga något som enligt Aspelin (2003) 
definieras av ett ömsesidigt givande och tagande där ansvaret för uppbyggnaden och 
upprätthållandet av elev-lärare-relationen kräver engagemang från båda parter. 
Flertalet deltagare kopplar begreppet elev-lärare-relation direkt till lärarens beteende 
och väger sällan in sitt eget beteende i relationen. En återkoppling till denna 
problematik sker i studiens avslutande diskussionskapitel. 
 

6.2 Vad kännetecknar en god elev-lärare-relation? 
Vid en djupare läsning av den sammansatta berättelsen återkommer flera ord och 
begrepp vilka av deltagarna anses vara viktiga för att en god elev-lärare-relation ska 
uppstå och upprätthållas. Samtidigt framgår det i berättelsen vad som kännetecknar 
en dålig relation och vilka följder det i sin tur får. Nedan följer en analys av dessa 
begrepp samt återkoppling till studiens bakgrundskapitel. Det valda upplägget syftar 
till att besvara studiens andra frågeställning, vilken lyder: Hur definierar 
gymnasieelever en god elev-lärare-relation? 
 
Stöttas och inte nedvärderas  
Deltagarna berättar om hur viktigt det är att läraren stöttar eleverna oavsett prestation 
och att de känner sig respekterade. Det är lika viktigt att uppmuntra vid goda 
prestationer som det är att inte vara nedvärderande vid dåliga prestationer.  
 

Elev-lärare-relationen påverkas negativt när läraren känns ointresserad. 
 
Citatet visar att lärarens inställning påverkar elev-lärare-relationen och är denne 
oengagerad får det negativa följder för relationen. Jag anser att engagemanget 
deltagaren talar om inte bara syftar till ämnet och undervisningen utan likväl den 
personliga kontakten mellan läraren och eleven. Ett återkommande tema i berättelsen 
är lärarens intresse och engagemang för det som rör elevens liv utanför skolan. Att 
läraren tar sig tid att bjuda in eleven till att samtala om andra saker än det som direkt 
rör skolan. Samtidigt som läraren vid en sådan inbjudan tar sig tid att lyssna och inte 



25 

bara frågar för att denne måste. Detta kan kopplas till det som Birnik (1999) talar 
om, nämligen empatisk förmåga, vilket enligt honom är en lärares främsta tillgång. 
Enligt Aspelin (1999) är lärarens empatiska förmåga avgörande för huruvida denne 
kommer att uppmärksamma och förstå hur eleverna uttrycker sina känslor och 
tankar. De sociala band som nämns tidigare skapas med hjälp av den empatiska 
förmågan. Enligt mig är sociala banden och elev-lärare-relationen i stort sätt samma 
sak. Det som deltagarna menar när de nämner respekt, uppmuntran och intresse 
handlar om empati från lärarens sida. Deltagarna berättar vidare om tillfällen då 
relationen inte fungerar. 
 

Ibland är han direkt hånfull. 
 
En lärare som gör påhopp mot mig som person ligger inte bra till på min 
favoritlista heller. 

 
Deltagarna berättar om lärare som till synes saknar empatisk förmåga och behandlar 
eleverna respektlöst. I berättelsen framgår det att dessa påhopp ofta är kopplade till 
kunskaper i ämnet eller uttalanden som eleven gjort då läraren ställt en fråga. Jag 
anser att det handlar om maktmissbruk från lärarens sida. Aspelin (1999) menar att 
läraren har större makt än eleverna och därav en större möjlighet att på verka hur 
relationen utvecklas. Fördelningen mellan krävd och visad respekt är ojämnt fördelad 
i en elev-lärare-relation vilket i sin tur påverkar relationen. Missbrukas denna makt, 
vilket citatet ovan visar, får det enligt mig negativa konsekvenser för relationen. Som 
tidigare nämnts kan denna ojämna maktfördelning upplevas som något negativt för 
eleverna då de ser detta som orsaken till att de ibland utsätts för kränkande 
behandling. Enligt mig handlar det om att läraren i fråga använder sin makt felaktigt. 
Citatet nedan styrker ytterligare denna problematik 
 

Jag tycker att en bra relation mellan elev och lärare är då läraren inte anser sig ha 
högre status och veta bättre än eleverna. Både lärare och elever lyssnar på 
varandra. En bra relation är där jag trivs i lärarens sällskap. Jag våndas aldrig 
innan jag ska ha lektionen och det är roligt att ses. 

