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Sammanfattning 
Arbetets syfte var att ta reda på vad gymnasielärare anser vara fungerande relationer och 

hur de upplever att de skapar dessa. I rapportens bakgrund lyfts delar av Martin Bubers 

relationsfilosofi fram samt hur fungerande relationer kan skapas enligt en 

lösninginriktad metod. Rapporten berör också den relationskompetens som lärare kan 

besitta. För att ta reda på vad gymnasielärare anser vara fungerande relationer och hur 

de skapar dessa genomförde jag en intervjuundersökning med fyra lärare inom 

gymnasieskolan. Resultatet av undersökningen visade att det fanns en rad olika tankar 

kring denna företeelse. Bland annat så ansåg lärarna att ett kännetecken på att relationen 

fungerar är när man kan diskutera vad de anser vara svåra saker med eleven och att 

läraren har en förmåga att försöka förstå eleven. När det gäller att skapa fungerande 

relationer framkom det också att man som lärare måste ta ansvar för sitt handlande 

gentemot eleven. Dessutom menar lärarna från undersökningen att det också kan 

handla om att våga bjuda på sig själv och vara öppen. 
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Abstract 
Det här arbetet var ett försök att konkretisera vad gymnasielärare anser vara fungerande 

relationer och på vilket sätt de upplever att de skapar dessa. Undersökningen är en 

kvalitativ intervjustudie med fyra gymnasielärare. I resultatet framkommer lärarnas syn 

på kännetecken för en fungerande relation samt hur de uppfattar att de skapar 

fungerande relationer. 

 

Nyckelord: Relationskompetens – relationsskapande – fungerande relationer 
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1. Introduktion 
På vilket sätt lyckas lärare föra sina elever framåt så att de utvecklas?  

Skolan är elevers och lärares arbetsplats men eleven kan sällan välja sina 

arbetskamrater. Eleven är hänvisad dels till de klasskamrater som finns i klassen men 

också till de lärare som skolan tillhandahåller. Att den fungerande relationen är viktig i 

skolan är något som jag tror de flesta är överens om men vad är en fungerande relation 

och hur skapas den? 

Skolan i Sverige har gått igenom stora förändringar under de senaste årtiondena och 

detta har påverkat lärararbetet i många olika situationer. De arbetsuppgifter som inte 

direkt har med undervisningssituationen att göra ser annorlunda ut idag som till 

exempel schemaläggning, arbeta med lokala arbetsplaner, kompetensutveckling, 

mentorsskap och så vidare. 

Den rädsla och respekt som fanns för lärare tidigare finns inte idag och på grund av 

detta har kanske läraren andra förutsättningar när de möter eleverna. Lite tillspetsat 

skulle detta innebära att lärare av idag måste använda sig av andra verktyg än rotting 

och skamvrå. Det är detta verktyg som jag i det här arbetet vill försöka definiera och 

dessutom framställa på vilket sätt lärare skapar detta redskap. Redskapet är det som jag 

i mitt arbete benämner fungerande relationer mellan lärare och elever eller som 

Aspelin ( 2005 ) kallar den pedagogiska relationen. 

Skolan måste följa med i samhällets utveckling i många hänseenden och att utveckla 

fungerande relationer är ett av de många utvecklingsområden som jag upplever som 

viktigt. Min uppfattning är att det idag talas mycket om vikten av att ha fungerande 

relationer i skolan i olika medier. Det jag däremot upplever är att det talas lite om hur 

dessa skapas eller vad som kännetecknar en fungerande relation. Det finns också en 

förhoppning om att det här arbetet ska inspirera andra pedagoger att utveckla sin 

relationskompetens. 

Jag avslutar introduktionen på samma sätt som jag började den: På vilket sätt lyckas 

lärare föra sina elever framåt så att de utvecklas? 

Är det som Gislason & Löwenborg  skriver ” Man köper inte gärna varor från en 

försäljare som man tycker är osympatisk och man är inte intresserad av att ta emot 

kunskaper från en lärare som man ogillar.”  ( Gislason & Löwenborg, 2002, s. 32 ) 
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2. Bakgrund 

2.1 En relationsfilosofi 
För att förstå ordet relation i undervisningssammanhang tar arbetet avstamp i  Martin 

Bubers relationsfilosofi Det mellanmänskliga utifrån Jonas Aspelins tolkning av 

densamma. Martin Buber var en av förra seklets religionsfilosofer och han levde 

mellan 1878 och 1965. Han ägnade sig bland annat åt tankar kring det som sker i 

mötet mellan människor. Analysen Den mellanmänskliga vägen av Jonas Aspelin 

behandlar den typen av relation mellan två människor där den ene har som uppgift att 

utbilda och fostra den andre. Detta är ett försök att göra delar av den här filosofin 

kortfattad och förståelig.  

 

Enligt  Aspelin ( 2005 ) finns det två dimensioner i vår värld som människor men 

också i vårt förhållningssätt till världen utifrån Martin Bubers filosofi. Det handlar om 

på vilket sätt vi som människor kan förhålla oss till varandra. Den ena Jag-Du och den 

andra Jag-Det grundar sig i människans tillvaro. När  Aspelin ( 2005 ) beskriver de två 

dimensionerna menar han att Jag-Det är relationen mellan subjektet och objektet. 

Objektet här är det som inte har något eget liv. När han vidare skriver om Jag-Du- 

dimensionen är det förhållandet mellan subjektet och subjektet. Subjektet är enligt 

Aspelin den som människor möter, samspelar med och är närvarande inför. 

 

I undervisningssituationen står pedagogen inför både en Jag-Det relation och en Jag-

Du relation. I Jag-Det förhållandet  blir objekten det som finns i till exempel 

klassrummet så som böcker, pennor och så vidare. Här kan pedagogen möta eleverna 

som Du eller Det. När läraren möter eleven som Du beskriver  Aspelin ( 2005 ) vikten 

av att ta eleven på allvar och respektera denne. Det verkliga mötet blir till när eleven är 

fullt närvarande för läraren. Den sociala gemenskap som uppstår i skolan kan utifrån 

Aspelin ( 2005 ) ses i två dimensioner, den som utspelar sig i Jag-Det relationen och 

den som finns i Jag-Du relationen. Den förstnämnda relationen är då en grupp 

människor ser varandra som medlemmar i en begränsad gruppering och där man till 

exempel har bestämd vetskap om varandra, rättar sig efter de normer som finns eller 

arbetar mot samma mål. Den gemenskap som innefattas av en Jag-Du relation innebär 

att medlemmarna i denna grupp ser varandra som aktörer i en levande, ömsesidig 
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gemenskap. I detta samband menar Aspelin ( 2005 ) att det finns individer som tar 

ansvar för sig själva i relationen till de andra och reagerar utan omsvep på varandras 

beteenden men också vänder sig till varandra i kärlek. Detta samband benämner Buber 

som ett Vi. 

 

Relationer i undervisningssammanhang betecknar Aspelin ( 2005 ) som pedagogiska 

relationer och frågar sig om pedagogiska relationer är möjliga. Enligt Bubers filosofi 

finns det speciella faktorer som måste infrias för att förhållandet mellan elev och lärare 

ska kunna kallas pedagogisk relation. Dessa begrepp är ömsesidighet, förtroende, 

konfirmering och omfattning. Nedan följer ett förtydligande av vad dessa begrepp 

innebär enligt Martin Bubers relationsfilosofi. 

Förtroendet som eleven har för läraren innebär att eleven känner att läraren deltar 

aktivt i dennes liv och som tar ansvar för sina handlingar mot denne. 

Ömsesidigheten förklaras som det förhållandet när både läraren och eleven förhåller 

sig som Du till varandra och inte som Det. 

Konfirmering  klarläggs genom det skeendet där eleven upplever att läraren bekräftar 

denne som hon är och den som hon kommer att utvecklas till. 

Omfattning menar Martin Buber är när läraren delar elevens verklighet utan att 

förlora sig själv. Detta begrepp ska här inte förväxlas med empati då empati i detta 

sammanhang står för att överta den andres roll på gränsen till självförnekelse. 

 

 Aspelin ( 2005 ) ställer frågan om pedagogiska relationer är tänkbara när förhållandet 

mellan lärare och elev är asymmetriskt. Eleven är underordnad och ska för det mesta 

följa lärarens anvisningar. Martin Buber menar att lärare och elever inte kan mötas helt 

jämlikt. Mötet behöver inte betyda att eleven känner sig förtryckt utan snarare tvärtom 

kan det vara frigörande för eleven. Att arbeta aktivt med att vinna elevernas förtroende 

anser Martin Buber inte är ett lämpligt förfarande utan menar att läraren vinner elevers 

förtroende genom att på ett direkt och naturligt sätt delta i elevernas liv. 

 

Juul & Jensen ( 2003 ) skriver i sin bok Relationskompetens i pedagogernas värld om vikten 

av att ha omsorg om relationer i all pedagogisk aktivitet. De delar in 

relationskompetensen i två dimensioner. Förmågan att som pedagog se eleven utifrån 

dess egna förutsättningar och rätta sig efter det och skickligheten i att kunna ta ansvar 
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för relationens kvalitet. Lärarens relationskompetens menar  Juul & Jensen ( 2003 ) 

utvecklas i samspel med eleven.  

 

I Per Lindqvists ( 2010 ) artikel Ödmjuk orubblighet står att läsa om att läraren ser eleven 

och att eleven ser läraren. Lindqvist menar att när läraren ser eleven handlar det bland 

annat om att försöka hitta en öppning till eleven men också att känna av elevens 

sinnestämning. Vidare skriver Lindqvist att det också är viktigt att eleven dessutom 

lägger märke till att läraren ser honom eller henne. Ur perspektivet att eleven också 

skall se läraren talar Lindqvist om vikten av att som lärare våga visa sig själv för eleven 

och på så sätt göra sig tillgänglig för denne. Enligt Lindqvist ( 2010 ) berättar lärare om 

att det är lika viktigt att eleven känner sin lärare som att läraren känner sina elever. 

