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ABSTRAKT 
Med denna rapport vill vi undersöka vilka strategier pedagoger kan använda sig av när 
relationer mellan pedagog och elev skär sig, eller för att förebygga att detta inträffar. 
Undersökningen visar också vilka uppfattningar pedagoger har av att relationer kan 
skära sig utan orsak. Undersökningen är empirisk och har utförts i enkätform. Den ansats 
som har använts för databearbetning är kvalitativ. Enkäter har skickats ut till 8 skolor i 
en mindre kommun i södra Sverige. De svarande är pedagoger som arbetat med elever i 
åldrarna 7 till 12 år. Alla svar har behandlats anonymt.  

När det gäller uppfattningen om att relationer kan skära sig utan orsak visar resultatet att 
några pedagoger uppfattar att det förekommer ibland. Vidare visar resultatet att 
pedagogerna har olika strategier för att hantera relationsarbetet med eleverna. Dessa 
strategier har delats in i fyra huvudkategorier, Tyst kommunikation, Pedagogisk 
kommunikation, Orsak och Yrkesrollen. Det som går att utläsa ur dessa kategorier är 
mönster som visar att; Tyst kommunikation har stor betydelse för relationer i 
klassrummet. Pedagogisk kommunikation visar att pedagogen har stort ansvar i 
relationsarbetet. Rubriken Orsak beskriver anledningar till varför konflikter kan uppstå 
samt hur dessa kan lösas. Yrkesrollen beskriver strategier där pedagogen står i fokus. 
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1 INTRODUKTION 
Bakgrunden till denna undersökning fann vi under vår verksamhetsförlagda 
utbildning. En handledare uppmärksammade att hon särbehandlade en elev gentemot 
hur hon behandlade resten av klassen. Hon var mer irriterad och mindre 
uppskattande, utan påtaglig orsak. Hennes strategi för att dels komma underfund med 
hur det låg till, samt att förändra sitt beteende, blev att hon bad en kollega observera 
sig. Detta resulterade i bekräftelse av misstankarna hon hade om särbehandling av 
eleven. Hon kunde sedan arbeta aktivt med att förändra sitt förhållningssätt till 
denne. 

Den här händelsen ledde till diskussioner oss emellan om varför vissa personer trivs 
tillsammans medan andra inte gör det. Diskussionen vidareutvecklades till att handla 
om personkemi och relationer som skär sig utan påtaglig orsak.  Vi tänkte att det 
kunde vara personkemin som är orsaken till att man har svårt för vissa människor. I 
det vardagliga livet har detta ingen betydelse, om vi har svårt för en person kan vi 
undvika att umgås med denne. Men för en pedagog i skolan blir det svårare eftersom 
gruppsammansättningen är nödvändig och ofrivillig. En pedagog kan ha elever som 
inte utmärker sig på något sätt men som pedagogen ändå har svårt för och blir 
irriterad på utan orsak som i exemplet ovan. Detta kan leda till särbehandling. Vi har 
uppmärksammat att detta fenomen inte är något som vi får läsa om i 
lärarutbildningen, inte heller är det något som diskuteras i skolan, pedagoger 
emellan. Är detta ett tabubelagt ämne? Är det otillåtet att ha svårt för en elev, utan 
anledning? Genom egen erfarenhet vet vi att detta fenomen förekommer. Vi har 
dessutom pratat med pedagoger, innan vi gjorde denna undersökning, som även de 
hade upplevt fenomenet. Det var dessa diskussioner som gjorde oss intresserade av 
att gå vidare och undersöka hur pedagoger ute i skolan uppfattar detta. Samtidigt 
blev vi mycket intresserade av att veta vilka strategier man kunde använda för att 
lösa ett sådant fenomen. 

Undersökningen är gjord ur ett socialpsykologiskt perspektiv där vi mest har inriktat 
oss på den sociokulturella och symbolinteraktionistiska delen då dessa inriktar sig på 
mellanmänskliga relationer. 
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2 TEORETISK FORSKNINGSBAKGRUND 
Att söka forskningsgrund till denna undersökning visade sig vara svårt. Vi sökte efter 
forskning som stödde vår undersökning där vi ville utröna om relationer ibland skär 
sig mellan elev och pedagog utan att någon påtaglig orsak. Är detta inget man talar 
om i skolan idag? Vi hade själva sett detta och diskuterat det med våra VFU-
handledare men ändå märkte vi att diskussionen inte var allmän i lärarrummet. Den 
forskning vi hittade handlade om relationer mellan pedagoger och elever, däremot 
inte utifrån vårt perspektivet att det inte finns någon egentlig orsak till konflikten i 
relationen. 

Individen är i grunden en social varelse och ingår som sådan i ett antal sociala 
interaktionsnät. Alla individer föds in i någon form av social gemenskap, där den 
vanligaste är familjen. Relationen till olika familjemedlemmar blir individens 
första betydelsefulla sociala kontakter. Efter hand utvidgas relationskretsen till 
allt fler människor. Individen lär sig efter hand att andras beteenden och 
handlingsmönster inverkar på henne och att hennes eget handlingsmönster kan 
påverka andra individer i hennes närhet (Birnik, 1998, s. 11). 

2.1 Teoretiskt perspektiv 
Vi valde ett socialpsykologiskt perspektiv på vår undersökning där vi mestadels 
inriktade oss på den sociokulturella och symbolinteraktionistiska delen. Dessa 
inriktar sig på mellanmänskliga relationer. Teoretikerna vi valde att ta med i vår 
undersökning var Charles Horton Cooley, George Herbert Mead samt Erving 
Goffman. Vi tog även med Emmanuel Lévinas syn på relationer och naturligtvis Lev 
Vygotskij.  

2.2 Pedagog - elevrelationer ur historiskt perspekt iv 
Skolan och dess skyldigheter gentemot staten har förändrats mycket under hela 
1900-talet. Sjöberg (2003) beskriver den historiska processen som en diskurs där 
pedagogen och dess uppdrag har gått från att röra fostransaspekten och elevens 
beteenden till att dra sig mer och mer mot dagens mål där skolan ska utveckla 
elevens socialisering. Vidare skriver författaren att skolan och pedagogen tidigare 
använde skammen hos eleven som redskap, men fokus flyttades senare till samvetet 
och skulden hos dessa. Denna fokusförflyttning från det som kan ses som yttre 
aspekter till det inre blir en strävan mot att individualisera eleven (a.a.). Landahl 
(2006) ser inte bara till fostransaspekten som Sjöberg (2003) gör utan tittar även på 
respekten inför andra. Här ser Landahl (2006) att i början av 1900-talet skulle eleven 
fostras till att visa respekt för ”… det som befinner sig ovanför eleven” (a.a. s.60). 
Med dem som stod över eleven menades föräldrar, pedagog, Gud och fosterlandet. 
Under den senare delen av 1900-talet inriktades det mer mot att eleven skulle fostras 
till att visa respekt mot de övriga eleverna. Respekten blev mer ”… en horisontellt 
baserad respekt…” (a.a., s. 61).  