 
Här syns tydligt att maktaspekten ses som orsak till ett icke jämlikt förhållande och 
sin tur orättvis behandling från lärarens sida. Vidare framgår det att denna typ av 
maktmissbruk leder till att eleven våndas av att gå till lektionen och mår dåligt av att 
vara i lärarens sällskap. Vidare anser jag att det i vissa fall saknas kunskap från 
lärarens sida för vad gränsen går till kränkande behandling. Det som från lärarens 
sida inte uppfattas som kränkande kan för eleven vara det motsatta, vilket leder till 
att denne känner sig maktlös. Den kränkande behandlingen som deltagarna beskriver 
i studien kan kopplas till det som Aspelin (1999) talar om, nämligen stolthet och 
skam. Både stolthet och skam är viktiga för att den sociala interaktionen ska fungera 
då de fungerar som vägledning.  Jag anser att eleven känner ångest av att gå till 
lektionen då risken för att få uppleva skam är större än sannolikheten för att få känna 
stolthet. Detta får konsekvenser för elev-lärare-relationen då det, enligt mig, leder till 
att eleven inte vågar dela med sig av sina tankar och åsikter vilket i sin tur påverkar 
skolgången.  
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Inflytande och kommunikation  
Deltagarna berättar om vikten av att de har inflytande i undervisningen och i elev-
lärare-relationen relationen samt att deras åsikter tas på allvar. De anser att en god 
elev-lärare-relation kännetecknas av att båda parter kan ge och ta synpunkter utan att 
det uppstår en konflikt.  
 

Desto mer inflytande jag får på utbildningsplatsen desto mer vågar jag utvidga 
mina frågor och stimuleras till att lära mig mer. 
 
För mig är det viktigt att läraren är med på att ge och ta, han/hon ska inte bara 
sitta och lyssna på mig utan vilja diskutera saker men samtidigt vill jag att 
läraren ska kunna tåla att höra vad just jag tycker och tänker. 

 
Citaten ovan visar att deltagarna tycker att inflytande leder till ökad 
kunskapsutveckling samtidigt som det ökar känslan av att man som elev kan påverka 
situationen vilket i sin tur motverkar känslan av maktlöshet. Jag anser att inflytandet 
inte enbart är kopplat till upplägget av lektioner och kunskapskontroller, likväl gäller 
det ett inflytande i elev-lärare-relationen. Inflytandet är på så sätt knutet till 
kommunikation, enligt Aspelin (2003) stärks de sociala banden genom 
kommunikation. Som tidigare nämnts är den empatiska förmågan hos läraren viktig 
för kommunikationen, deltagarna i studien upplever det negativt för relationen då det 
sker en envägskommunikation eller när läraren inte är engagerad i samtalet. Enligt 
Birnik (1999) har läraren två olika roller, yrkesmänniska och medmänniska. Jag 
anser att elev-lärare-relationen formas via kommunikation med eleverna där det hela 
tiden krävs en ballans mellan de två lärarrollerna. I samtalet måste läraren visa 
eleven respekt även om de är oense samtidigt som denne måste våga visa sin 
personlighet och stå för sina åsikter. I berättelserna tycker jag det framgår att 
deltagarna tycker det samma och syftar till en väl avvägd ballansgång. 
 

Både lärare och elever lyssnar på varandra. 
 
Man förstört läget som lärare om man knappt vill släppa in eleverna i sin sfär 
och struntar i elevernas reaktioner. Det kommer bara bli stramt och spänt utan 
bra kommunikationer. 

 
Citat visar att deltagaren väger in både läraren och elevens ansvar i 
kommunikationen. Läraren ska lyssna lagom mycket på sina elever och inte visa sig 
överlägsen med sitt kunnande. För att relationen ska fortsätta fungera mellan elev 
och lärare måste den senare hela tiden vara lyhört och blixtsnabbt kunna växla 
mellan observation och reflektion, saknas denna förmåga kommer läraren att få svårt 
att förstå hur eleverna uttrycker sina känslor och tankar (Aspelin, 2003). I berättelsen 
framgår det också att det är viktigt för både elev och lärare att ibland kunna frigöra 
sig från sina respektive roller och på så sätt ta relationen till nya nivåer. Deltagarna 
berättar om vikten av att läraren ibland måste kunna ta ett steg bort från lärarrollen, 
vilken är starkt knuten till högre status och mer makt, för att lägga sig på samma nivå 
som eleverna. Det är alltså viktigt för elev-lärare-relationen att är duktig på att växla 
mellan att vara yrkesmänniska och medmänniska.  
 

Kommunikationen är extremt viktig. 
 
I en dålig relation är man lågprioriterad som elev och mina tankar räknas inte in i 
arbetets gång. Jag anses oviktig och har inget inflytande. Det är tråkigt och 
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jobbigt att vara med läraren som känner exakt likadant. Ingen bryr sig om 
varandras angelägenheter och man har svårt att ge bra feedback. Det är lättare att 
kritisera och man känner sig förnedrad om den andra kan mer. 