 

2.2 Relationer i skolan 
Arbetet är tänkt att konkretisera vad som enligt lärare kännetecknar fungerande 

relationer i skolan och på vilket sätt lärare skapar dessa. Enligt Linder & Breinhild 

Mortensen ( 2006 ) behöver elever trivas för att lära. Vidare skriver de att förr var 

lärarens enda uppgift att lära elever olika ämneskunskaper. Nu menar  Linder & 

Breinhild Mortensen ( 2006 ) att lärare även måste besitta relationell kompetens och 

empati. Detta är något som Aspelin ( 2005 ) håller med om. Han skriver att lärandet 

som sker i skolan står på en plattform som utgörs av äkta relationer och han skriver 

vidare att det är den enda vägen för att nå de mål som finns för verksamheten.  

Aspelin ( 2005 ) skriver också att dessa relationer inte uppstår av sig själva och inte kan 

tas för givna heller inte skapas, läras ut, hanteras, bedömas eller kontrolleras. Däremot 

menar Aspelin ( 2005 ) kan man påverka villkor och arbeta för att förhållandena ska bli 

så goda som möjligt. 

 

Utöver de uppdrag som styrdokumenten anger ska lärare i skolan leda andra och det 

åliggandet innebär att lärare ska ta ansvar för att relationer till eleverna blir till delad 

glädje och trivsel skriver O. Wahlström ( 2005 ). Mötet mellan elev och lärare har ett 

syfte och det kan vara något som är på förhand givet eller något som parterna skapar 

tillsammans. Jenner ( 2004 ) menar att det är det som får betydelse för mötets karaktär.  
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Hur kan då en lärare påverka villkoren? Kan det handla om vilket synsätt läraren har 

på sin uppgift som lärare? Thornberg ( 2006 ) beskriver tre kategorier av 

australiensiska lärares syn på sitt uppdrag som lärare. En av dess grupper är det liberala 

– progressivistiska synsättet. Denna inställning innebär enligt Thornberg ( 2006, s. 91 )  

att 

          ” Lärarna ser samarbete och demokrati som viktiga delar av lärares uppgift som 

    fostrare och ledare, samt att detta är en integrerad del i det totala utbildnings- 

    programmet. Lärare och elever utarbetar tillsammans mål för året.  

   Kommunikationen mellan lärare och elever beskrivs som en tvåvägsprocess. 

   Lärande ses mer som en process som initieras och kontrolleras av eleven än 

   som en envägskommunikation som utgår från läraren.” 

Lärarna i ovanstående kategori anser att det är mycket viktigt att skapa nära och 

personliga relationer till eleverna där de kan känna sig uppskattade. Lärarna menar 

också att en trygg, varm, förstående och uppmuntrande lärmiljö är av stor betydelse. I 

Lpf 94 står också att skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. 

 

Att skapa nära och personliga relationer överensstämmer också med när Aspelin ( 

2005 ) skriver att relationer som inte är konstgjorda är viktigt i lärararbetet och samma 

uppfattning har Jenner ( 2004 ) då han talar om motivation och motivationsarbete och 

menar att det är viktigt att inte låtsas förstå utan föröka förstå det som är möjligt att 

förstå. 

 

Mötet med eleverna i skolan är ett pedagogiskt möte där elever i sampel med läraren 

och andra elever ska nå målen för sin utbildning. Grunden för detta pedagogiska möte 

är den relation som finns mellan pedagogen och eleven skriver  Jenner ( 2004 ). Vidare 

anser han att relationen skapas redan vid deras första möte och att den som bär 

ansvaret för att relationen blir givande är pedagogen. I det samspel som finns mellan 

vuxen och barn är det den vuxne som bär ansvaret för att samspelets kvalité ska bli 

god. Juul & Jensen ( 2003 ) menar att när barn tillskrivs ansvaret för samspelet eller 

relationen till vuxna uppstår dålig trivsel för barnen och sämre relationskvalite. Ibland 

talar man om att lärare har förlorat makten över barnen. Juul & Jensen ( 2003 ) hävdar 
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att det aldrig kan vara så. Däremot har den vuxne inte kunnat eller velat ta på sig 

ansvaret.  

 

Linder & Breinhil Mortensen ( 2006 ) talar om relationella förhållanden och delar in 

dem i fyra olika faser nämligen kontaktetableringsfasen, befästande – och 

etableringsfasen, stabiliseringsfasen och avvecklingsfasen. I kontaktetableringsfasen 

menar författarna i enlighet med vad Jenner också skrev att det kan få negativa 

konsekvenser under lång tid om första mötet innehåller en obehaglig eller misslyckad 

stämning. De anser också att sättet som man möter en annan människa på första 

gången visar den personliga attityden och humöret som i sin tur har betydelse för vilka 

förväntningar man har på den andre. Aspelin ( 2003 ) berättar om en student som går 

sin gymnasielärarutbildning och nu är ute på sin praktikperiod. När studenten ska hålla 

lektion första gången med en ny elevgrupp inleder hon den med att berätta om sig 

själv och sin uppfattning av ämnet som hon ska undervisa i. Aspelin skriver att 

elevgruppen visar stort intresse och att eleverna har fått ett gott första intryck av sin 

lärarpraktikant. 

 

När det gäller befästande – och etableringsfasen är det den fasen där det relationella 

förhållandet ska byggas upp vilket är en lång och seg period skriver  Linder & 

Breinhild Mortensen ( 2006 ). Enligt Peter Westmark ( 2001 ) som står omtalad i  

Linder & Breinhild Mortensens bok ( 2006 ) uppstår relationer över tid och inte i 

förbifarten. Vad som är plattformen för denna fas är att den vuxne är öppen för 

kommunikation och kontakt enligt författarna.  

 

Nästa steg i de relationella förhållandena är stabiliseringsfasen och här handlar det om 

att trygga den relation som man har etablerat. Detta görs enligt Linder & Breinhild 

Mortensen ( 2006 ) genom att den vuxne låter eleven framträda starkast i 

kommunikationen och låter elevens intentioner och åsikter komma i första hand. Det 

sista steget är den som Linder & Breinhild ( 2006 ) kallar för avvecklingsfasen. De 

anser att det skedet är lika viktigt som de övriga stadierna i de relationella 

förhållandena. De menar att pedagoger ska vara noga med avslutningar i relationer 

eftersom dessa påverkar synen på hela förhållandet och även benägenheten att vilja ta 

upp kontakten igen. 
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2.3 Relationsskapande 
I den här delen lyfts delar av en teori som behandlar ett lösningsinriktat arbetssätt fram 

i ett försök att konkretisera hur lärare kan skapa fungerande relationer som motvikt till 

Martin Bubers åsikt om att dessa inte skapas på ett metodiskt sätt utan på ett naturligt 

och direkt vis. 

I arbetet med elever som är i behov av stöd av olika anledningar arbetar 

specialpedagoger med dessa för att motivera dem i deras skolarbete och lyckas på olika 

sätt med detta. Vad i deras arbetssätt är det som gör att de många gånger lyckas föra 

elever framåt trots elevens motstånd och svårigheter? 

 

Måhlberg & Sjöblom ( 2002  ) som är specialpedagoger skriver om att skapa relationer 

i sin bok om lösningsinriktad pedagogik. I detta arbetssätt handlar det inte bara om att 

skapa goda relationer med eleverna utan också med föräldrar. Fokus kommer här att 

ligga på eleverna eftersom det är väsentligt i det här arbetet. Även dessa författare har 

delat in skapandet av relationer i olika delar men mer preciserat vad som utgör 

uppkomsten av det de kallar goda relationer. Den sociala inledningsfasen där man 

börjar med att ställa frågor och komma med påståenden som eleverna kommer att 

svara ja på. Avsikten med att inleda på detta sätt är att skapa trygghet och att eleverna 

ska känna sig välkomna samt att det uppstår en positiv inställning till något om man 

kan svara ja istället för nej.  

 

Vidare skriver  Måhlberg & Sjöblom ( 2002 ) om matchning som innebär att 

pedagogen anpassar sig till den de talar med. Här försöker man att tänka på sitt 

språkbruk, ord och gemensamma intressen för att eleverna ska känna sig förstådda och 

bekväma. Nästa steg är att uppmärksamma något positivt hos eleven, till exempel vad 

eleven gillar både när det gäller skola och fritid. Att visa att man som pedagog står på 

samma sida som eleven är följande del i arbetet med att skapa goda relationer och  

Måhlberg & Sjöblom ( 2002 ) menar att det blir ett kreativt samarbete. Att respektera 

elevens erfarenheter och tankar samt att ge positiv respons är av stor vikt när 

pedagogerna skapar bra relationer och detta ingår också i den lösningsinriktade 

pedagogikens relationsskapande. Därtill fokuserar specialpedagogerna på elevernas 

kompetens och förmåga samt uppmärksammar när det skett en positiv förändring. 
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Är kommunikationen viktig när vi talar om relationer mellan lärare och elev? I 

Måhlberg & Sjöblom ( 2002 ) talar författarna som tidigare skrivits om hur pedagoger 

bland annat anpassar sitt språk till den de talar med. Här handlar det om 

kommunikation som en viktig del i skapandet av relationer. Är det viktigt att i 

kommunikation också ha en viss självkännedom? O. Wahlström ( 2005 ) beskriver 

vikten av en gemensam kommunikation mellan individerna. Hon menar att 

kommunikation är många olika saker och att det budskap vi sänder ut via det talade 

ordet bara är en liten del av det som kroppen signalerar. Linqvist ( 2010 ) skriver i sin 

artikel Ödmjuk orubblighet om att läraren gör sig tillgänglig för eleven. Det handlar om 

att som lärare synas och våga ta plats i elevernas tillvaro. Vidare skriver Lindqvist ( 

2010 ) att lärare använder den egna personen och sin egna kropp som redskap för att 

göra sig tillgänglig för eleverna. 