Sjöberg (2003) tar upp det uppdrag som skolan hade fram till 1950 där det uttrycktes 
att elevens personlighet skulle formas av skolan, och därmed via pedagogen. 
Qvarsebo (2006) tar även han upp skolans fostransuppdrag där den beskrivs att det 
gällde för skolan att värna om den svenska identiteten i skolningen av eleverna. 
Under 1920-talet ansågs att pedagogen inte fick arbeta och uppmuntra eleven till att 
skaffa sig för stort självförtroende (Landahl, 2006). Detta på grund av rädslan för att 
eleven skulle glömma livets krav. Vidare skriver författaren att skolan skulle 
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förbereda eleverna för det verkliga livet och då skulle det inte fostras ”… odågor och 
veklingar…” (Landahl, 2006, s. 154) genom att pedagogen var överbeskyddande mot 
eleverna.  

Innebörden att vara pedagog och relationen pedagog – elev förändrades då aga och 
betyg i ordning och uppförande försvann 1958 (Landahl, 2006). Flera författare har 
också uppmärksammat att disciplinproblemet var något som lärarkåren tog upp då 
agaförbudet trädde i kraft (Landahl, 2006; Qvarsebo, 2006; Sjöberg, 2003). Det var 
lärarkåren som var de stora motståndarna till att ett agaförbud skulle införas 
(Qvarsebo, 2006). De lyckades etablera disciplinfrågan som ett problem, tack vare att 
de ansågs vara ägare till detta problem, och fick därför auktoritet och legitimitet i 
framställandet (Sjöberg, 2003). Under 1950-talet slogs även de olika skolformerna 
samman vilket innebar att den nya skolan innehöll elever från olika samhällsskikt 
och olika kön. Skolgången hade också förlängts, så att man nu även hade tonåringar i 
skolan och därmed ansåg pedagogerna att disciplinproblemen ökade (a.a.). Den nu 
obligatoriska och förlängda skolgången gjorde att eleverna mättes gentemot en ny 
måttstock som hade skapats. I denna måttstock mättes eleverna mot varandra och 
kategoriserades i det som ansågs vara normalt eller avvikande (a.a.). Qvarsebo 
(2006) beskriver hur lärartidningen SL från 1946 beskrev det önskvärda barnet. Det 
innebär att barnet är ”… en foglig individ, följsam och lätt att forma” (a.a. s. 135). 
Vidare beskriver Qvarsebo (2006) det problematiska skolbarnet som är ”… 
motsträvigt och svårformat (a.a. s. 135). Samtidigt såg pedagogen det som en plikt 
att skydda de övriga eleverna från de svårdisciplinerade eleverna (a.a.). Landahl 
(2006) menar att en skolklass är en grupp individer som blir bedömda och ”… som 
bedöms på en och samma skala” (a.a., s. 47).  

Sjöberg (2003) tar också upp att skolan, i takt med att elevvården byggdes ut, 
infördes så kallade observationsklasser där elever med psykiska egenheter och 
anpassningssvårigheter skulle placeras. På detta sätt skaffade man sig två nya 
metoder att hantera de elever som ansågs vara problemelever (a.a.). Skolan hade en 
åsikt om att också föräldrarna hade skyldighet att se till att deras barn uppfyllde de 
krav som ställdes för att de skulle anses vara skolmogna (a.a.). Skolöverstyrelsen år 
1959 skrev att det är pedagogens ansvar att finna problemet till disciplinsvårigheter 
som har uppstått i klassen (Qvarsebo, 2006). En pedagogs arbete formas inte enbart 
efter de materiella villkoren som finns utan den formas även utifrån de olika ideal 
som förväntas av pedagogen (Landahl, 2006). Den nya skolan utmanade de invanda 
synsätten på hur skolan fungerade och det berörde direkt skolans pedagoger 
(Sjöberg, 2003). Det blev väsentliga konsekvenser för pedagogernas arbete (a.a.). 
Innan agaförbudet 1958 så hade pedagogerna mer auktoritet i klassrummen 
(Qvarsebo, 2006). Pedagogen kunde utnyttja olika disciplinära åtgärder, allt från 
rumsligt, där de bästa eleverna satt längst fram och de sämsta placerades längst bak. 
Det förekom även strykklasser där eleven fick sitta längst bak i klassrummet och 
blev agad vid upprepade förseelser (a.a.). Landahl (2006) skriver även han om de 
disciplinära åtgärderna och hur olika pedagoger visade skilda attityder för hur den 
schablonmässiga bestraffningen skulle hanteras. De olika bestraffningar som 
nyttjades kunde vara allt från aga till olika korrigerande åtgärder menar Qvarsebo 
(2006). De rättande handlingar som pedagogen kunde använda sig av var till 
exempel utvisning ur klassrummet, ignorering eller att eleven fick kvarsittning (a.a.). 
I den folkskolestadgan som fanns var pedagogen den enda som korrigerade och 
rättade eleverna i sitt uppförande i skolan. När det nya förslaget lades fram lyfte man 
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att föräldrar, skolpsykologer, skolledning med flera skulle vara delaktiga i detta 
(Qvarsebo, 2006).  

Vidare skriver Qvarsebo (2006) i ett utdrag ur SOU 1950 att de elever som  

”… stör undervisningen, som bär sig illa åt mot kamrater, lärare eller på annat 
sätt, och som inte med enklare medel kan föras tillrätta, omedelbart skickas från 
skolan för en tid, som utredningen vill fixera till högst 5 dagar i följd” (a.a., s. 
76).  

Man ville även införa två nya disciplinära åtgärder som var att eleven kunde hamna i 
en korttidsförvaring eller i en uppsamlingsklass där de som bedömdes som 
likasinnade elever skulle hamna (a.a.). 

Qvarsebo (2006) skriver om Alva Myrdal, en person som stred för att skolan skulle 
se till elevernas olikheter och att skolan skulle anpassas efter eleverna och inte tvärt 
om (a.a.). Hon ansåg att skolan var en viktig hörnsten och att det var där som 
morgondagen samhälle skapades (a.a.). Både Landahl (2006) och Qvarsebo (2006) 
tar upp i sina avhandlingar att pedagogen behöver se dels till individen, men också 
hemmiljön för att kunna hjälpa eleven i sitt lärande. För att citera Landahl (2006): 

”En lärare som är okunnig om en elevs situation, och heller inte förväntas vara 
kunnig, torde ha svårt att drabbas av skuldkänslor. När lidandet synliggörs 
uppstår en annan problematik. Att inte ta på sig ett visst ansvar kan nu bli ett 
aktivt val, ett val som man är medveten om, och som kan ge upphov till 
skuldkänslor.” (a.a. s. 210) 

Pedagogens roll är i ständig förändring. Landahl (2006) har refererat till en intervju 
med en pedagog som genomfördes 2005. Pedagogen som intervjuades hade då 
arbetat inom yrket sedan 1980-talet och uppmärksammade att klimatet hade blivit 
mycket öppnare och man såg sina kolleger och det sätt som de arbetade på. 
Pedagogen uttryckte det som att man blev mer synlig för varandra (a.a.). Landahl 
(2006) menar att den individualism som finns idag kan förklara varför vissa 
elevbeteenden ses som disciplinproblem. Individualismen ses inte bara som hinder 
för att lärande ska uppstå, Juul & Jensen (2009) ser även att eleverna har tagit till sig 
rätten att vara elever och vara den person de är. Detta är en produkt av den 
interaktion som har skett i de politiska, sociala och psykologiska progressioner samt 
det ökade välståndet som har ägt rum under de år som har gått. 

”Skolan – tillsammans med fängelset, hospitalet och fabriken – är enligt 
Foucault en institution där olika styrnings- och maktprocesser är verksamma 
genom de diskurser som där blir normerande.” (Qvarsebo, 2006, s. 39).  