 
Citatet ovan visar ytterligare på vikten av en god kommunikation för att elev-lärare-
relationen ska utvecklas positivt. Här berättar deltagaren även om konsekvenserna då 
kommunikationen och inflytandet uteblir, detta leder till ett ointresse från båda 
parter. Något som i sin tur resulterar i att det blir lättare att kritisera varandra. Här 
kan man enligt mig göra kopplingar till det Hundeide (2006) talar om gällande 
kontrakt och metakontrakt. Dessa mellanmänskliga avtal innefattar en uppsättning 
ömsesidiga förväntningar och förpliktelser. Finns inga sådana kontrakt knyts inga 
sociala band vilket i sin tur leder till, som citatet påvisar, att man inte bryr sig om 
varandras angelägenheter. 
 
Handledare och vän  
Deltagarna i studien talar om vikten av att läraren fungerar som en coach eller 
handledare för att en positiv elev-lärare-relation ska utvecklas. 
 

Jag ser på läraren både som ett vandrande uppslagsverk och som någon slags 
vän, en handledare liksom. 

 
Vid ett flertal tillfällen i berättelsen talar deltagarna om läraren som en vän eller 
kompis samtidigt som denna ska vara respektingivande och inspirerande. Detta kan 
enligt mig återigen kopplas till Birnik (1999) och lärarens två olika roller. Jag tolkar 
deltagarnas berättelser som att läraren anses respektful då denne är duktig på att 
växla mellan rollerna och vågar lägga sig på elevernas nivå. Är läraren dålig på att 
kommunicera med eleverna och inte väger in deras känslor och åsikter leder det till 
att de blir rädda och osäkra. Deltagarna berättar att redan vid första mötet med 
läraren går det att urskilja huruvida elev-lärare-relationen kommer att utvecklas 
positivt, vilket citatet nedan visar. 
 

Det är sättet att se eleverna på som intresserar mig mest. Vill läraren vara vår 
överhuvud eller vill läraren vara vår coach och kompis. Om läraren vill vara 
kompis med oss elever kommer jag förmodligen ha väldigt svårt att ogilla 
läraren. 

 
Citatet ovan visar att deltagarna upplever det som negativt när läraren enbart 
använder sig av rollen som yrkesmänniska. Jag hävdar att denna kompisrelation med 
eleverna av många lärare kan ses som riskfylld. Man upplever att en allt för 
vänskaplig relation med eleverna gör att man förlorar kontrollen och sin tur sin 
auktoritet. Thornberg (2006) menar att man inom skolan länge kopplat samman det 
auktoritära beteendet med makt. Vidare menar han att begreppet auktoritär lärare 
länge inneburit att denne ska vara hård och rättvis samt att denna typ av lärare ofta är 
opersonliga, otillgängliga, stränga och hårda i samspelet med eleverna. De använder 
hot och straff för att uppnå ordning, misstror eleverna och tilltalar dem ofta på ett 
negativt sätt. Resultatet blir en elev-lärare-relation som innehåller oro där eleven blir 
negativa till skolan och ser skolarbetet som oviktigt. Jag tolkar deltagarnas berättelse 
som att läraren uppnår auktoritet och respektfullhet genom att vara elevernas kompis 
och visa att man är deras handledare snarare än deras överhuvud. Vidare talar 
deltagarna om en väl avvägd ballans gällande den vänskapliga relationen med 
eleverna, vilket citatet nedan påvisar. 
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En lärare ska egentligen inte vara allt för personlig, men samtidigt ska 
uppmuntran och stöd ligga på ett personligt plan hos eleven som ska känna tilltro 
för sin lärare. 

 
Läraren får inte vara för personlig då det kan påverka elev-lärare-relationen negativt. 
Detta är något som Aspelin (1999) talar om du han menar att en väl avvägd distans 
innebär att ingen av individerna i relationen i för stor utsträckning tränger sig på den 
andre som då kan känna ett obehag. Samtidigt som båda parterna ger varandra så 
pass mycket uppmärksamhet och närhet att ingen av dem känner sig utelämnad. 
Återigen kräver detta enligt mig en medvetenhet hos läraren som hela tiden måste 
balansera mellan sina två roller och låta den sociala situationen styra valet. Lärarens 
vänskapliga inställning till eleverna anses av deltagarna vara viktig för elev-lärare-
relationen då det bidrar till att man vågar prata om eventuella problem som kan 
uppstå. Har man en fungerande relation med läraren minskar risken för att man som 
elev känner sig orättvist behandlad eller kränkt. Skulle eleven uppleva det senare kan 
man genom en väl utvecklad relation tala om problemet utan att känna skam eller 
oro.  
 

I jämförelse med bra relationer är dåliga oftast baserade på att jag och lärarens 
tankar går åt helt olika håll och att våra personligheter inte passar. 

 
Dessutom klickade vi väldigt bra och jag visste att jag kunde öppna mig för 
honom. 