 

Juul & Jensen ( 2003 ) skriver om bekräftelse som en samtalsform. De menar att 

samtalsformen bygger på den vuxnes förmåga och vilja att förhålla sig öppet, sensitivt 

och inkluderande till barnets inre verklighet och självförståelse. Öppenhet beskrivs av   

Juul & Jensen ( 2003 ) med att den vuxne har förståelse och accepterar barnets 

upplevelse av verkligheten och att upplevelsen har samma giltighet som den vuxnes 

erfarenheter. Sensitiviteten står i det här sammanhanget enligt  Juul & Jensen ( 2003 ) 

för att den vuxne har förmågan och viljan att vara nyfiken, undrande, inkännande, 

empatisk och reflekterande till barnets självupplevelse. Att vara inkluderande beskriver 

Juul & Jensen ( 2003 ) som viljan att dra in barnets upplevelse och uttryck som en 

likvärdig del i deras relation och att hjälpa barnet fram till ett språkligt uttryck som bäst 

beskriver barnets upplevelse och på så sätt stärka barnets självförtroende. 

 

2.4 Relationskompetens 
Pedagogers vardag består av många olika arbetsuppgifter som ter sig på olika sätt. Det 

som karakteriserar lärares arbetsuppgifter har Michael Fullan i Imsen ( 1999 ) försökt 

att sammanfatta på följande sätt. Den sist nämnda punkten är relevant för uppsatsens 

karaktär. Lärares arbetsuppgifter är 

• Konkreta och ögonblickliga – spontana möten som kräver omedelbar handling. 
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• Flerdimensionella och samtidiga – att utföra en rad uppgifter samtidigt, till exempel 
tala med elever, finna material, observera, bedöma och vara uppmärksam på 
elevers behov. 

• Att anpassa sig till ständigt föränderliga förutsättningar – allt kan hända i olika 
grupper med olika individer. 

• Att ha personliga relationer med eleverna – bygga upp och underhålla personliga 
relationer med eleverna för att meningsfull kommunikation är för de flesta en 
förutsättning om de ska lära sig något. 

 

Lärare måste bland annat besitta relationell kompetens enligt Linder & Breinhild 

Mortensen ( 2006 ). Vad innebär då denna relationskompetens? Jenner ( 2004 ) kallar 

den för professionell hållning och delar in den i tre olika krav. Nämligen 

kunskapskravet som innefattar rent metodmässigt kunnande samt kunskap om hur 

psykologiska försvar, omedvetna drivkrafter, ambivalenta motiv och omedveten 

kommunikation kan påverka förhållandet. Det andra kravet är självkännedom och här 

syftar Jenner på att vara medveten om egna känslor och behov och att också kunna 

hantera dem så att de inte påverkar kontakten med eleverna. Empati är det tredje 

kravet enligt Jenner och det betyder att kunna sätta sig in i och förstå andra 

människors känslor och situationer. 

 

Att kunna etablera, befästa och utveckla ett utvecklingsfrämjande samspel är viktiga 

kompetenser att inneha för pedagoger när de skapar fungerande relationer. Jenner ( 

2004 ) skriver att det handlar om att kunna gå utanför sitt eget perspektiv och försöka 

se situationer utifrån elevers perspektiv. Han menar att pedagogen måste möta 

eleverna utifrån deras upplevelser och läge. Detta kallar Jenner för perspektivseende. 

Han talar också om kontexualisering där det gäller att se individen i sitt sammanhang 

och med utgångspunkt från det agera på ett riktigt sätt mot eleven. 

 

Enligt  Imsen ( 1999 ) utmärker kunskapsmässigt intresse och mänsklig värme den 

gode läraren. Det förhållande som finns i skolan mellan lärare och elev är en 

professionell social relation som innehåller en social och offentlig kontext skriver          

Linder & Breinhild Mortensen ( 2006 ). De menar att i den kontexten pågår relationen 

i ett offentligt rum med ett ständigt påverkande socialt sammanhang. Vidare skriver de 

att ansvaret för relationen är dubbelt. Å ena sidan har den vuxne ansvaret gentemot 

den enskilda eleven och å andra sidan finns ett ansvar mot hela gruppen. 
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Precis som  Aspelin ( 2005 ) skriver att relationen är asymmetrisk menar  Jenner ( 2004 

) att relationen som finns mellan pedagog och elev inte är en jämställd relation. Han 

skriver också att det gäller för läraren att vara uppmärksam på att man som lärare har 

ett övertag och att det är viktigt att läraren försöker förstå eleven. Det är alltså inte 

elevens uppgift att försöka förstå läraren.  Juul & Jensen ( 2003 ) talar om viljan att ta 

sitt personliga ansvar för allt man som lärare säger. Vidare menar de att det inte 

innebär att pedagogen aldrig får känna sig provocerad eller irriterad och kanske också 

dela ut en skopa ovett. Däremot måste pedagogen ha förmågan att inse om denne har 

handlat fel och be om ursäkt. 

 

På frågan om vilka kvalifikationer som en god lärare besitter finns ett stycke i  Imsen ( 

2005 ) som benämns ” Omsorg om eleven” . Imsen menar att ha omsorg om eleven 

innebär att man som lärare respekterar varje enskild elevs tänkande och kännande och 

dessutom har förmågan att sätta sig in i elevens syn på omvärlden. Detta 

överensstämmer med den syn som Martin Buber har i sin syn på den pedagogiska 

relationen dock uttryckt med begreppet omfattning. Något som är vardagligt, tryggt, 

varmt kontinuerligt och närvarande beskriver Imsen ( 2005 ) som kännetecken på 

förhållandet mellan elev och lärare.  När hon talar om kontakten mellan elev och lärare 

anser hon att det är svårt att förstå vad denna kontakt består i men menar att det är ett 

möte mellan människor som också överensstämmer med Bubers tankar kring Jag-Du 

dimensionen. 

 

Skickligheten att kunna bedöma konsekvenserna av sina handlingar mot eleven får 

läraren genom kunskaper och erfarenheter. Ett sätt att underlätta kontakten med 

eleverna är att skaffa sig kunskap om elevernas yttre och inre värld skriver  Imsen ( 

2005 ) vidare. 
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3. Syfte och frågeställningar  
De relationer som fanns i tidigare generationer mellan elever och lärare byggde på att 

eleverna var lydiga och kanske rädda för sin lärare. Idag har vi elever som är frimodiga 

och beredda på att ta strid för att få sin vilja igenom. Skolan har som mål att utveckla 

kunskaper inom olika områden hos elever och det talas om vikten av gynnsamma 

relationer för att lyckas med detta. Syftet med arbetet är försöka konkretisera vad 

lärare anser vara fungerande relationer med eleverna och hur lärare skapar dessa.  Att 

arbetet utgår från Jonas Aspelins tolkning av Martin Bubers relationsfilosofi beror på 

att den handlar om den pedagogiska relation där den ene har till uppgift att fostra och 

förmedla kunskaper. Syftet definieras av nedanstående frågeställningar 

• Vad anser lärare kännetecknar en fungerande relation i undervisningssammanhang? 
• På vilket sätt upplever lärare att de skapar fungerande relationer med elever? 
• Vad innebär begreppen ömsesidighet, förtroende, bekräftelse och empati för 

lärare? 

 

3.1 Avgränsningar 
Syftet med undersökningen har varit att försöka tydliggöra vad som enligt 

gymnasielärare kännetecknar en fungerande relation med elever och hur 

gymnasielärare skapar dessa vilket har inneburit att elever inte varit inblandade i 

undersökningen. Jag anser att syftet dock blir uppfyllt eftersom det är vad lärare anser 

om frågeställningen som varit i fokus. 

 

I det här arbetet framgår inga problem i skapandet av relationerna eftersom syftet har 

varit att tydliggöra hur de skapas och inte vilka problem som kan uppstå. 

Arbetet utgår från Jonas Aspelins tolkning av Martin Bubers relationsfilosofi och 

anledningen till att jag valde just den filosofin var att den handlar om den pedagogiska 

relationen där den ene har till uppgift att fostra och förmedla kunskaper.                      

I bakgrundskapitlet finns också delar som ingår i en så kallad lösningsinriktad 

pedagogik som används för att nå elever med särskilda behov. Jag vill dock påpeka att 

arbetet inte handlar specifikt om elever med särskilda behov. Anledningen till att jag 

valde just den pedagogiken är att den bygger på goda relationer till eleverna. Jag vill här 

tillägga att jag valt att benämna det som Buber kallar omfattning för empati och det 
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som Buber benämner konfirmering kallar jag i rapporten för bekräftelse. Anledningen 

till det är att orden empati och bekräftelse är mer vedertagna. Det som jag ibland 

benämner pedagogisk relation är det samma som ibland benämns fungerande relation. 
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4. Metod 
I min undersökning hade jag för avsikt att undersöka vad lärare anser känneteckna 

fungerande relationer i undervisningssammanhang och på vilket sätt de skapar 

fungerande relationer med elever. Arbetet har jag fördelat i litteraturgenomgång och 

intervjuer med fyra lärare i gymnasieskolan. Den valda litteraturen utgår ifrån olika 

författares syn på området relationer mellan lärare och elev.  