2.3 Relationer i klassrummet 
De relationer som finns i ett klassrum skiljer sig mycket från andra relationer. 
Relationen pedagog – elev är speciell. I den kontext som skolan och klassrummet 
utgör finns förhållningssätt och regler som inte existerar någon annanstans (Aspelin, 
1999). 

När det kommer till själva undervisningssituationen handlar det om att måna om 
nuet, om mötet mellan mig som lärare och dig som elev och om de band som 
byggs mellan oss just här och just nu (a. a. s. 68) 

Landahl (2006) och Tom (1980) ser också att arbetet i skolan samt relationen 
pedagog – elev är ett asymmetriskt möte. Pedagogen har den positionen att denna 
kan lämna skolan och arbetet med eleven, medan eleven är tvingad att tillbringa sin 
tid där (Landahl, 2006). När man ser till själva undervisningssituationen är det ett 
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möte som är fast format (Aspelin, 1999). Pedagogen är den som har det främsta 
ansvaret för att skapa undervisning och vardag i skolan som ger en bra atmosfär med 
personligt intresse från både pedagog och elev. Detta är något som både Aspelin 
(1999) och Holmgren (2006) har uppmärksammat. Holmgren (2006) anser att detta 
är fundamentalt för att pedagog och elever ska kunna finna tryggheten i skolan. När 
det gäller mötet mellan pedagog och elev anser flera forskare (Aspelin, 1999; 
Lindblad & Sahlström, 2000; Metcalf & Game, 2006) att det är av stor betydelse hur 
den framtida relationen kommer att bli, både i undervisningssituationen som i själva 
identitetsskapandet. Metcalf & Game (2006) trycker även på att det inte är någon av 
parterna, pedagog eller elev, som är personligt ansvarig för relationen. De 
förväntningar som finns på eleven i klassrummet är att alla ska uppföra sig som ett 
”… ordnat kollektiv” (Landahl, 2006, s.67). Aspelin (1999) ser att eleverna är 
placerade i klassrummet bredvid varandra men samtidigt ska de vara en individuell 
individ i kollektivet. Lindblad & Sahlström, (2000) anser att två olika kategorier av 
människor möts i klassrummet, pedagogen och eleven. Dessa har inte samma normer 
och värderingar av vad som är betydelsefullt eller inte. Lindahl (1992) tar upp vikten 
av att man respekterar och ser den andre som ett subjekt i mötet för att det ska kunna 
bli ett möte och inte ett spel. I mötet kommunicerar vi på olika sätt. Angelöw & 
Jonsson (2000) uppmärksammar mötet och den mellanmänskliga kommunikationen 
som både verbal och icke-verbal. Det verbala är när vi samtalar eller genom att 
skicka e-post, brevväxla samt via böcker och tidningar. Det icke-verbala är de gester 
eller ansiktsuttryck vi har, även vårt kroppsspråk, hur vi står, sitter eller går, tillhör 
den kategorin (Angelöw & Jonsson, 2000). De anser att de två olika kategorierna av 
kommunikation, verbal och icke-verbal, används samtidigt i våra möten då de är 
beroende av varandra (a.a.). Lindahl (1992) lyfter betydelsen av att det är genom 
språket som individer kan utbyta tankar med varandra och på så sätt dela upplevelser 
av att existera och förstå tillsammans med andra.  

”En metafor som ibland utnyttjas är klassrummet som ett skådespel med olika 
roller i ett drama med förvecklingar, missförstånd och ibland oväntade 
upplösningar” Lindblad & Sahlström, (2000, s. 241). 

2.3.1 Den tysta kommunikationen 
När människor möts, menar Goffman (1970), så utvecklas en linje, strukturer av 
verbala och icke-verbala handlingar. Vidare menar han att genom dessa linjer 
uttrycks den synvinkel man har skapat sig och de bedömningar som har gjorts av 
deltagarna och i första hand av sig själv. Valen av linjer görs oavsett om det är 
meningen eller inte (a.a.). Detta tar även Angelöw & Jonsson (2000) upp, de anser 
också att kommunikation sker även om vi inte ämnar det, vilket betyder att den sker 
utan att vi vill det. Holmgren (2006) ser att den icke-verbala kommunikationen kan 
tydas som moraliska uttalanden eller budskap. I samvaro med varandra sker en 
mängd kommunikation via händelser, gester och ord vilka kan vara både önskvärda 
och medvetna likväl som oönskade och omedvetna (Goffman, 1970). Både Aspelin 
(1999) och Holmgren (2006) har uppmärksammat, i relationen pedagog – elev 
förekommer mängder av denna kommunikation som ska tolkas av båda parter. 
Vidare menar Holmgren (2006) att allt vi säger, med till exempel ord eller gester i 
vår kommunikation, har en mening. Vi använder vårt verbala eller kroppsliga språk i 
vår orientering mot den andre. I denna interaktion med varandra finns en sårbarhet 
och osäkerhet där vi är beroende av varandra och de livsvärldar vi har. Vi behöver 
därför kunna uppmärksamma mer förutom den verbala kommunikationen, det vill 
säga ansiktet och kroppsspråket (Holmgren, 2006).  
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”Att möta en människa som ansikte är något helt annat än att möta en 
människa som person. Det är blicken som bryter igenom masken. Det går 
nämligen inte att hyckla med det som Lévinas kallar för ögonspråk, 
eftersom ögat inte skiner utan talar”. (Holmgren, 2006, s. 91) 

Sjöberg & Tollgerdt-Andersson (1985) skildrar kroppsställningen som något som 
kan signalera viktiga sociala tecken som vänlighet, fientlighet, överlägsenhet 
respektive underlägsenhet. Vidare beskriver de nickningar som förstärkare eller 
hinder i verbal kommunikation och ansiktsuttryck som kommunikation av de 
interpersonella förhållningssätt och känslor som oftast förekommer tillsammans med 
talet. Holmgren (2006) och Sjöberg & Tollgerdt-Andersson (1985) ser 
ögonkontakten som den del som är mest intim och kan påverka både positivt och 
negativt i kommunikationen. Ögonkontakt är det som hänger samman med verbal 
kommunikation (Sjöberg & Tollgerdt-Andersson, 1985). Holmgren (2006) menar att 
blicken har stor betydelse i vår kommunikation. Det är ofta i den andres ögon vi 
fäster blicken när vi samtalar med någon för att kunna få den andres respons.  

Då pedagogen riktar sig mot en elev eller något annat i klassrummet så gör denna det 
inte enbart med tanken utan det sker med hela kroppen (Claesson, 2007). Sättet att 
möta eleven visas med kroppens hållning, gester med händerna och med blicken 
(a.a.). Detta är något som även Goffman (1970) och Holmgren (2006) har 
uppmärksammat och menar vidare att en ovarsam blick, en tillfällig förändring i 
rösten eller ett intagande eller inte intagande av en kroppsposition kan ha stor 
betydelse för hur laddat samtalet kan tolkas vara. Holmgren (2006) har funnit tre 
kategorier i klassrumspraktiken, vilka är: dolda regler, moralen i undervisningens 
subkultur och moraliska uttryck, dessa syftar till yttryck i pedagogens ögon och 
ansikte. Vidare skriver Holmgren (2006) att det är ansiktet som avslöjar vad som 
finns i vårt inre. Han hänvisar till Lévinas teorier om att ansiktet är unikt och att det 
uttrycker sig självt då det inte går att vara neutral i kommunikationen med den andre 
då man ständigt söker efter gensvar. Gester kommunicerar vilket känslomässigt 
tillstånd vi befinner oss i, det finns en mening i alla våra gester vi gör, både medvetet 
och omedvetet (Angelöw & Jonsson, 2000; Holmgren, 2006; Sjöberg & Tollgerdt-
Andersson, 1985). 