 
I citaten ovan talar deltagarna om vikten av att man kommer bra överrens med sin 
lärare och här ligger fokus på personligheten. Att elev och lärare tänker på samma 
sätt och klickar gör relationen fungerar bättre, vilket i sin tur leder till ett mer öppet 
förhållande. Aspelin (1999) använder begreppet samklang, vilket syftar till när två 
individer samspelar med varandra. Finns det samklang i elev-lärare-relationen förstår 
man varandras emotionella upplevelser. Enligt deltagarnas berättelser är denna 
samklang avgörande för hur relationen utvecklas vilket stämmer överrens med 
Aspelins (a.a.) teorier. Vidare menar Aspelin att läraren måste anpassa sina 
förväntningar efter hur eleven mår för att samklang ska uppstå, det handlar alltså om 
en medvetenhet hos läraren snarare än personlighet som deltagarna antyder.  
 
Som tidigare nämnts framgår det tydligt i den sammansatta berättelsen att elev-
lärare-relationen påverkar elevens sociala utveckling och psykiska hälsa. Deltagarnas 
berättelser betonar vikten av att läraren är medveten om ovan nämnda aspekter för att 
en positiv relation ska utvecklas och bibehållas. I det kommande avsnittet kommer 
fokus ligga på att försöka utreda hur deltagarna upplever att elev-lärare-relationen 
påverkar studieresultatet. 
 

6.3 Elev-lärare-relationen och studieresultatet 
Nedan följer en analys av den sammanställda berättelsen med syftet att besvara 
studiens andra frågeställning: Vilken betydelse anser gymnasieelever att relationen 
till läraren har för deras studieresultat? 
I den sammanställda berättelsen framgår det tydligt att deltagarna anser att relationen 
med läraren påverkar studieresultatet. Elev-lärare-relationen påverkar framförallt 
motivationen vilket i sin tur påverkar studieresultatet, vilket citatet nedan visar. 
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Jag presterar bättre ifall jag trivs med läraren. Så jag tror att studieresultatet helt 
klart påverkas av relationen med läraren. Trivs man inte med läraren så minskar 
motivationen. 

 
Lärare har stort ansvar i att få mig att vilja lära mig, och det är många faktorer 
som spelar in. 

 
Motivationen minskar som tidigare nämnts då läraren missbrukar sin makt, är 
oengagerad och inte låter eleverna ha inflytande över studierna. Vidare kan 
avsaknaden av ovan nämnda faktorer leda till att eleven börjar ogilla läraren och 
medvetet inte vill visa sitt intresse. Detta leder i sin tur till att man misslyckas på 
kunskapskontroller. Vid ett sådant misslyckande menar deltagarna att man ibland 
skyller på läraren, att denne är orsaken till det negativa resultatet. Jag anser att detta 
handlar om en form av försvarsmekanism som används från elevens sida för att 
skydda självkänslan. Man väljer att skylla ifrån sig på läraren för att inte sänka sitt 
självförtroende. Thornberg (2006) menar, som tidigare nämnts, att maktmissbruk 
från lärarens sida leder till att eleverna känner oro och får en negativ inställning till 
skolan vilket stämmer överrens med deltagarnas berättelser i denna studie.   
 
Enligt Brante (2000) påverkar lärarens möjlighet till att betygsätta eleverna 
relationen mellan parterna. Eleverna känner att deras personliga åsikter räknas in i 
betygsättningen vilket gör att de inte kan vara sig själva. I denna studie visar 
deltagarnas berättelser på liknande upplevelser. Bland annat talar man om lärare som 
har förutfattade meningar om eleven och som låter detta styra betyget, något som i 
sin tur gör att eleven känner sig maktlös.  Vidare framgår det att deltagarna anser att 
man måste lägga ner mycket tid på att komma underfund med hur läraren arbetar och 
vad denne väger in i betygssättningen, vilket citatet nedan påvisar. 
 

Om man vill ha höga betyg får man offra mycket tid för att anstränga sig att 
plugga, väldigt mycket faktiskt. Man måste också lägga ner mycket tid och 
anstränga sig både när det gäller hur man beter sig mot läraren men även hur 
mycket plats man tar på lektionerna om man vill få bra studieresultat. Jag tror 
absolut att man kan se stora skillnader på kontakter mellan elev-lärare beroende 
på vilken lektion man går till.  Ligger man på gränsen mellan två betyg så tror 
jag relationen kan påverka det slutgiltiga betyget. 

  
Jag tolkar citatet ovan som att elev-lärare-relationen blir avgörande för betyget och 
därav studieresultatet på två sätt. För det första krävs det att det finns en fungerande 
relationen för att ett högre betyg ska kunna uppnås och för det andra påverkar 
relationen det slutgiltiga betyget om eleven befinner sig på gränsen mellan två betyg. 
Jag anser att citatet ovan överrensstämmer Brantes (2000) resultat då det visar att 
elev-lärare-relationen, enligt deltagarna i denna studie, faktiskt påverkar 
studieresultatet.  
 