 

4.1 Undersökningsmetod 
Att intervjua är en kvalitativ metod och den valdes i syfte att få lärare att sätta ord på 

vad som kännetecknar den fungerande relationen med elever och dessutom ge dem 

möjlighet att berätta hur de rent konkret gör. Eftersom ämnets karaktär inte ger några 

färdiga svarsalternativ kändes intervjuer som ett lämpligt val. Carlström & Carlström 

Hagman ( 2006, s. 130 ) beskriver den kvalitativa undersökningen på följande sätt 

  Den kvalitativa forskningen söker alltså svar på frågor om företeelsers art och sort. Ett  

karakteristiskt drag är också att forskningsprocessen utmärks av flexi- bilitet och följsamhet          

gentemot den eller de studerade,…….  

I undersökningen utgick jag ifrån att det fanns ett antal olika sätt att se på 

frågeställningarna och såg då den kvalitativa undersökningsmetoden som användbar. 

 

För att jag skulle få möjlighet att fånga respondenternas subjektiva och unika svar 

valde jag att ställa nio övergripande frågor under intervjun. Carlström & Carlström 

Hagman ( 2006 ) menar att det kan räcka med förutbestämda övergripande 

frågeområden som respondenten kan belysa utifrån sina erfarenheter och perspektiv. 

 

4.2 Urval 
Inklusionskriterier i undersökningen har varit att respondenterna skulle vara lärare på 

gymnasienivå och att de upplevde relationen till eleven som viktig i sitt arbete som 

lärare. Genom diskussioner kring vikten av relationerna till eleverna med lärarna under 

mina praktikperioder valdes respondenterna ut. Det kändes viktigt att de respondenter 
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som skulle delta i min undersökning verkligen tyckte att relationen till eleverna var 

viktig och Trost ( 2005 ) menar att forskaren vid en kvalitativ undersökning kan 

tillämpa ett strategiskt urval. 

 

 Med fungerande relation menar jag att de faktorer infrias som enligt Bubers analys 

måste finnas för att förhållandet mellan lärare och elev ska kunna kallas pedagogisk 

relation. Dessa är ömsesidighet, förtroende, bekräftelse och empati.  

4.3 Genomförande av undersökning 
Jag valde att lämna ut intervjufrågorna i förväg på grund av ämnets komplexitet. Jag 

ville få respondenterna att tänka igenom vad som är fungerande relationer och hur de 

skapar dem. Frågorna utformades utifrån arbetets frågeställning och utifrån den 

bakgrund som litteraturgenomgången gett. Vid intervjutillfället spelades samtalet in på 

bandspelare för att inte missa några viktiga delar i respondenternas svar. Intervjuerna 

skedde på platser och tider som respondenterna själva valt. 

 

Någon pilotundersökning genomfördes inte på grund av tidsbrist både från 

undersökarens sida men också från tänkta respondenter. 

 

4.4 Etiska överväganden 

En undersökning av något slag innebär att den som undersöker bör göra olika etiska 

överväganden ( Carlström & Carlström Hagman, 2006 ). Vidare menar de att det 

uppkommer etiska problemställningar när undersökningen berör människor vilket min 

studie gör. Genom intervjuformuläret ( bilaga 1 ) som respondenterna fick innan 

intervjuerna genomfördes fick de veta syftet med undersökningen och vem som var 

ansvarig för den. Vidare fick de veta att de kunde avbryta intervjun när helst de skulle 

vilja det. Informationskravet som är en av Vetenskapsrådets ( 2002 ) principer var 

uppfyllt i det formulär som delades ut i förväg. Samtyckeskravet hade jag tagit hänsyn 

till i och med att respondenterna tackade ja till intervjuerna och att det dessutom var 

myndiga personer som tillfrågades. 
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De fick också information om att de skulle vara anonyma och att allt inspelat material 

skulle komma att förstöras efter transkriptionen. I enlighet med Vetenskapsrådets ( 

2002 ) konfidentialitetskrav innehåller dessutom arbetet inga personuppgifter. Vad 

gäller nyttjandekravet gjorde jag bedömningen att det inte fanns några risker med att 

resultatet skulle komma att utnyttjas på ett felaktigt sätt.  

 

4.5 Databearbetning 
De fyra intervjuerna skrevs ut direkt efter att jag hade genomfört dessa vilket               

Andersen & Schwenke ( 2008 ) menar är viktigt på grund av att det är lättare att 

komma ihåg helheten i intervjuerna då. Dessutom finns det möjlighet att snabbt kunna 

göra om intervjun om det skulle vara så att de tekniska detaljerna inte har fungerat.                

( Andersen & Schwenke, 2008 )  

 

Under tiden som jag skrev ut intervjun var jag noga med att inte lägga in några utav 

mina egna åsikter och synpunkter. Genom att läsa igenom intervjumaterialet 

upprepade gånger och föra anteckningar bredvid fanns möjlighet att eventuellt se om 

det kunde uppstå något mönster i respondenternas svar. Patel & Davidsson ( 2003 ) 

menar att det är nödvändigt att göra ett antal genomläsningar av ursprungstexten och 

sina egna anteckningar i bearbetningen av intervjumaterialet för att få fram mönster, 

teman och kategorier. 

 

Efter genomläsningar av både ursprungstexterna och mina egna anteckningar började 

jag att dela upp innehållet i svaren i tre olika teman. Dessa utgjorde det resultat som 

blev av undersökningen.  

 

4.6 Metodkritik 
Avsikten med undersökningen var att konkretisera vad lärare anser vara fungerande 

relationer med elever och hur dessa skapas därav kan det tyckas att resultatet visar hur 

det kan se ut i de bästa av världar.  Detta har inneburit att de svar som respondenterna 

lämnat under intervjuerna handlar om händelser och känslor som de tolkat utifrån sina 
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perspektiv. Carlström & Carlström Hagman ( 2006 ) menar att den kvalitativa 

metoden fokuserar på verkligheten som en social konstruktion och när det gäller 

reliabiliteten så är flera förklaringar av samma företeelser tänkbara och förväntas även 

vara det.  

 

Till nackdel för undersökningen vill jag påstå att reliabiliteten påverkats av min 

förmåga och ovana att genomföra intervjuer. Patel & Davidsson ( 2003 ) menar att 

undersökningens exakthet är styrd av intervjuarens skicklighet. Vidare skriver Patel & 

Davidsson ( 2003 ) att det är möjligt att kontrollera reliabiliteten vid intervjuer genom 

att lagra verkligheten så att noteringar kan göras i efterhand. Som jag tidigare nämnt 

har samtalen spelats in så att jag har haft möjlighet att lyssna av dem en extra gång för 

att så gott det är möjligt försäkra mig om att jag uppfattat rätt.  

 

Att jag dessutom förde in respondenterna på begrepp utifrån de faktorer som enligt 

Martin Buber måste infrias i den fungerande relationen kan ses som ledande och har 

troligtvis påverkat reliabiliteten.  

 

För att jag som undersökare själv skulle få kunskaper i ämnet genomfördes 

litteraturstudier av vad som tidigare skrivits om relationer mellan lärare och elever. För 

att säkerställa innehållsvaliditeten läste min handledare igenom det tänkta 

intervjuformuläret och godkände det innan jag påbörjade intervjuerna. Patel & 

Davidsson ( 2003 ) menar att vid utformandet av ett intervjuformulär bör detta 

granskas av någon annan för att säkerställa innehållsvaliditeten. Vidare menar de att 

man som undersökande bör genomföra en pilotstudie för att säkra den samtidiga 

validiteten. Eftersom någon förundersökning inte genomförts har arbetet troligtvis 

inte så hög validitet som det hade haft om detta gjorts. 

 

Vid valet av respondenter skaffade jag mig en uppfattning av deras inställning till 

vikten av relationerna till eleverna. Min uppfattning om huruvida respondenterna 

ansåg att relationerna till eleverna var viktiga uppkom i samband med de diskussioner 

som pågick under mina praktikperioder. Detta för att det skulle vara tidsödande att 

intervjua lärare som inte ser relationen till eleverna som viktig. Detta skulle också 

kunna vara till nackdel för min undersökning eftersom det är jag själv som har 



 17  

uppfattat respondenternas syn på vikten av att ha fungerande relationer med sina 

elever. Min uppfattning grundar sig också i det samspel som pågick mellan lärarna och 

eleverna både under lektionstid och på raster. 
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5. Resultat 
Avsikten med den här undersökningen var att försöka konkretisera vad lärare anser 
vara fungerande relationer med eleverna och hur lärare skapar dessa. Detta innebär att 
det blev tre teman jag valde ut att fokusera på. Vad anser lärare vara en fungerande 
relation, hur de skapar en fungerande relation samt vad begreppen ömsesidighet, 
förtroende, bekräftelse och empati innebär för respondenterna. Dessa begrepp har 
valts ut eftersom de känns relevanta i det här sammanhanget utifrån Bubers 
relationsteori. Respondenterna använde de här begreppen i sina svar och då var det 
viktigt att få innebörden för dessa ord.   

Jag valde att börja resultatdelen med det tema som innehåller vad begreppen innebär 
för respondenterna och därefter följer vad lärare anser vara fungerande relationer samt 
hur dessa skapas. 

 

5.1 Förtydligande av begrepp 

Enligt respondenterna innebär begreppet ömsesidighet att det är ett givande och 
tagande både från läraren och eleven. Men de berättar också om ömsesidighet som 
respekt för varandra.  De beskriver det på följande sätt 

    ” …..och med det tänker jag så här att man ger och tar, jag tror det kan vara respekt….” 

           ”…..eller ge och ta …..vi måste båda respektera varandra….” 