När det gäller hur man uppfattar andras personlighetsdrag, känslor och attityder 
menar Sjöberg & Tollgerdt-Andersson (1985) att det är i den icke-verbala 
kommunikationen detta sker till störst del. Även Angelöw & Jonsson (2000) anser 
detta och stödjer sig på Mead (1976) som i sina teorier menar att i samspel med 
andra skapas medvetandet och jaget. Vidare menar de, att i mellanmänskliga möten 
skapar och håller vi fast de identiteter och roller som vi har i våra olika relationer 
(Angelöw & Jonsson, 2000). När det gäller vilken attityd man bör inta i mötet med 
den andre så tar både Angelöw & Jonsson (2000) och Metcalf & Game (2006) upp 
att individen anpassar sig efter vilken attityd som visas mot denne. Angelöw & 
Jonsson (2000) hänvisar till Cooley (1992) och Mead (1976) som ser att vi övertar 
den synen andra har om oss och gör den till vår egen. Cooley (1992) använder sig av 
begreppet spegeljaget, vår syn av oss själva speglar sig i andras uppfattningar av oss 
(Angelöw & Jonsson, 2000). Aspelin (1999) ser också att individen behöver respekt 
från andra för att kunna skapa sig en positiv självbild. Thornberg (2007) tar upp 
vikten av att skapa sig en egen identitet i alla de normer som finns i samhället där 
man ska vara en social grupp- och samhällsmedlem (Thornberg, 2007). Det är i 
samspelet med andra, där vi bearbetar erfarenheter, som våra identiteter skapas i den 
gemensamma livsvärlden (Irisdotter Aldenmyr, Paulin & Grønlien Zetterqvist, 2009; 
Svensson, 1998). Angelöw & Jonsson (2000) har även de uppmärksammat detta och 



10 

tar stöd av Cooley´s syn på att människan är ett resultat av sociala samspel. Om 
individen inte får stöd i interaktionen kan det få konsekvensen att individen blir 
förvirrad och därmed får svårigheter att medverka i det sociala samspelet (Goffman, 
1970).  

Sjöberg & Tollgerdt-Andersson (1985) beskriver ordet personkemi som  

”… en syn där personbedömningen i väsentliga avseenden är (1) grundad på 
omedveten eller ’dold’ information samt (2) en process som ligger utanför 
bedömarens ansvar” (Sjöberg & Tollgerdt-Andersson, 1985, s.7).  

Danermark (2000) ger även exempel på att händelser som i vanliga fall inte är 
enerverande hos en individ plötsligt blir det och kan göra så att hela relationen 
skadas. Flera författare menar att ofta läggs personlighetsdrag till som är relaterade 
till de första som vi upptäckte eller är direkta motsatsen och att vi drar slutsatser av 
andras beteenden (Angelöw & Jonsson, 2000; Sjöberg & Tollgerdt-Andersson, 
1985). Thornberg (2007) har en förklaring till detta och kan se att det är ett sätt för 
individen att kategorisera och försöka skapa ordning i samspelet med andra för att 
det ska ge mening i omvärlden. De enade tolkningarna av en individ kommer att bli 
en bild av denne i andras ögon (Goffman, 1970; Sjöberg & Tollgerdt-Andersson, 
1985). Dessa oriktiga teorier som vi har bildat oss om individen är något som vi ofta 
är omedvetna om (Sjöberg & Tollgerdt-Andersson, 1985). Samtidigt hänvisar 
Holmgren (2006) till både Lévinas och Foucaults teorier som uttrycker att när man 
kategoriserar en individ är det inte något oskyldigt utan det innebär makt.  

Aspelin (1999) anser att människan föds i samspelet mellan människor. Både Forén 
(2005) och Metcalf & Game (2006) ser betydelsen av att vuxna visar och hjälper 
barnet att skapa en miljö som är deras egen, men som de samtidigt kan finna trygghet 
och ett fungerande samspel i. Vygotskij och hans teorier är något som flera forskare 
(Ennis & McCauley, 2002 ; Forén, 2005; Jerlang & Ringsted, 2007; Svensson, 1998) 
tar upp och då framförallt interaktionen mellan vuxna och barn där den vuxne är den 
som ska ledsaga barnet i relationen. När det gäller att samspela med varandra anser 
Angelöw & Jonsson (2000) och Aspelin (1999) att det är ett växelspel där parterna 
har gemensamt ansvar för hur det utvecklar sig. Holmgren (2006) däremot hänvisar 
till Lévinas som anser att relationen inte alltid är gemensam och att individen alltid är 
ansvarig för den andre samt hur samspelet fortskrider. Enligt Vincent (1988) och 
Holmgren (2006) trycker Lévinas på att den andres annorlundahet ska bevaras och 
inte försöka göras om till en spegelbild av jaget. Cooley (1992) använder begreppet 
spegeljaget, som tvärtom innebär att vi skapar vår bild av oss själva, genom andras 
ögon. Goffman (1970) skriver om svårigheten att kunna se det som är annorlunda 
hos sig själv då man inte välkomnar den andres olikheter. Detta kan få konsekvenser 
i undervisningen, det kan bli svårt att visa öppenhet inför det som är unikt hos den 
andre. Om man finner situationer som är obehagliga finns lösningen att kliva åt sidan 
lite eller undvika dessa situationer helt (Goffman, 1970). Mead (1976) anser att 
meningar och konsekvenser är sociala skapelser som kommer ur ett samspel mellan 
människor. Vidare syftar författaren till att det är varje individ som är den som 
skapar de meningar och innebörder som sker, vilket Lindblad & Sahlström (2000) 
stödjer. Det måste finnas respekt inte enbart för de andra i klassrummet utan också 
respekt för de överraskningar som måste få finnas till för att det ska bli någon 
inlärning (Metcalf & Game, 2006). Relationerna individerna emellan gör att de kan 
uppskatta de fantastiska saker de kan lära av varandra, vilka fantastiska saker de ska 
lära sig här i världen (a.a.). 
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2.3.2 Den pedagogiska kommunikationen 
”Jag kan, jag vill, jag ska, är en inställning som jag vill locka fram hos 
eleverna i det dagliga arbetet. Det är ett förhållningssätt som innebär att 
hela tiden ha en tilltro till en egen förmåga, en vilja att lära sig och att inte 
ge upp” (Carlstedt, 2005, s. 95).  