Vidare anser deltagarna att ett flertal faktorer påverkar studiemotivationen. Bland 
annat talar deltagarna om hänsyn från lärarens sida. Denna måste ta hänsyn och 
anpassa sina krav efter elevens livssituation.  
 

En lärare som däremot ser över min studiesituation och är behjälplig att svara på 
mina funderingar som jag inte har fått klarspråk i ger mig tröst och hopp om att 
klara mina studier 
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Här visar citatet ovan att kommunikationen är viktigt för elev-lärare-relationen och i 
sin tur studieresultatet. Deltagarna anser att det är av stor vikt att läraren motiverar 
och pushar eleven så att denne upplever målen som trovärdiga. Är kraven för höga 
från lärarens sida påverkar det inte bara studierna i det aktuella ämnet. För höga krav 
i förhållande till studiesituationen leder, enligt deltagarna, till prestationsångest och 
försämrad hälsa vilket i sin tur påverkar studieresultatet i flera ämnen.  
 

Det är inte elevens personlighet som gör att studieresultatet blir bättre, möjligtvis 
lathet och ointresse gör att de blir sämre, men det hör inte till vad jag kan eller 
inte kan. 

 
Citatet ovan visar enligt mig på vikten av att läraren inte kopplar samman elevens 
reslutat med dennes personlighet. Deltagaren upplever det som negativt då 
studieresultatet ses som resultatet av dennes personlighet och inte som styrt av de 
sociala omständigheterna.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att deltagarnas berättelser tydligt visar att elev-lärare-
relationen påverkar studieresultatet och att det är flera faktorers som spelar in. 
Övergripande handlar det om att det finns en fungerande relation mellan parterna där 
kommunikation och inflytande är viktigt, samt att läraren är medveten om att dennes 
möjlighet till att betygssätta eleven ger honom/henne makt. 
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7 DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion av den för uppsatsen valda metoden samt resultatet av 
den narrativa analysen, vidare förs en diskussion av framtida forskning på området. 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers uppfattning av elev-
lärare-relationen och genom en narrativ metod där fyra elever intervjuats har detta 
undersökts. Med hjälp av en narrativ analys har empirin bearbetats och de uppställda 
frågeställningarna besvarats. I detta avsnitt följer en djupare diskussion av några 
utvalda delar från studiens analyskapitel med syftet att tillsammans med några 
avslutande ord knyta ihop arbetet. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Valet av metod för studien gjorde som tidigare nämnts utifrån syftet. En narrativ 
metod för insamling av empiri ansågs passande då den bidrog till möjligheten att 
med hjälp av gymnasieelevers egna ord undersöka de uppställda frågeställningarna. 
Med hjälp av en brevintervju hoppas jag på att fånga deltagarnas egen beskrivning av 
elev-lärare-relationen. Genom att låta deltagarna i lugn och ro skriva och berätta 
kring öppna frågor hade jag förhoppningen om att få tillgång till deras egna tankar 
och åsikter. Då jag arbetar på skolan där brevintervjun genomfördes kan detta 
påverkat resultatet. Deltagarna tillfrågades via e-post om de ville deltaga i studien 
och utskicket gjordes via min jobbmail vilket enligt mig kan ha bidragit till att 
deltagarna kände ett krav att svara positivt. Dock vet jag av egen erfarenhet att det 
kan vara svårt att hitta deltagare till en studie där de inte erbjuds någon ersättning, 
därav var min anknytning till skolan till en fördel.  
 
Den pilotintervju som utfördes gav enligt mig en viktig inblick i det valda ämnet och 
underlättade arbetet med frågorna till brevintervjun. Syftet med att samla in empiri 
med hjälp av en brevintervju var att minska risken för att deltagarna i allt för stor 
utsträckning skulle påverkas av min fysiska närvaro och det faktum att jag arbetar på 
skolan, vilket enligt mig skulle leda till att de svarade efter vad de ansåg förväntades 
av dem. Detta var något som jag upplevde under pilotintervjun. Givetvis finns risken 
för att samma fenomen uppenbarar sig vid en brevintervju, dock anser jag att denna 
risk är betydligt mindre. Viktigt är att påpeka att jag vid studiens genomförande inte 
undervisade deltagarna i något ämne och de var därav inte beroende av mig för sina 
betyg. 
 