          ” Ömsesidighet är ju det här att dom visar mig respekt precis som jag respekterar dom” 

          ”……det handlar ju om att det är ett givande och tagande både från lärare och eleven” 

 

När det gäller innebörden av begreppet förtroende så framgick det av alla 
respondenterna att det handlade om att eleverna ska kunna lita på sin lärare och att 
läraren förvaltar förtroendet. De menar också att förtroende innebär att eleverna 
känner att de kan komma till sin lärare när de vill prata om något.  

   ”…...förtroende……ja att eleven känner att det går att lita på mig som lärare……att jag 

   är på deras sida liksom……jag vill hjälpa dom……kanske att jag försöker förstå dom” 

         ”……förtroende är ju att jag inte pratar skit om det som eleverna har gett mig” 

         ” ……det handlar mycket om ur lärarsynpunkt att eleven ska kunna lita på mig när 

  det är något dom vill prata om……men det är också tvärtom att jag som lärare måste  

  kunna ha ett förtroende för eleverna och lita på att det fungerar” 
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”……att jag kan erkänna när jag gör fel och att dom vet att jag finns där för att stötta om 

det behövs” 

 

Bekräftelse menar respondenterna betyder att se alla elever både i och utanför 
klassrummet. Det kan vara en så enkel sak som att säga hej när man möter eleven till 
att vara uppmärksam på att någon till exempel varit borta. En lärare anser att det också 
handlar om att ge positiv respons när någon gjort ett bra jobb. Medan en annan lärare 
menar att bekräftelse också kan vara när man alltid hjälper dem när de behöver det. 
Det kan också vara att visa att man som lärare trivs med att vara tillsammans med 
eleverna. 

   ” Bekräftelse är ju att alla ska känna att de syns för mig” 

          ” ……att man bekräftar det de gör och så alltid lyssnar på dem” 

         ” ……ja nu är du här igen jag vet att du var ledig i onsdags till exempel……en sån liten 

  extra kommentar och den bekräftelsen kan man också fylla på med” 

        ” ……att man lyfter upp alla i klassrummet och inte prioriterar bort några utan då istället 

  lyfter upp dom som är lite mer inåtvända och låter dom få bekräftelse på att dom finns och 

 dom är viktiga” 

 

På frågan om vad empati innebär för respondenterna i det här sammanhanget anser 
de att det är frågan om en egenskap som man måste ha mycket av. Vidare tycker de att 
empati är att kunna se faktorer bakom elevers beteende och att kunna känna 
medkänsla när de är ledsna eller glada. Empati är att visa att man förstår dem uttrycker 
en av respondenterna. Dock påpekar denne vikten av att säga om man inte kan förstå 
hur de känner för annars verkar det konstlat. Det framkommer också av intervjusvaren 
att det är viktigt att försöka sätta sig in i elevernas upplevelser och försöka förstå hur 
de ser på saker och ting utifrån sina erfarenheter. På följdfrågan om empati skulle 
kunna vara som att dela deras liv lite med dem svarar en av respondenterna  

   ” ……ja du har upplevt det såhär och jag ska försöka förstå det” 

 

 

5.2 Vad lärarna anser vara fungerande relationer 

Under den här rubriken har jag försökt mig på att sammanställa så konkret som 
möjligt både vad lärare anser vara fungerande relationer men också vad de anser att 
relationskompetens skulle kunna vara. Jag benämner i sammanställningen 
respondenterna som lärare 1 – 4. 
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Lärare 1 beskriver en fungerande relation med ord som ömsesidig respekt och att 
eleverna och läraren har förtroende för varandra. Läraren talar även om att humor är 
viktigt och att det ska vara ett öppet klimat där elever och lärare kan ge och ta av 
varandra. Vidare berättar respondenten på följande sätt om vad som kännetecknar den 
fungerande relationen  

   ”……det är ofta såna här saker som att eleven respekterar och genom att eleven respekterar 

     mig så respekterar dom också mina tider och mina uppgifter……att eleven vågar tala med 

   mig om olika saker……och att eleven utvecklas i gruppen på grund av den tillit som finns 

  där och som jag har skapat” 

Enligt Lärare 1 så är relationskompetens att man som lärare lär känna varje elev med 
namn snabbt. För att få eleven att dela med sig av sig själv menar respondenten att 
denne berättar om vem denne är. Läraren betonar vikten av att hela tiden bjuda på sig 
själv och menar att det är angeläget att delta i de aktiviteter som gruppen genomför. 
Att ha trygghet i sig själv anser lärare 1 vara en grund för att få eleven att våga utveckla 
något tillsammans med henne både i relationen och i kunskapsutvecklingen. 

 

Lärare 2 nämner att förtroende och att eleverna vågar komma till lärarna med sina 
bekymmer som utmärkande drag för en fungerande relation. Vidare beskriver lärare 2 
relationen med ordet öppenhet. Med öppenhet menar respondenten att hon själv är 
öppen och delar med sig av sitt liv till eleverna. Om detta säger hon så här 

   ”……jag tror att det kan hjälpa vissa elever att jag delar med mig av det som hänt mig 

   både tråkigheter och roligheter……att eleven söker upp en…… ibland kan det vara som en 

  öppen mottagning i vårt arbetsrum” 

Lärare 2 tror också att det är viktigt att tala om för eleverna att de kan komma till 
henne om något känns jobbigt vare sig det gäller skolarbetet eller annat. Hon säger 
också att det är svårare för dem som är mer inneslutna och inte vågar ta kontakt och i 
de fallen är det extra viktigt att visa att lärarna är till för eleverna. 

När det gäller relationskompetens anser lärare 2 att det handlar om att kunna visa att 
man respekterar dem och att man som lärare verkligen hjälper dem när de behöver 
det. Vidare menar hon att relationskompetens också är att kunna visa att man trivs 
med att vara tillsammans med dem. Hon beskriver det så här 

   ”……jag tror att det speglar av sig på dom om jag visar att jag tycker om att vara där så 

   kan dom också visa att dom trivs med att vara tillsammans med mig på mina lektioner” 

 

Lärare 3 nämner ömsesidigt förtroende och ömsesidig respekt som egenskap för en 
fungerande relation. Han menar att det innebär att lita på eleven och att eleven kan lita 
på sin lärare. Att ha högt till tak och att kunna diskutera både lättsamma och mer 
svårsmälta ämnen kännetecknar också en fungerande relation enligt lärare 3. 
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   ”……man får ett bevis för att man har en fungerande relation när eleven vågar komma och ta en 
kontakt och visa att dom har ett förtroende för en som lärare” 

Relationskompetens tycker respondenten är förmågan att hitta ingångar till eleven och 
att prata med eleven med utgångspunkt från deras livsvärld. Han menar att om man 
klarar av att diskutera det sociala beteendet med eleven utan att det blir konflikter så 
sitter man inne med en stor relationskompetens. 

 

Lärare 4 menar att en fungerande relation kännetecknas av att läraren kan ta tag i 
sådant som kanske inte alltid är så lätt att diskutera. Han talar om att det handlar om 
att nå fram till eleven och samspela med eleven. Att eleven får en känsla av att vara en 
viktig person trots att eleven inte alltid är tillmötesgående.  

   ”……på något sätt kanske eleven känner att även om den inte alltid är så tillmötesgående 

    så tycker jag som lärare att eleven är viktig som person……alltså som dom känner att 

   man liksom gillar dom ändå på något sätt……respekterar dom för dom de är” 

Lärare 4 talar om att en fungerande relation också kännetecknas av att eleven kan 
komma till honom om de har något som de behöver hjälp med eller prata om något. 

Han menar också att om eleven vet något om honom som lärare och att han vet något 
om eleven gör att det upplevs som att man känner varandra lite grann. 

Relationskompetens anser lärare 4 vara när läraren kan skapa så bra kontakter med 
eleverna så att de känner sig trygga. Han nämner också förmågan att möta elever på 
olika sätt beroende på vilka de är. Vidare menar lärare 4 att det också innebär att förstå 
deras upplevelser. 

5.3 Relationsskapande 

Nedan följer en sammanställning av hur respondenterna anser sig skapa fungerande 
relationer och vad som krävs av dem. Dessutom framkommer en del funderingar kring 
utgångspunkter för att skapa fungerande relationer under denna rubrik. Även under 
denna rubrik har jag benämnt respondenterna lärare 1 – 4. Efter varje lärares 
intervjusvar följer en kommentar till om relationen mellan lärare och elev är viktig för 
elevens lärande. 

Lärare 1 berättar att hon delar med sig lite av sitt privatliv och på det viset menar hon 
att hon bjuder på sig själv. Hon talar om att våga göra fel men att också ta 
konsekvenserna av de fel hon gör. Vidare menar hon att hon är noga med att eleverna 
i gruppen behandlar varandra med respekt för att det skapar ett tryggt och tillåtande 
klimat i gruppen. Att vara lyhörd och rättvis anser lärare 1 vara ett sätt att skapa 
fungerande relationer.  

   ”……vi ska också ha roligt på lektionerna så att det känns som en lustfylld situation” 

Hon menar också att den fungerande relationen skapas genom att hon har tydliga mål 
för sin undervisning. Hon berättar att om hon har tydliga mål vet eleverna vad hon 
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förväntar sig av dem. Om eleverna vet vad hon förväntar sig av dem uppstår inte 
situationer där hon måste rätta eleven så ofta. Hon menar att eleven kan känna sig 
lurad och tappa förtroendet för henne som lärare om hon måste rätta eleven för ofta. 

Lärare 1 belyser också skillnader i att skapa fungerande relationer beroende på hur 
många elever man undervisar. 