Samspel är en förutsättning för att kommunikationen ska fungera på ett bra sätt 
(Svensson, 1998). Att kommunicera anser Svensson (1998) och Holmgren (2006) 
inte bara är ett sätt att förmedla känslor och upplysningar på utan det är också att 
använda sig av språk. Forén (2005) anser att ”Förutsättningen för ett levande 
mänskligt lärande är kommunikation” (a.a., s.140). Detta är något som Holmgren 
(2006) och Birnik (1998) har uppmärksammat och de ser även att verbal 
kommunikation mellan pedagog och elev kan skapa oanade möjligheter. Pedagogen 
kan lära sig av eleven likväl som eleven lär sig av pedagogen. Tyvärr bestämmer 
pedagogen ibland vissa saker trots att det inte är riktigt genomtänkt eftersom den 
respons som denna har fått av eleverna inte var den planerade (Birnik, 1998). 
Aspelin (1999) och Holmgren (2006) anser att varje undervisningssituation är unik 
och att relationen mellan pedagog och elev ständigt bör omförhandlas. Pedagogen 
kan ha bildat sig en uppfattning om en viss elev och behöver ständigt ha i åtanken att 
den bilden kan ändra sig (Holmgren, 2006). Det behöver vara jämvikt i 
kommunikationen och samspelet mellan pedagog och elev (Palla, 2005). Juul & 
Jensen (2009) har uppmärksammat att problem som uppstår i kommunikationen i 
skolan beror på vilket tonfall pedagogen använder sig av mot eleven. De ser att 
pedagogens empatiska förmåga, uppriktighet och omtanke för eleven avtar när de har 
placerat eleven i en negativ kategori. Detta är något som strider mot det deliberativa 
samtalet som Colnerud (2004) beskriver. Man ska lyssna på varandra och komma 
fram till en lösning där alla kan känna sig tillfreds och det blir ett bra samspel mellan 
pedagog och elev. De barn och vuxna som är i mest behov av de deliberativa 
samtalen är tyvärr inte de som får dem (Juul & Jensen, 2009).  

Hundeide (2006) beskriver den dolda läroplanen som något som är färdigheter som 
eleven ska kunna klara i skolan, till exempel sitta still på stolen, lyssna på fröken, 
kommunicera i klassen eller samspela med klasskamraterna. Hundeide (2006) och 
McGee Banks & Banks (1995) ser att pedagogen måste vara medveten om den dolda 
läroplanen för att kunna utnyttja den på ett bra sätt. Det vill säga, genom att 
samspela kan elever och pedagoger lära sig hur den fungerar. När det gäller att 
avläsa vad det är som pedagogen egentligen menar, är det endast några få elever i 
varje klass som utvecklat den förmågan (Gaare & Sjaastad, 2002; Hundeide, 2006; 
Manning & Bucher, 2001).  

Colnerud (1995) och Holmgren (2006) uppmärksammar att relationen pedagog – 
elev inte är symmetrisk. Konsekvensen av detta är att eleven känner sig underordnad 
pedagogen och lärandesituationen blir därmed inte gynnsam (Colnerud, 1995). Flera 
forskare (Ennis & McCauley, 2002; Forén, 2005; Jerlang & Ringsted, 2007; 
Svensson, 1998) hänvisar till Vygotskijs teori där de finner att pedagogen är den som 
har mer erfarenhet och den som ska vägleda eleven i samspelet. Birnik (1998), 
Danemark (2000) och Juul och Jensen (2009) anser att det interpersonella samspelet 
mellan pedagog och elev är något som måste stå i fokus i lärandet för att kunna skapa 
en god lärmiljö för eleverna. Det som utmärker sig mest är att det finns en tydlig 
rangordning i relationen pedagog och elev. Det är pedagogen som har 
bestämmanderätten över vad som ska ske inom klassrummets väggar. Dessutom är 
pedagogen den som bestämmer vilka beteenden som är positiva och vilka som är 
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negativa (Aspelin, 1999). I Mankes (1997) undersökning finner hon att pedagogen 
använder sig av olika strategier för att visa vilka beteenden som är korrekta eller inte. 
Vanligast är att pedagogen berömmer korrekt beteende genom att säga tack eller bra, 
medan inkorrekt beteende inte uppmärksammas förrän absolut nödvändigt. I 
Samuelssons (2008) undersökning kan man tydligt se hur pedagogerna i de olika 
skolorna försöker förebygga felaktigt beteende genom att presentera ordningsregler 
för de nya eleverna. De ger också svar på frågor där det tydligt signaleras vad som är 
rätt beteende och vad som är fel; ”Som elev gör man ingenting med den” (a.a., s. 
118) kunde vara ett svar på en elevs förfrågan på vad man använde en interntelefon 
till. Här är pedagogerna, i motsatts till i Mankes (1997) undersökning, betydligt 
rakare och direkta i sina påpekanden.  Flera forskare anser att det inte går att skilja på 
fostran och lärande i klassrummet (Birnik 1998; Gaare & Sjaastad ,2002; Holmgren, 
2006; Juul & Jensen, 2009). De anser att eleven bör få chansen att skaffa sig mer 
egen erfarenhet. Pedagogen ska vara vägledare och ge verktyg hur konflikter ska 
kunna lösas och hur eleverna kan kontrollera sin egen trivsel i skolan. Ennis & 
McCauley (2002) anser att pålitliga relationer tar tid att bygga upp och att de kan lätt 
raseras. De blir då svårare att bygga upp igen. Ett verktyg att använda i 
relationsbyggandet är humorn och glädjen anser Sutton, Mudrey-Camino och Knight 
(2009). Detta är något som även Holmgren (2006) har uppmärksammat, samt vilken 
stor betydelse som orden har i relationen. Metcalf & Game (2006) skriver om vikten 
att skapa bra relationer till eleverna innan man startar med undervisningen och 
lärandet. De menar att genom detta förfaringssätt skapas en atmosfär som blir fylld 
av energi, istället för att pedagogens energi tar slut. 

Flera forskare menar att respekt är något som byggs upp i alla olika relationer och 
samspel som man har (Aspelin, 1999; Ennis & McCauley, 2002; McGee Banks & 
Banks, 1995). Klassrumssituationerna behöver lära ut disciplin och respekt istället 
för att göra eleverna generade eller kränkta (Manning & Bucher, 2001). Pedagogen 
är den person som skapar ett bra klassrumsklimat där alla elever kan känna sig trygga 
och accepterade (Birnik, 1998; Hundeide, 2006). Vidare ser Holmgren (2006) och 
Manning & Bucher (2001) att det är av vikt att pedagogen möter eleven på dess nivå, 
men också att den bemöts som den alldeles särskilda individ den är. Att möta eleven 
och ge den en andra chans är något som Ennis & McCauley (2002) uppmärksammat. 
Landahl (2006) bygger vidare med att det finns en risk att en pedagog bedömer 
elevernas insatser på en och samma skala och därmed bemöts de inte som de unika 
elever de är.  