Längden på deltagarnas berättelser varierade avsevärt, dock anser jag att detta inte 
påverkat studien negativt då samtliga texter sammanställdes till en lång berättelse. 
Vid denna sammanställning redigerades de ursprungliga berättelserna väldigt lite 
med syftet att minimera risken för att viktiga delar skulle gå förlorade. Redigeringen 
utgjordes främst av att ta bort delar som återkom allt för ofta och på så sätt skapa ett 
bättre flyt i läsningen. Med hjälp av en narrativ analysmetod och i enlighet Johansson 
(2005) och Kvale (1997) har jag utifrån de uppställda frågeställningarna tolkat 
deltagarnas berättelser. Denna tolkning har gjorts med hjälp av studiens 
bakgrundskapitel och min förförståelse för ämnet . Det är därav viktigt att beakta min 
roll som undersökare och min påverkan på hur studiens empiri har tolkats och 
redovisats. Min förförståelse har varit central i analysarbetet vilket i sin tur påverkat 
resultatet. 
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Vidare anser jag att den valda metoden varit passande för studiens syfte samt att den 
bidragit till att de uppställda frågeställningarna kunnat besvaras.  
  

7.2 Resultatdiskussion 
Det framgår tydligt i analysen av deltagarnas berättelser att elev-lärare-relationen 
påverkar skolgången på flera sätt. Det handlar inte enbart om dess inverkan på 
studieresultatet, likväl styr relationen huruvida eleven trivs i skolan och dennes 
psykiska hälsa. I den sammanställda berättelsen återkommer maktaspekten vid ett 
flertal tillfällen och deltagarna upplever lärarens makt som något negativt för 
relationen. Att läraren har mer makt än eleven leder till att parterna i relationen inte 
är jämlika, vilket deltagarna ser som ett stort hinder i utvecklandet av relationer. Jag 
anser att läraren i sin roll som myndighetsutövare inte kan vara jämställd med eleven, 
inte minst när det kommer till betygssättning. Eleven är varken kunnig eller mogen 
att ta beslut gällande allt som berör dennes skolgång, läraren har genom sin 
utbildning fått denna befogenhet. Dock menar jag att makten över eleverna används 
av lärare på fel sätt och vid fel tillfällen, vilket leder till att eleverna känner sig 
maktlösa och därav ser detta som ett hinder för relationen. Jag betonar vikten av 
kommunikation mellan båda parter i relationen. Samtalet leder till att eleverna 
känner sig mindre maktlösa vilket också framgår i berättelsen. Eleverna återkommer 
regelbundet i sina berättelser om vikten av att det går att föra ett samtal med läraren 
där båda parter har förståelse för varandra. Vidare anser jag att det är viktigt för 
relationen att läraren vågar låta eleverna utvärdera denne. Antingen genom att lämna 
ut enkäter eller via samtal med eleverna. Detta kan innebära ett hot mot lärarens 
självkänsla och självförtroende, men leder samtidigt till att eleverna känner att deras 
inflytande ökar. I berättelsen framgår det att inflytandet är viktigt för relationen och 
jag anser att detta bör beaktas från lärarens sida. Som jag tidigare nämnt kan inte 
eleven ha inflytande över allt, det ligger på lärarens ansvar att ge eleven ansvar där 
det är befogat och samtidigt föra en dialog med eleverna kring beslutet.  
 
Jag har i studien medvetet valt att använda mig av begreppet elev-lärare-relation 
istället för lärare-elev-relation med syftet att betona elevens uppfattning av 
fenomenet. Även vid utformandet av frågorna till brevintervjun formulerades 
begreppet på detta sätt med en förhoppning om att deltagarna skulle väga in sin roll i 
arbetet med att forma denna relation. Dock visar resultatet att deltagarna lägger ett 
stort ansvar på läraren vid skapandet och upprätthållandet av elev-lärare-relationen. 
Som Aspelin (2003) betonar definieras begreppet relation av ett ömsesidigt givande 
och tagande där ansvaret för uppbyggnaden och upprätthållandet kräver engagemang 
från båda parter. Det framgår tydligt i berättelsen att eleverna i relationsarbetet med 
läraren lägger stor vikt vid dennes roll och egenskaper. Det förvånar mig att 
deltagarna inte väger in sin egen roll i detta arbete mer. Bland annat berättar 
deltagarna att det känns förnedrande då läraren kan mer vilket leder till att det är 
lättare att kritisera denne. Går det dåligt på kunskapskontroller skyller man på läraren 
och menar att denne är orsaken till det dåliga resultatet. Detta menar jag är ytterligare 
ett tecken på att eleven inte väger in sin eget ansvar i relation med läraren. Även om 
det största ansvaret ligger hos läraren då relationer skapas och upprätthålls kan man 
aldrig frångå elevens ansvar i detta. Då studiens genomfördes på elever i årskurs tre 
på gymnasiet innebär detta att de inom ett år befinner sig i vuxenlivet där denna typ 
av ansvar krävs. Skolan ska förbereda eleverna för vuxenlivet, men på denna punkt 
verkar detta arbete misslyckats.  
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Vidare innebär det, enligt mig, för läraren en svår balansgång mellan rollen som 
yrkesmänniska och medmänniska i arbetet med att knyta relationer med sina elever. 
Att uppfylla de krav ingår i rollen som yrkesmänniska samtidigt som man är 
medmänniska är inte lätt. Relationerna nödvändiga för att lärande och utveckling 
skall ske, samtidigt som det kräver att läraren besitter ett flertal kvaliteter vilka 
kräver yrkesmässig erfarenhet för att lära sig. Denna svåra balansgång som då den 
bemästras innebär att läraren, enligt Aspelin (1999) är en relationsmedveten pedagog 
är enligt mig en bidragande faktor till att begreppet elev-lärare-relation är komplext.  
 