   ……jag tror att det vara mängden elever……om jag har ett antal på cirka femtio elever 

   så kan jag ha en djupare relation till dem…….skulle jag däremot undervisa hundra eller  

  hundrafemtio elever så blir det att jag får ha en mer ytlig relation men jag tror ändå att man 

  kan ha en relation men det krävs mer noggrannhet med namn och veta vem gör vad……” 

Hon talar om att det tar längre tid att skapa fungerande relationer med elever som är 
tysta men menar att de kan vinnas i längden. Elever som har med sig en negativ bild av 
lärare tar också längre tid att skapa relationen med. 

   ”……på grund av deras negativa förväntningar……dom ser mig som en lärare och inte 

   mig som person och därför måste jag då visa……vem är jag…jag är mer än bara en lärare” 

Lärare 1 anser att det är viktigt att skapa fungerande relationer med den informelle 
ledaren i en grupp. Hon menar att den informelle ledaren påverkar hela gruppen. 

   ”……om dom är aviga mot mig så får dom med sig väldigt fort väldigt många så därför 

   är det bar att ha en bra och positiv relation”  

Lärare 1 avslutar intervjun med följande kommentarer 

   ” Jag tror att eleven känner större ansvar att leva upp till mina förväntningar om jag  

   har en relation med dom……och om eleven känner sig trygg med mig så kan dom också 

   utveckla sina förmågor på olika sätt”  

 

Lärare 2 beskriver att hon skapar fungerande relationer genom att ta sig tid med 
eleverna när de kommer till henne och skulle det vara så att tid inte finns just då så ber 
hon dem komma tillbaka. Hon pratar om att de ska känna att de kan komma när som 
helst och berättar att dörren till arbetsrummet nästan alltid är öppen. Lärare 2 nämner 
också arbetsrummets placering som då ligger mitt i där eleverna befinner sig på raster 
och håltimmar. 

   ” Ibland kommer elever in och bara ska spegla sig i vår spegel och säga hej och jag kan 

      tro att det är ett sätt att söka kontakt för speglar finns ju på varenda toalett” 

           

           ” Ja ibland har man inte hunnit något av det man skulle göra på arbetsrummet för dom  
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   kommer in och pratar……det är det viktigaste i läraryrket för det andra får man på 

   på köpet liksom om relationen fungerar” 

Vidare säger lärare 2 att genom att visa att man bryr sig om eleverna och tycker det är 
roligt att ha med dem och göra även när det handlar om tråkiga saker skapar man 
relationer med dem. Hon talar om att genom att fostra och sätta gränser skapar man 
tryggheten för då vet eleverna var de har henne. 

Att som lärare kunna visa att man respekterar eleverna och har förmågan att prata med 
dem samt att se varje elev är det som lärare 2 anser vara relationskompetens hos en 
lärare. 

Det finns svårigheter tycker lärare 2 att skapa relationer med de som inte öppnar sig 
och det är svårt att komma inpå dem. 

   ”……dom har som ett skyddsnät omkring sig liksom……dom får man lägga mycket  

   mer tid på än dom andra och ibland lyckas man inte” 

För att stötta elever som har det jobbigt menar lärare 2 att det är viktigt att skapa 
fungerande relationer med dem. Eleverna ska kunna känna att de kan lita på att de får 
stöttning när de har det jobbigt anser hon. 

Lärare 2 avslutar intervjun med följande kommentar 

   ”……viktigt med förtroendet för deras utveckling så att de vågar och många gånger 

   har de mer än de vågar visa” 

Lärare 3 talar om att hitta en input hos varje elev. Han försöker hitta något intresse 
som eleven har och utgå från elevens livsvärld för att skapa relationerna. Han tror 
också att det är viktigt att kunna gå utanför sitt ämne när man skapar relationerna och 
på så sätt få eleven intresserad av sitt ämne. 

Att vara trygg i sin lärarroll menar lärare 3 är något som krävs för att skapa fungerande 
relationer. Han tycker också att det är viktigt att kunna stå för det han säger.  

   ”……och sen krävs det ju ett engagemang också från mig som lärare……för det är mitt 

   ansvar att skapa relationen……visserligen har ju eleven ett visst socialt ansvar som alla 

   människor har i samhället men det är ändå jag som har det yttersta ansvaret……jag som 

   lärare har ju en viss makt och då faller ju ansvaret på mig att det blir en bra relation” 

Som exempel på uttalandet ovan berättar lärare 3 att han till exempel inte har som krav 
att alla mössor ska åka av när han kliver in i klassrummet. Han anser att det är en 
onödig konflikt och det känns inte viktigt för honom om mössorna är på. Däremot 
tycker lärare 3 att det finns andra saker att lägga ordentlig kraft på istället. 

Lärare 3 tycker att det är enkelt att skapa relationer med de elever som är sociala och 
framåt men svårare med dem som är mer inåtbundna och tillbakadragna. Här menar 
han att man får lägga kraft på de sist nämnda medan de andra mer kommer på köpet. 
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För lärare 3 känns det viktigt att skapa relation med de elever som har det svårt på 
olika sätt. Det kan vara socialt och/eller teoretiskt. 

   ”……där får man jobba mer med det här relationsskapandet” 

Lärare 3 avslutar intervjun med följande kommentar 

   ” Jag tror att den fungerande relationen är en motivationshöjare” 

 

Lärare 4 beskriver sitt relationsskapande som att lära känna eleverna och lära sig saker 
om deras tillvaro för att eleven och läraren inte ska vara så anonyma för varandra. 
Vidare menar läraren att man ska visa eleverna att lärare är där för deras skull och att 
de vill vara där. 

   ” att stanna upp och lyssna eller prata med dom är nog också något som jag gör ganska ofta” 

Lärare 4 berättar om sina tankar kring relationsskapnade på det här viset 

   ” kanske är det just så att det funkar just därför att jag som lärare gillar jobbet som det är 

   ……där ju eleverna ingår……alltså i mina arbetsuppgifter……jag tänker att det är ju 

   dom som är dom viktigaste ingredienserna i skolan……ja jag är ju liksom här för dom 

   ……det är kanske det som krävs” 

För att skapa en bra stämning talar lärare 4 om att man som lärare inte går in i 
konflikter om saker som inte är så viktiga. Läraren talar om att det ibland kan kännas 
viktigare att skapa fungerande relationer med vissa elever på grund av att de kanske 
har det lite jobbigt på ett eller annat vis. Men hävdar samtidigt att det är viktigt för alla 
elever att de får känna att de betyder något. 

Lärare 4 avslutar intervju med följande kommentar 

   ”……det ska kännas viktigt att komma på mina lektioner för att man känner mig… 

   …för att jag är någon……inte bara en lärare” 
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6. Diskussion 
Tanken med det här arbetet har varit att undersöka vad gymnasielärare anser vara 
fungerande relationer och hur de skapar dessa med eleverna. Under mina intervjuer 
bad jag bland annat lärarna att berätta vad begreppen ömsesidighet, förtroende, 
bekräftelse och empati innebar för dem. Begreppen utgör de faktorer som enligt 
Martin Bubers relationsfilosofi i Aspelin ( 2005 ) måste uppfyllas för att relationen 
mellan elev och lärare ska kunna kallas en pedagogisk relation. Diskussionen är delad i 
två huvudrubriker där den första benämns relationens kännetecken och den senare 
relationsskapande. 

6.1 Relationens kännetecken 

När Martin Buber talar om ömsesidighet är det när både läraren och eleven förhåller 
sig som du till varandra. När läraren möter eleven som Du är det viktigt att ta eleven 
på allvar och respektera eleven menar Aspelin ( 2005 ). Detta kan ses ur de intervjuade 
lärarnas syn på vad ömsesidighet är i undervisningssammanhang. De menar att det 
handlar om ett givande och tagande och de nämner respekten för varandra. 
Ömsesidigheten i relationen kännetecknas här av att eleverna respekterar lärarens 
uppgifter och tider men också att läraren respekterar eleven så som den är. 

 

Förtroendet i Martin Bubers filosofi innebär att eleven ska känna att läraren deltar 
aktivt i dennes liv och att läraren tar ansvar för sina handlingar mot eleven Aspelin ( 
2005 ). Respondenterna däremot talar om att eleven ska kunna lita på sin lärare och att 
läraren inte sprider det som eleven gett läraren i förtroende men också att läraren kan 
lita på eleven. Kanske pratar vi om två olika sorters förtroende här? Att läraren ska 
kunna lita på eleven handlar kanske mer om att läraren ger eleven ett ansvar och 
därmed stärker deras självförtroende vilket naturligtvis också är viktigt. 

 

Att det finns ett öppet klimat i gruppen som är skapat av läraren där eleven kan känna 
trygghet och tillit är något som en av respondenterna talar om. Detta stämmer väl 
överens med vad Aspelin ( 2005 ) tar upp i sin bok om möjligheten att påverka 
villkoren för att skapa så goda förhållanden som möjligt för relationen. Vidare tänker 
jag här också på det som Thornberg ( 2006 ) lyfter fram, nämligen vilket synsätt  man 
som lärare har på sitt uppdrag? I bakrgrundskapitlet finns en kategori av lärare som har 
ett synsätt som benämns liberal – progressivistiskt. Här kännetecknas lärmiljön av 
trygghet, värme, förståelse och uppmuntran. 