Holmgren (2006) framhåller att det är av stor vikt att man visar på det värde som den 
andra människan lägger fram i mötet. Flera forskare ser klassrummet som en plats 
där eleverna behöver känna respekt från pedagogen och de andra eleverna, en positiv 
atmosfär och att pedagogen ger beröm och uppskattning för vad de gör och inte för 
vilka de är (Birnik, 1998; Brainard, 2001; Manning & Bucher, 2001). Eleven måste 
också känna att den vågar ställa frågor och att det finns empati från de individer som 
befinner sig i klassrummet (Birnik, 1998; Metcalf & Game, 2006). Samtidigt måste 
pedagogen ha förmågan att se eleven och kunna tyda det som inte blir sagt (Juul & 
Jensen, 2009). Om en elev handlar på ett visst sätt i klassrummet gäller det att 
pedagogen kan tolka beteendet och sedan skapa en helhetsbild av eleven (Birnik, 
1998; Juul & Jensen, 2009). En pedagog kan förstå sina elever bättre om denna 
förstår sitt eget beteende (Birnik, 1998). Kinge (2000) beskriver empati som något 
som man innebär att man ”… utvecklar sina förhållningssätt, sin lyhördhet och sin 
kreativitet snarare än färdighet…” (a.a., s.15). Med detta menar hon att som pedagog 
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behöver man kunna förstå varför man förhåller sig som man gör mot sina elever. Juul 
och Jensen (2009) anser detsamma men också att det ingår i pedagogens profession 
att kunna ha detta förhållningssätt till eleverna, där vi rannsakar oss själva i det 
agerande som sker i relationen pedagog – elev. Vidare skriver Kinge (2000) och 
Aspelin (1999) att de känslor som pedagogen har måste tas på allvar och kunna tyda 
alla de emotioner och reaktioner som vi omedvetet sänder ut till eleverna för att 
kunna hjälpa dem. Annars finns en risk att situationen blir värre och små problem 
blir större då dessa omedvetna överföringar av pedagogens känslor sker (Kinge, 
2000).  

2.3.3 Orsaker till att konflikter uppstår 
Det mellanmänskliga uppstår när två personer riktar sig till varandra, samspelar 
med varandra, visar respekt för varandra, förstår varandra och känner varandra 
(Aspelin, 1999, s. 184) 

Thornberg (2007) har studerat hur möten mellan människor uppstår och vad som kan 
störa deras relation. Han menar att det finns två sorters konflikter, de som uppstår 
inom en människa och de som uppstår mellan två eller flera personer. En inre 
konflikt kan exempelvis vara en elev som har en viss föreställning av hur han är som 
person men möter en annan, med dess förväntningar, av omgivningen. Detta är något 
som kan ske i skolan där regler finns hur man uppträder. En elev som är van att alltid 
få prata när och om vad han vill och har uppmuntrats till detta av sin omgivning kan 
få problem när han upptäcker att i skolan accepteras inte detta beteende. Man måste 
räcka upp handen och be om ordet. Trots detta kan det vara så att man inte får säga 
vad man vill om pedagogen bestämmer det (Jackson, 1968). Mellanmänskliga 
konflikter kan te sig olika, beroende på relationen de inblandade har samt situationen 
den inträffar i. Ovanstående beskrivning av en inre konflikt kan mycket lätt resultera 
i en mellanmänsklig konflikt (Birnik, 1998; Thornberg, 2007). Både Goffman (1970) 
och Juul och Jensen (2009) menar att elever sällan är olydiga eller trotsiga på grund 
av att de vill motsätta sig den auktoritet pedagogen har. I relationer handlar det ofta 
om att man tycker bra eller illa om situationen och agerandet blir utefter dessa 
känslor (Goffman, 1970). Här är det av största vikt att pedagogen tar ansvar för 
relationen och lär ut att i dessa ger man och tar. En pedagog behöver lära sig lyssna 
och se vad varje person har för behov. Ett öppet klimat, där alla vågar säga vad de 
känner, är viktigt för relationerna (Metcalfe & Game, 2006). Aspelin (1999) och 
Thornberg (2007) menar att hur vi blir bemötta är viktigt för vår identitet och hur vi 
beter oss. Människan har en önskan att bli positivt bemött och bekräftad. Detta gör 
att hon söker ett beteende där dessa önskemål möts. Det har visat sig att de elever 
som hamnat i en negativ spiral ofta har saknat uppmuntran, respekt och att få ett 
positivt bemötande samt positiva förväntningar (Hundeide, 2006). Om man som elev 
ska se på sig själv som en person som lär sig och kan lära sig behöver man mötas av 
positiva förväntningar (Bergström, 2005). Både Ennis och McCauley (2002) och 
Manning och Bucher (2001) anser att bestraffningar får motsatt verkan än vad som 
var tänkt. Ofta kan de locka fram mer skuldkänslor och samtidigt kan eleven anse att 
eftersom denne blivit bestraffad också har betalat sin skuld för vad som gjorts och 
kan upprepa det (a.a.).  

”Samhället är uppbyggt på regler och koder som ska garantera att alla handlar och 
agerar som sig bör”. (Goffman, 1970, s. 51) Landahl (2006) menar att det är den 
individualistiska kulturen i skolan som skapar behovet av disciplinära åtgärder bland 
vissa elever. Deras beteende kommer i konflikt med de regler och koder som styr 
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skolans vardag.  Lindblad och Sahlström (2000) menar att den miljö och de 
relationer som finns i klassrummet är något som elever och pedagog skapar 
tillsammans. Det finns regler som alla måste följa för att arbetet i ett klassrum ska 
fungera. Eleverna behöver lära sig fort vilka beteenden som är bra och vilka som inte 
är bra. Att till exempel skrika, prata högljutt eller på annat sätt störa någon annan i 
klassrummet är inte ett beteende som uppmuntras i skolans värld. Det tolkas ofta av 
andra, att eleven är ouppfostrad eller respektlös (Goffman, 1970). I skolans värld 
finns det regler för hur man ska bete sig även utanför klassrummet. Det finns regler 
för hur man ska vara mot sina vänner, i matsalen, på rasten, i korridoren, med mera. 
Att lära sig hur man ska bete sig i olika situationer är inte en lätt sak. Det ter sig 
också olika ut beroende på vilken kulturell eller social bakgrund eleven har.  Även 
om de relationsregler som finns i klassrummet är skapade av eleverna och pedagogen 
gemensamt, är det oftast pedagogen som talar om var de olika gränserna för 
beteendet finns. Pedagogen visar också vilka förväntningar som ställs på eleverna 
genom tal eller kroppsspråk. Här är det av vikt att dessa förväntningar förmedlas till 
eleverna på ett sätt som gör att klimatet i klassrummet tillåter misstag och att ibland 
göra fel (Manning & Bucher, 2001). Begreppet den självuppfyllande profetian är det 
många forskare som nämner (Angelöw & Jonsson, 2000; Brodin & Lindstrand, 
2004; Kinge, 2000). Med detta begrepp menas att individen försöker uppfylla de 
förväntningar som hon eller han uttolkar att andra individer i omgivningen har på 
henne eller honom. Ett exempel kan vara att en pedagog uppfattar en elev som lat 
och bråkig. Eleven utformar då omedvetet sitt beteende för att passa in i dessa 
förväntningar vilket resulterar att pedagogen får bekräftelse på att eleven verkligen är 
lat och bråkig (Angelöw & Jonsson, 2000). Med tanke på detta är det viktigt att 
pedagogen funderar vilket bemötande och vilka förväntningar hon har på eleverna. 
Det kanske är så att pedagogen tillskriver en elev egenskaper och åsikter och utifrån 
dem skapar sig en bild som kanske inte är rättvisande (Lindahl, 1992). En sådan 
negativt laddad bild skapar genast en uppfattning eller förväntning hos varje person. 
När en sådan bild är skapad i vårt inre, existerar den. Det som fått en existens har 
stor chans, eller i detta fall, risk, att förstärka en negativ bedömning och förväntan 
(Brodin & Lindstrand, 2004). Ett sätt att undvika att sådant inträffar i en klass är att 
fokusera på de positiva sidor en elev har. På så sätt blir inte de förväntningar 
pedagogen har, negativa. Även om bilden kanske inte är helt rättvisande så är det 
ändå en positiv bild. De negativa bilderna och förväntningarna är mycket svårare att 
förändra (Kinge, 2000). Goffman (1970) menar att en individ som har fått en roll 
tilldelad sig ofta inlemmar den i sin identitet. Denna roll förväntar sig sedan 
omgivningen att personen ska fortsätta med. Ett exempel kan vara den duktiga 
flickan. Hon har ofta fått höra att hon är en duktig flicka, att hon är bäst och gör rätt. 
Detta inlemmas i hennes identitet och hon känner därmed att hon alltid måste vara 
duktig för att behålla den roll hon har. Det är detta som ger svårigheter att bryta 
invanda rolltilldelningar, eftersom rollen finns i identiteten (a.a.). 