Berättelserna i denna studie anser jag visar på att relationen är avgörande för 
huruvida eleven uppnår de kunskapsmässiga krav som ställs på denne. Främst då en 
icke fungerande relation med läraren kan leda till försämrad psykisk hälsa och 
vantrivsel i skolan vilket i sin tur påverkar studieresultatet. Av egen erfarenhet då jag 
jobbat på en gymnasieskola sker en stor förändring i relationen med eleven när de 
går sista året i skolan. Från att i årskurs ett upplevt läraren som en fångvaktare som 
jagar eleverna börjar de i trean se denne mer som en tillgång, en mentor och 
handledare som möjliggör kunskapsmålen. Denna inställning till läraren anser jag är 
av stor vikt för relationen då den möjliggör mycket av det som deltagarna tar upp i 
berättelserna. Därav ligger ett visst ansvar på eleverna. Vidare ligger det på lärarens 
ansvar att vara mogen och vuxen i sitt förhållningssätt till eleverna och våga släppa 
in dessa. En väl utvecklad empatisk förmåga möjliggör en god kommunikation som 
inte enbart bör röra elevens skolgång utan också det som händer utanför skolan. I 
slutändan hänger dessa, enligt mig, alltid ihop.     
 

7.3 Avslutande ord 
Avslutningsvis vill jag betona vikten av lärarens respektive elevens ansvar i arbetet 
med att skapa goda relationer i skolan. Enligt Aspelin (1999) är läraren skolans 
främsta företrädare och denne har alltid ett ansvar för sina handlingar för de 
relationer som skapas med eleverna. Detta kräver, enligt mig, att läraren i sin 
utbildning får goda kunskaper i ungdomspsykologi och relationsarbete. Läraren bör 
enligt mig i sin utbildning inte enbart utveckla kunskaper vilka är knutna till 
yrkesrollen utan likväl utvecklas som medmänniska, då båda dessa roller är 
avgörande för relationsarbetet. Vidare är läraren inte ensam i detta arbete, ett visst 
ansvar ligger på eleven. Relationen bör vila på en grund där det finns en ambition 
hos båda parter att skapa och utveckla relationer. Eftersom skolan ska förbereda 
eleven för vuxenlivet krävs också ett aktivt arbete med att utveckla dennes sociala 
och ansvarsmässiga förmåga. 
 

7.4 Vidare forskning 
Under arbetet med denna studie har jag kommit till insikt om vikten av att goda 
relationer knyts mellan elever och lärare, men också att det är ett tidskrävande arbete. 
Ett arbete vilket förutsätter att man som lärare kontinuerligt träffar sina elever och på 
så sätt utvecklar relationen. Ovanstående har fått mig att fundera över hur 
relationerna med eleverna påverkas av att läraren har en korttidsanställning som till 
exempel bara löper över en termin, där man bara har eleverna en gång i veckan. Lpf-
94 (Utbildningsdepartementet, 1998) betonar vikten av att goda elev-lärare-relationer 
skapas samt att dessa påverkar elevens utveckling såväl kunskapsmässigt som 
socialt. Jag anser att bristen på lärartjänster i landet har ökat förekomsten av 
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korttidsvikariat ute på skolorna. För vikarien innebär detta mindre tid till att skapa en 
relation till eleven, men på vilket sätt påverkar det dennes utveckling? Denna fråga 
anser jag bör ligga till grund för kommande forskning på området. 
 
 
 
 
 
 



35 

REFERENSLISTA 
 
Aspelin, Jonas. (1999). Klassrummets mikrovärld. Stockholm: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion AB 
 
Aspelin, Jonas. (2003). Zlatan, Caligula och ordningen i skolan. Lund: 

Studentlitteratur 
 
Birnik, Hans. (1998) Lärare- elevrelationen: Ett relationistiskt perspektiv. Göteborg: 

Acta Universitatis Gothoburgensis. 
 
Birnik, Hans. (1999). Lärare och handledning: Ett relationistiskt perspektiv. 

Studentlitteratur: Lund. 
 