 

Att eleven kommer och vågar ta en kontakt med sin lärare är också något som de 
intervjuade lärarna nämner som kännetecken för att det finns en fungerande relation. 
Kontakten kan handla om elever som vill prata om saker som känns svåra i skolarbetet 
men också andra saker som är av mer privat karaktär. När en av respondenterna 
berättar om att eleverna ibland kommer in i lärarnas arbetsrum för att titta sig i spegeln 
trots att det finns speglar på varenda toalett menar denne att det nog handlar om att få 
lite bekräftelse. Det kan också vara så att eleven vill prata om någonting och det är ett 
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sätt att ta kontakt tror respondenten. Kanske är det just i dessa situationer som den 
fungerande relationen uppstår? En lärare från undersökningen menar också att om det 
finns vad hon kallar för öppenhet är det ett kännetecken för den fungerande 
relationen. Läraren menar då när man som lärare är öppen och delar med sig av saker 
som hänt i sitt liv. Att det känns som att eleven och läraren känner varandra lite grann 
på grund av den här öppenheten. Kanske kan lärare också få mer tysta elever att 
öppna sig på det sättet. Det är på elevens initiativ och läraren finns där med öppen 
dörr och det är kanske det som också kännetecknar den fungerande relationen. Här 
tänker jag mig att det måste finnas en förmåga hos läraren att känna empati och som 
lärarna själva uttrycker det så är det en egenskap som man som lärare måste ha mycket 
av. De menar att det gäller att kunna se faktorer bakom elevers beteende. 

 

 Vidare menar två av respondenterna att en fungerande relation kännetecknas av att 
man som lärare kan diskutera mer känsliga saker som till exempel socialt beteende 
utan att det blir konflikter. Detta kan kopplas till vad Juul & Jensen ( 2003 ) kallar 
förmågan att som pedagog kunna se eleven utifrån dess egna förutsättningar anser jag. 
Om läraren har visat förståelse för eleven finns en större möjlighet att nå fram till 
eleven i liknande diskussioner. Dock vågar jag nog påstå att relationen bör ha kommit 
en god bit på väg innan detta är möjligt. Jag tänker mig att eleven måste ha fått mycket 
positiv respons innan man som lärare kan gå in i liknande diskussioner. Det skulle 
kanske också vara möjligt att elever med dåliga erfarenheter från lärare behöver längre 
tid innan relationen fungerar. 

 

För att elever ska lära sig saker i skolan måste de trivas skriver Linder & Breinhild 
Mortensen ( 2006 ). Två av lärarna talar om att ha högt till tak och humor som inslag i 
en fungerande relation. Detta kan kanske vara ett sätt att som en av respondenterna 
säger visa att man trivs med att vara tillsammans med eleverna. Detta kan ju tyckas 
vara en självklarhet men samtidigt måste ju läraren ha förmågan att visa detta.               
Aspelin ( 2005 ) skriver att lärandet som sker i skolan står på en plattform som utgörs 
av äkta relationer och han menar att det är den enda vägen för att nå de mål som finns 
för verksamheten. Om vi tänker oss att relationen är äkta kan nog både läraren och 
eleven bjuda på sig själva och stå ut med att ibland handla fel. Kanske finns det en 
trygghet även för läraren att uppnå i samspelet med sina elever? En av respondenterna 
berättar om att det är betydelsefullt att läraren är trygg i sin lärarroll och att kunna stå 
för det man säger. Det kan vara viktigt att tänka på att när människor kommunicerar 
med varandra är det talade ordet endast en liten del av det som sägs. Kroppen 
signalerar betydligt mer. För att en relation ska vara äkta bör läraren kanske också 
tänka på att vara ärlig i sitt tal. 

 

Att kunna samspela med eleven nämner en av lärarna i intervjuerna som ett tecken på 
att man har den fungerande relationen. Mötet med eleverna i skolan är ett pedagogiskt 
möte där elever samspelar med läraren och med andra elever skriver Jenner ( 2004 ). 
Om vi går tillbaka till de lärare i Thornberg ( 2006 ) som hade det liberala – 
progressivistiska synsättet på sina uppgifter som lärare så blir kommunikationen en 
tvåvägsprocess mellan läraren och eleven. Tänkvärt i detta sammanhang är som Juul & 
Jensen ( 2003 ) menar att det är den vuxne som måste ha viljan och förmågan att ta på 
sig ansvaret för att samspelets kvalité ska bli god. Detta stämmer också överens med 
det som  Jenner ( 2004 ) hävdar nämligen att det är den vuxne som bär ansvaret för att 
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relationen blir givande. Om kommunikationen ska vara en tvåvägsprocess tänker jag 
mig att man som lärare kanske måste ta ett steg bakåt och låta eleven komma fram i 
samspelet. Det kanske är det som är ansvaret och ett kännetecken för en fungerande 
relation när läraren faktiskt kan låta eleven träda fram i kommunikationen.  

 

 

6.2 Relationsskapande 

I den del av bakgrundskapitlet som jag kallat relationsskapande finns en teori som 
behandlar ett lösningsinriktat arbetssätt Måhlberg & Sjöblom ( 2002 ) som inte 
stämmer överens med Martin Bubers åsikt om att det inte går att skapa relationer på 
ett metodiskt vis. Lärarna i min undersökning berättar hur de upplever att de skapar 
fungerande relationer som jag här kopplar till delar av den lösningsinriktade metoden. 
Enligt Linder & Breinhild Mortensen ( 2006 ) är fasen där relationen ska byggas upp 
en lång och seg period och att plattformen för denna fas är att läraren är öppen för 
kommunikation och kontakt. Just att vara öppen och våga bjuda på sig själv är något 
som respondenterna också nämner i intervjuerna är ett sätt som de skapar relation 
med sina elever. När vi här talar om öppenhet handlar det om att dela med sig av sitt 
privatliv och jag kan tro att det kan vara bra till en viss gräns. Men den öppenhet som  
Juul & Jensen ( 2003 ) talar om handlar mer om att ha förståelse och acceptera elevens 
upplevelse av verkligheten och att den dessutom får samma giltighet som lärarens 
upplevelser. 

 

I Lpf 94 står att skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Det borde vara en självklarhet att man som lärare har dessa förmågor om 
man i skolan ska kunna förmedla detta. En fråga som jag i detta sammanhang ställer 
mig är hur lärare kan få elever att förstå och känna inlevelse för andra människor om 
de själva inte kan visa sina elever detta. 

 

Att också ta konsekvenserna av de fel man som lärare kan göra är ett sätt menar en av 
respondenterna. Om vi ser det utifrån Juul & Jensen ( 2003 ) syn på viljan att ta sitt 
personliga ansvar för allt handlande man som lärare gör. De menar att själva ansvaret 
inte innebär att läraren aldrig får göra fel eller bli irriterad däremot måste de ha 
förmågan att inse att de handlat fel och be om ursäkt för det. Att förstå att man som 
lärare har det yttersta ansvaret för att relationen blir fungerande menar en av 
respondenterna är viktigt. Detta på grund av att man som lärare har en viss makt och 
då faller ansvaret naturligt på läraren menar respondenten. Detta stämmer väl överens 
med när Aspelin ( 2005 )  talar om att relationen är asymmetrisk och att man som 
lärare har ett övertag. 

 

En av lärarna menar att det är viktigt att vara rättvis. Men vad är rättvist? Är det 
verkligen rättvist att behandla alla lika? Om vi tänker att alla är olika individer kan man 
enligt min åsikt inte behandla alla lika. Som en av respondenterna säger så är förmågan 
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att möta elever på olika sätt beroende på vilka de är en viktig egenskap för en lärare.    
Måhlberg & Sjöblom ( 2002 ) talar om matchning och menar då att pedagogen 
anpassar sig till den de talar med. De talar om vikten av att eleven ska känna sig 
förstådd. Jag menar då att möta eleverna utifrån varje individ måste vara det som är 
mest rättvist. 

 

När en lärare från intervjuerna skapar relationer använder denne sig av ett steg i            
Måhlberg & Sjöblom ( 2002 ) lösningsinriktade metod. Nämligen att uppmärksamma 
något som eleven gillar. Det kan vara något i skolan eller något på fritiden. Läraren 
berättar att han försöker hitta en input hos varje elev. Han tror också att det då är 
viktigt att gå utanför sitt ämne. Lindqvist ( 2010 ) skriver att detta handlar om ett slags 
utforskande verksamhet där lärare försöker lokalisrea och hitta en öppning in till 
eleven. Här kan man fundera kring om det är det som gör att läraren inte bara blir en 
lärare för eleven utan också en person som innehar andra intressen. Kanske möter 
läraren någon elev på en fotbollsmatch och då får läraren helt plötsligt en annan roll 
liksom eleven. 

 

Respondenterna berättar att när man skapar fungerande relationer till eleverna handlar 
det mycket om att bjuda på sig själv, dela med sig av saker som hänt i deras eget liv 
och att visa vem man som lärare är. Detta stämmer väl överens med vad Linqvist ( 
2010 ) skriver i sin artikel om att läraren gör sig tillgänglig för eleven. Det handlar om 
att som lärare synas och våga ta plats i elevernas tillvaro. Vidare skriver Lindqvist ( 
2010 ) att lärare använder den egna personen och sin egna kropp som redskap för att 
göra sig tillgänglig för eleverna. Detta tycker jag går hand i hand med när en av 
respondenterna talar om vikten av att visa att man som lärare verkligen vill vara 
tillsammans med eleverna. Viljan av att vara tillsammans med eleverna måste väl ändå 
vara en av de absolut viktigaste egenskaperna hos en lärare? Men förmågan att visa 
detta kan troligtvis också vara något som spelar stor roll i etablerandet av en 
fungerande relation med sina elever.  

 

Att ge eleverna tid när de behöver prata om olika saker anser en lärare vara ett sätt att 
skapa relationer. Det handlar om att finnas där för dem. En annan lärare menar att det 
är viktigt att visa att man som lärare vill vara där tillsammans med eleverna och att det 
är det som skapar den fungerande relationen. Här drar jag en parallell till vad Martin 
Buber bland annat menar med förtroende i det här sammanhanget. Eleven ska känna 
att läraren deltar aktivt i dennes liv.  