Goffman (1970) menar att en person som upptäcker att han inte når upp till den 
standard som han trodde sig tillhöra, kan känna att han måste bevisa att han visst når 
upp dit och gärna över. Detta kan ta uttryck i att personen ofta kommer i gräl eller att 
denne försöker ändra på situationen till sin egen fördel. Allt detta handlar om att 
rädda sitt ansikte (a.a.), att skydda sin identitet. En annan strategi kan vara att 
undvika situationer där sådant hot kan inträffa. Persson (2004) finner att elever som 
känner sig utanför och har svårigheter med skolan ofta tillämpar strategier som gör 
att man blir synlig. Genom detta får man på något sätt uppmärksamhet, även om 
denna inte är den positiva uppmärksamhet som önskades. Även Ennis och McCauley 
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(2002) har observerat att elever som har svårigheter blir arga och vänder sig från den 
sociala gemenskap som skolan utgör. Lindahl (1992) menar att de handlingar och 
beteenden vi har är ett samarbete mellan våra känslor och intelligensen. Vi handlar 
inte enbart utifrån intelligensen utan det är känslorna som startar ett beteende. 
Intelligensen strukturerar upp hur vi kommer att bete oss. Med detta menas att vi 
väljer vårt beteende men att de styrs av våra känslor (a.a.).  

Birnik (1998) och Metcalfe och Game (2006) anser att det är upp till pedagogen att 
relationerna i klassen fungerar, framförallt den mellan pedagog och elev. Bergström 
(2005) och Ennis och McCauley (2002) instämmer i detta, men vill framhålla att 
båda parter är viktiga för varandra och för att relationen ska fungera. Landahl (2006) 
ser mötet mellan pedagog och elev som ett möte mellan främlingar. Vidare menar 
han att skolan kan vara en arena där främlingskap bildas då de två deltagarna, 
pedagogen och eleven, inte har någon gemensam historia eller framtid (a.a.).  
Bauman (2001) uttrycker att en främling är en person som man vet så lite om att man 
inte säkert kan veta om den passar in i de typer av människor som man känner till. 
Denna främling blir då ett hot mot att kunna bli felaktigt klassificerad i den egna 
personliga grupperingen av människor (a.a.). När vi kommunicerar med varandra 
finns alltid risk att vi kan hamna i konflikt med varandra, menar Lévinas, eftersom vi 
inte känner den andra personen så bra. Samtidigt anser han att vi ska våga ta den 
risken (Holmgren, 2006). För en pedagog kan detta innebära att man ska våga fråga 
vad som är fel, även om man riskerar att hamna i en konflikt med barnet. Juul och 
Jensen (2009) har däremot sett att vid konflikter där den vuxne blir defensiv blir 
oftast resultatet att samarbetet enbart blir en strid om att vinna eller förlora. Detta 
resulterar i att eleverna känner otrygghet tillsammans med den vuxne samt att dennes 
auktoritet förloras. Samtidigt menar både Manning och Bucher (2001) och Sutton, 
Mudrey-Camino och Knight (2009) att det är viktigt att pedagogen kontrollerar sina 
känslor och inte visar upprördhet inför eleverna. 

2.4 Yrkesrollen 
The teacher’s call is not a once-in-a-lifetime message from on high: it is simply a 
compassionate openness to the signs present everyday, in every classroom 
(Metcalf & Game, 2006. s. 105). 

Pedagog - elevrelationen är av speciell karaktär. Pedagogen är här inte bara 
professionell utan också en medmänniska. Denna måste respektera eleverna utifrån 
deras personligheter med både styrkor och svagheter och alltid hålla i tanken att 
eleverna är i beroendeställning gentemot pedagogen. Båda dessa delar av pedagogen 
behöver finnas med i denna speciella relation (Birnik, 1998; Colnerud, 1995; 
Irisdotter Aldenmyr, Paulin & Grønlien Zetterqvist, 2009; Metcalfe & Game, 2006). 
Ytterligare egenskaper som gör relationen speciell är hur den ser ut. Pedagogen 
arbetar inte med en individ utan med en hel grupp i klassrummet, de är ett kollektiv 
(Landahl, 2006). Dessutom iakttar eleverna varandra och hur pedagogen reagerar på 
olika beteenden hos kamraterna (Colnerud, 1995). Flera forskare (Birnik, 1998; 
Ennis &McCauley, 2002; Holmgren, 2006; Metcalfe & Game, 2006; Sutton, 
Mudrey-Camino & Knight, 2009) har funnit vikten av att pedagogen bekräftar och 
accepterar eleverna, samt att man visar intresse och uppskattning. De menar att detta 
är receptet på ett fungerande lärande. När elever blir tillfrågade hur de vill att en 
pedagog ska var mot dem utkristalliseras fyra behov; eleverna vill att pedagogen ska 
se dem, uppmuntra och respektera dem samt hjälpa dem framåt i sina studier (Birnik, 
1998). Att bemöta alla med den ståndpunkten att alla är jämbördiga och betraktas 
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som rationella, gör de beslut vi fattar och de normer vi skapar etiskt äkta. Vi kan 
aldrig säga att någon inte har rätt att ha åsikter eller anspråk. Vi kan heller inte 
negligera en person som har påverkats av våra handlingar eller beslut (Irisdotter 
Aldenmyr, Paulin & Grønlien Zetterqvist, 2009). Juul och Jensen (2009) menar att 
pedagogens yrkeskompetens består av förmågan att kunna möta varje elevs behov. 
Därmed tar denna på sig det fulla ansvaret både för ledarrollen som för relationen. 
En pedagog kan påverka elevernas beteende beroende på hur hon själv beter sig. 
Detta kan vara både medvetet och omedvetet (Birnik, 1998). I Suttons m.fl. (2009) 
undersökning diskuteras om pedagogen ska visa sina känslor eller inte inför eleverna. 
Några pedagoger anser att det är oprofessionellt att visa ilska mot en elev, medan 
andra anser att en uppriktig pedagog visar sina ärliga känslor. Samtidigt anser Birnik 
(1998) att en professionell pedagog kan hålla isär sitt känsloliv och sitt yrkesliv. Hon 
håller en viss distans till eleverna samtidigt som hon förhåller sig professionellt nära 
genom att se elevernas svårigheter och problem, utan att blanda in sina egna känslor. 
Å andra sidan anser Irisdotter Aldenmyr m.fl. (2009) att en pedagog måste vara en 
medmänniska som i sina elever möter andra medmänniskor. Detta innebär att 
använda sig av sina känslor, funderingar, värden och uppfattningar. Även Holmgren 
(2006) instämmer i detta. Han menar att om en pedagog visar känslor som ger 
uttryck för bekymmer eller sårbarhet i klassrummet, ses denna som en människa i sin 
yrkesroll av eleverna. Därmed kan de känna sympati och empati. Birnik (1998) 
skriver att det därför är viktigt för pedagogen att arbeta med sina egna åsikter och 
värderingar. Clark (1990) instämmer i detta och framhåller pedagogens moraliska 
handlande som betydligt viktigare än lektionernas innehåll. Bergström (2005) och 
Brainard (2001) förordar reflektion och metareflektion som ett sätt att förstå både sig 
själv, och i det långa loppet förstå hur man ska agera som professionell pedagog. 
Även Palla (2005) och Irisdotter Aldenmyr m.fl. (2009) framhåller vikten av att vara 
medveten om sig själv i yrkesrollen för att kunna stödja eleverna i deras studier. 
Problemet, som både Claesson (2002) och Birnik (1998) uppmärksammat, är att 
pedagogen inte har tid för denna viktiga reflektion. För att utnyttja reflektionens 
fördelar och styrka borde tiden finnas just när en händelse inträffar, vilket oftast är 
medan lektionen pågår. När undervisningstiden är slut och det kan finnas tid för 
reflektion finns dessvärre bara vissa elever och händelser kvar i minnet. Det kan 
också vara så att pedagogen helt enkelt inte orkar reflektera över dagen som gått 
(Claesson, 2007). Birnik (1998) framhåller dock att pedagogen behöver ha kunskap 
om hur hon beter sig tillsammans med eleverna. Eftersom pedagogens beteende har 
stor påverkan på relationen. Även elevernas beteende har påverkan på pedagogen 
vilket gör reflektionen en nödvändighet. Holmgren (2006) anser att både pedagogen 
och elever är beroende av varandra, deras liv är sammanflätade genom skolan. 
Metcalfe och Game (2006) har ytterligare en syn på detta, “Good teachers are those 
who need students so that they too can be students” (a.a., s. 101). Med det menar de 
att, yrkesvalet att bli pedagog betyder att man kommer att lära genom hela livet om 
man ser chanserna och fördelarna med att dela upplevelserna tillsammans med 
eleverna och lära tillsammans med dem.  
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3 SYFTE 
Med denna studie avser vi att undersöka vilka strategier pedagoger använder sig för 
att förebygga, alternativt lösa en konflikt som kan uppstå när relationen med eleven, 
av känd eller okänd orsak, skär sig. 
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4 METOD 
Under denna rubrik finns presenterat vilket tillvägagångssätt vi använt när vi gjort 
vår undersökning. 