Brante, Göran. (2000). Beskrivning av gymnasiestuderandes kritiska syn på 

interaktionen mellan studerande och lärare. Kristianstad: Högskolan 
Kristianstad.  

 
Bråten, Ivar & Thurmann-Moe, Anne Cathrine (1998). Den närmaste 

utvecklingszonen som utgångspunkt för pedagogisk praxis. I Bråten, Ivar 
(red.). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 

 
Dysthe, Olga (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. Lund: 

Studentlitteratur.  
 
Goodson, Ivar & Sikes, Patricia (2001). Life history research in educational settings. 

Learning from lives. Buckingham: Open University Press. 
 
Hundeide, Karsten (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling. Lund: 

Studentlitteratur 
 
Imsen, Gunn (2006). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jerlang, Espen (2007). Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber AB 
 
Johansson, Anna (2005). Narrativ teori och metod. Med livsberättelsen i fokus. 

Lund: Studentlitteratur.  
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindqvist, Margareta (2003). Individualisering, att kliva ur och vara i gemenskap. 

Linköping: Linköpings Universitet  
 

Martin, Neil (2007). Psychology, third edition. Boston: Allyn & Bacon 
 
Nylén, Ulrica (2005).  Att presentera kvalitativa data. Framställningsstrategier för  
         empiriredovisning. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Olsson, Henry & Sörensen, Stefan (2007). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber 



36 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: 

Liber ekonomi. 
 
Skott, Carola 2004). Berättelsens praktik och teori: narrativ forskning i ett 

hermeneutiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
 
Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 
 
Thornberg, Robert (2006). Det sociala livet i skolan – Socialpsykologi för lärare. 

Stockholm: Liber AB 
 
Trost, Jan & Levin, Irene (1996). Att förstå vardagen. Lund: Studentlitteratur 
 
Trost, Jan (2008). Enkätboken. Studentlitteratur: Lund. 
 
Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för de frivilliga skolformerna, lpf 94. 

Sthlm: Skolverket och Fritzes. 
 
Vetenskapsrådet. (1999). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Webster, Leonard & Mertova, Patricie (2007). Using narrative inquiry as a research 

method: an introduction to using critical event narrative analysis in research 
on learning and teaching. London: Routledge. 

 
Wedin, Ann-Sofi (2007). Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och 

inviter i den vardagliga praktiken. Linköping: Uni Tryck. 
 
 
 
 



 

BILAGA 1 
Pilotintervju 
Elevens uppfattning av elev-lärare-relationen. 
 
 
Vilken typ av relation ska läraren ha till sina elever? 
 
Vad tror du krävs för att en bra relation ska uppstå? 
 
Hur ser en relation ut som fungerar, om du utgår från dina egna lärare? 
 
Varför är det viktigt att ha en bra relation till din lärare? 
 
Hur tror du en fungerande relation påverkar ditt skolarbete? 
 
Om det inte finns en relation vad händer då? 
 
Varför tror du vissa lärare inte får en fungerande relation med sina elever?  
 
Vad beror det på? 



 

BILAGA 2 
 

Instruktioner 
Tanken är att du ska skriva och berätta fritt kring frågorna nedan. Det finns inget rätt 
eller fel utan det är dina egna tankar och synpunkter som är viktiga. Skriv därför 
precis som du känner och tycker, bry dig inte om stavning eller grammatik. Skriv och 
berätta på alla frågorna nedan och tänk på att vara så öppen som möjligt. Resultatet 
kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att det inte går att spåra svaren till 
dig. 

Du skriver direkt i detta word-dokument, när du är klar sparar du och det och mailar 
tillbaka det till mig. Texten får bli hur lång som helst.  

Jag vill att du mailar dokumentet tillbaka till mig senast:  
micael.soderstrom@edu.kalmar.se 

Tack på förhand 
____________________________________________________________________ 

Frågorna 
 
Skriv och berätta vad du tänker på när du hör ordet elev-lärare-relation. 

Skriv här:  
 

 
Skriv och berätta om hur du tror att relationen med din lärare påverkar ditt 
studiereslutat.  
Skriv här: 

 
 

Skriv och berätta om vilka hinder och svårigheter du tycker att det finns när du 
ska skapa en relation till din lärare. 

Skriv här:  
 

 
Skriv och berätta varför du tror att det är viktigt/oviktigt att ha bra relation till sin 
lärare. 
Skriv här:  

 
 

 
 



 

Skriv och berätta om en bra relation som du har med en lärare, vad utmärker den, 
varför är det en bra relation?  
Skriv här:  

 
 

Skriv och berätta om en dålig relation som du har med en lärare, vad utmärker 
den, varför är det en dålig relation? 

Skriv här:  
 

 
Skriv och berätta hur du tänker och känner när du träffar en ny lärare för första 
gången. 
Skriv här: 