 

Lärare med det liberala – progressivistiska synsättet talar om en lärmiljö där 
uppmuntran är av stor betydelse Thornberg ( 2006 ). För att eleven inte ska tappa 
förtroendet och känna sig lurad menar en lärare att det är viktigt att ha tydliga mål för 
sin undervisning. Läraren berättar att om eleverna vet vad hon förväntar sig av dem 
uppstår inte situationer där hon måste rätta eleven så ofta. Här ser jag framför mig hur 
läraren skapar en positiv atmosfär i gruppen som jag tror påverkar relationerna till 
eleverna. Här handlar det faktiskt om att läraren tar på sig ansvaret för situationen. 
Läraren vet med sig att om eleverna inte lyckas göra som hon har tänkt kanske hon har 
varit för otydlig. Att som lärare vara tydlig med sina mål är viktigt dessutom menar en 
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av de andra respondenterna att det gäller att vara tydlig även vid gränssättningen. När 
eleverna vet var de har sin lärare skapar det trygghet och i den tryggheten kan kanske 
relationen stärkas. Men å andra sidan kanske den fungerande relationen behövs för att 
kunna sätta gränser. 

 

Det förhållande som finns i skolan mellan lärare och elev är en professionell social 
relation som innehåller en social och en offentlig kontext skriver Linder & Breinhild 
Mortensen ( 2006 ). De menar att relationen pågår i ett offentligt rum med ett socialt 
samband som ideligen påverkar relationen. Detta vill jag knyta an till en av 
respondenternas syn på skapandet av relationer. Läraren menar att det kan vara viktigt 
att skapa en fungerande relation med den informelle ledaren i en grupp. Vidare 
berättar läraren att om man som lärare lyckas med en fungerande relation med den 
informelle ledaren får man med sig många på köpet. Att rikta in sig på den informelle 
ledaren i en elevgrupp blir som ringar på vattnet och det kan kanske vara en inkörsport 
till de elever som det kanske inte är så lätt att skapa en fungerande relation med. 

 

Imsen ( 1999 ) skriver att ett sätt att underlätta förhållandet med eleven är att skaffa sig 
kunskap om elevens yttre och inre värld. Detta talar också en av respondenterna om i 
intervjuerna. Läraren menar att relationsskapandet är som att lära känna eleverna och 
lära sig saker om deras tillvaro. Detta för att eleven och läraren inte ska vara så 
anonyma för varandra. Men när Imsen talar om att få kunskap om elevens yttre och 
inre värld tänker jag att det mer utgår från att försöka förstå eleven. Genom att läraren 
har förståelse för eleven kan också läraren handla på rätt sätt gentemot eleven. 

 

Ett kännetecken på en fungerande relation utifrån intervjuerna var att två av 
respondenterna upplevde att man som lärare kunde ta tag i saker som inte alltid är så 
bekväma. De menar också att det är ett sätt skapa relationen. Att inte gå in i onödiga 
konflikter och istället lägga kraft på viktiga saker. En av respondenterna nämner 
huruvida man ska få ha mössa på lektion eller inte som exempel. Här tänker jag att det 
i grund och botten handlar om alla de faktorer som måste infrias för att en relation ska 
kunna fungera mellan elever och lärare i enlighet med vad Martin Buber anser. Detta 
blir något förenklat. 

 

 Jag börjar med att ställa en fråga. Varför har eleven mössa på sig? Här kanske det 
gäller för läraren att bekräfta eleven som den hon/han är eller känna empati för att 
frisyren inte är som den ska eller att det är ”inne” att ha mössa på sig inomhus. 
Läraren kan delta aktivt i elevens liv trots att mössan sitter på och tar ett ansvar genom 
att inte be eleven ta av mössan för det kan frambringa en onödig konflikt, det skapar 
förtroende. Ömsesidigheten står här för att en elev aldrig skulle kommentera 
lärarens sätt att klä sig. När läraren skapat en fungerande relation kan troligtvis läraren 
be elev ta av mössan om det skulle vara nödvändigt. För samtidigt handlar ju 
lärararbetet många gånger om att även fostra eleven men fostransdelen kan kanske inte 
komma igång förrän läraren har den fungerande relationen med sin elev.  
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Buber menar i sin relationsfilosofi att arbeta aktivt med att vinna elevernas förtroende  
inte är ett lämpligt förfarande utan menar att läraren vinner elevers förtroende genom 
att på ett direkt och naturligt sätt delta i elevernas liv. Däremot anser  Måhlberg & 
Sjöblom ( 2002  ) att det går att skapa en fungerande relation på ett metodiskt sätt. 
Kanske är det så att det i grund och botten återigen handlar om viljan att vara 
tillsammans med eleverna? För om läraren verkligen vill vara tillsammans med 
eleverna blir kanske kontakten direkt och naturlig precis så som Buber menar att den 
ska vara. När viljan finns är det kanske också möjligt att skapa en fungerande relation 
på ett metodiskt vis.  

 

6.3 Slutord 

Om man kan sätta de faktorer som måste uppfyllas i den pedagogiska relationen i någon 
slags ordning menar jag att empati måste vara den som först måste infrias. Om man som 
lärare inte kan känna empati kanske man heller inte kan bekräfta, få förtroende eller skapa  
ömsesidighet i relationen. Det kan kanske till och med vara så att de sist nämnda 
förmågorna bygger på att kunna känna empati?   

 

Att lära sig se faktorer bakom elevers beteende och försöka förstå varför det blir som det 
blir. Det handlar mycket om ansvaret för relationen och det är läraren som bär det ansvaret. 
I den fungerande relationen finns det utrymme för att diskutera mer känsliga ämnen med 
eleven. Det synsätt som läraren har på sitt uppdrag bör rimligtvis påverka den relation som 
läraren har med sina elever. 

 Arbetet var tänkt att konkretisera vad lärare anser vara fungerande relationer och 
sammanfattningsvis blev resultatet av denna frågeställning följande 

• Ett givande och tagande 

• Respekten för varandra 

• Öppet och tillåtande klimat i elevgruppen 

• ”Högt till tak” och humor ( med högt till tak menas i detta fall att det finns 
utrymme för humor och skratt ) 

• Elever som vågar komma och ta en kontakt med sin lärare vid problem 

• Att det går att diskutera mer känsliga ämnen 

• Att lärare och elever kan samspela med varandra 

• Att det finns en förmåga att försöka förstå eleven 
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Vidare fanns en tanke om att försöka tydliggöra hur lärare skapar den fungerande 
relationen och resultatet av denna frågeställningen blev så här 

• Öppenhet och att våga bjuda på sig själv 

• Att som lärare ta konsekvenserna för sitt handlande 

• Anpassa sig till eleven 

• Uppmärksamma elevens intresse 

• Visa att läraren är till för eleven 

• Tydliga mål för att undvika missförstånd 

• Skapa fungerande relationer med den informelle ledaren 

• Minska anonymiteten 

• Inte gå in i onödiga konflikter 

Avslutningsvis vill jag nämna något som en av respondenterna sa vid intervjuerna 
som jag också tror gör att relationen blir god mellan lärare och elever. Det är att 
eleven får en känsla av att man som lärare tycker om eleven som den är trots att 
den inte alltid är så tillmötesgående. Läraren säger också att relationen kanske 
fungerar beroende på att man som lärare kan visa att man gillar jobbet som lärare. 
Dessutom menar läraren att eleverna är som han utrycker det, de viktigaste 
ingredienserna i skolan. 

 

 

 

6.4 Vidare forskning 

Inom det här området tror jag det finns många olika spår att undersöka djupare. 
Att undersöka vad som skulle kunna hindra skapandet av fungerande relationer 
skulle vara intressant. Det skulle kanske också vara angeläget att ta reda på om det 
finns några skillnader i arbetet med fungerande relationer beroende på om man 
arbetar med yngre och äldre barn. Kanske kunde det också vara intressant att göra 
en studie där man jämför lärares och specialpedagogers synsätt i de här frågorna. 

 

Dessutom upplever jag att vidare undersökningar som denna skulle byggas upp på 
intervjuer samt observationer då jag som undersökare helt får förlita mig på 
respondenternas uttalanden.  
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8. Bilagor 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 
Intervjuformulär 

Jag heter Helena Adolfsson och just nu läser jag på Linne’universitetet till yrkeslärare. I 

mitt examensarbete ska jag undersöka vad lärare anser vara en fungerande relation 

med elever samt hur dessa skapas. Min fråga till dig är om du kan tänka dig att bli 

intervjuad i följande frågor av mig. Jag kommer att behöva spela in vårt samtal för att 

kunna komma ihåg de svar du ger. Det är bara jag som kommer att lyssna till 

inspelningen när jag skriver ut vårt samtal och inspelningarna kommer därefter att 

förstöras. Du kan när som helst avbryta intervjun om du skulle vilja det. Du kommer 

också att vara anonym. 

Tack på förhand! 

 

 

1. Vad tänker du på när du hör orden fungerande relationer mellan lärare och elev? 
2. Vad tycker du kännetecknar en fungerande relation mellan lärare och elev? 
3. Kan du beskriva hur du skapar den fungerande relationen med eleven? 
4. Vad krävs av dig som lärare för att skapa en fungerande relation? 
5. Upplever du att det är olika lätt att skapa fungerande relationer med olika elever 

och på vilket sätt i så fall? 
6. Känner du att det är viktigare att skapa fungerande relation med vissa elever än 

med andra och i så fall vad beror det på? 
7. Vad innebär begreppen ömsesidighet, förtroende, bekräftelse och empati för dig i 

det här sammanhanget? 
8. Kan du beskriva vad relationskompetens hos en lärare skulle kunna vara? 
9. På vilket sätt tror du att den fungerande relationen mellan lärare och elev är viktig 

för elevens lärande? 

 

Tack för att jag fick ställa de här frågorna till dig! 
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