4.1 Undersökningsmetod 
Detta var en empirisk undersökning vilket betydde att den byggde på erfarenheter av 
verkligheten som vi skaffade oss genom att samla in data från pedagoger. Vi fick då 
reda på vilka erfarenheter och uppfattningar de hade. 

4.2 Insamling av data 
 När vi beslutade att göra denna undersökning funderade vi och diskuterade mycket 
vilken datainsamlingsmetod vi skulle välja. Eftersom vi ville ha en kvalitativ metod 
var intervjuer det första naturliga valet. Men efter att ha diskuterat ytterligare och 
känt oss för ute på våra VFU-platser visade det sig att det fenomen vi ville undersöka 
inte var något som det talades öppet om i lärarrummet. Ytterligare bekräftelse på 
detta var att vi hade svårt att hitta litteratur som beskrev fenomenet. Vi ansåg att 
detta var ett tabubelagt ämne, nästan som om någon sade att man inte tyckte om ett 
barn för dess personlighet. Eftersom denna känsla var personlig så kunde en annan 
pedagog tycka mycket bra om detta barn. Vi insåg att vi möjligtvis inte skulle få så 
många rättvisa svar vid intervjuer då dessa inte blir anonyma. Därför studerade vi vår 
litteratur för att se om man kunde göra datainsamlingen på ett mer anonymt sätt och 
ändå behålla den metod vi tänkt oss. Där fann vi att man kunde göra en 
halvstrukturerad intervju i form av en öppen enkät (Lantz, 2007). Patel och 
Davidsson (2003) skriver att det är den teknik som ger oss bäst svar på våra frågor 
som får avgöra hur datainsamlingen ska göras. Ytterligare en aspekt som Patel och 
Davidsson (2003) samt Lantz (2007) tar upp är att tiden är en viktig faktor när man 
gör studier och väljer datainsamlingsmetod. För vårt examensarbete fanns endast 10 
veckor för både förundersökning, datainsamling, analys och färdigställande av 
rapporten. Dessutom inföll detta arbete vid jultid, då pedagogerna hade jullov. Vi 
ville även få in så många uppfattningar som möjligt och fann stöd hos Stukát (2005) 
som menar “Att få svar från en större grupp ger kraft åt resultatet...” (a. a, s.42). 
Även Trost (2007) menar att det är bättre med ett större urval. Lantz (2007) anser att 
om man vill nå ett större antal människor är det lättare att nå dessa genom enkät. 
 Ytterligare en aspekt som talade för enkät var att vi fann oss medvetna om att vid 
denna tid på året höll många pedagoger på med att skriva skriftliga omdömen och ha 
utvecklingssamtal. Dessutom hade de gått två mycket omfattande utbildningar. Detta 
gjorde att vi insåg att vi skulle få svårt att få pedagogerna att ta sig tid för intervjuer. 

4.3 Undersökningsgrupp och urval 
Den grupp vi använde oss av i vår undersökning var pedagoger som arbetade med 
elever i åldrarna 7-12 år. Undersökningen utfördes i en mindre kommun i södra 
Sverige. Eftersom vi var intresserade av att undersöka hur skillnaderna i svaren 
mellan kvinnor och män utföll, gjorde vi vårt urval genom att först ta reda på hur 
många män som arbetade i området. Utifrån det valde vi ut samma antal kvinnor, 
detta resulterade i 20 kvinnor och 20 män. Urvalet av kvinnor var slumpmässigt 
inom de åtta skolorna.  
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4.4  Forskningsetiska överväganden 
Vetenskaplig forskning är en viktig del i att utveckla det pedagogiska kunnandet 
samtidigt som det är en fråga om etik och moral. Därför använde vi oss av 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) för att vara 
säkra på att forskningen gick till på ett sätt som skyddade de personer som deltog i 
undersökningen. Vetenskapsrådet har satt upp fyra viktiga principer för att skydda 
individen, dessa är Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav.  

Informationskravet:  I det missivet (se Bilaga 2) som följde enkäten informerade vi 
undersökningsdeltagaren om vad undersökningen handlade om och vad deras uppgift 
i den var. Vi meddelade också att deltagandet var frivilligt. I missivet talade vi också 
om att de enda som skulle ta del av deras svar var de som arbetade med forskningen 
samt att materialet endast skulle användas för just denna undersökning. Vi 
meddelade även att den färdiga rapporten skulle publiceras i Diva.  

Samtyckeskravet: Eftersom vi samlade in data via en enkät, samtyckte de genom att 
svara på enkäten och sända den tillbaka till oss.  

Konfidentialitetskravet:  De data vi samlade in gick inte att spåra tillbaka till 
avsändaren eftersom inga personuppgifter eller någon kodning ägde rum. Därmed 
var Konfidentialitetskravet tillgodosett. 

Nyttjandekravet:  Den information som enkätsvaren gav skulle endast användas till 
just denna undersökning och var i sin utformning inte anpassningsbar till något 
annat.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
I vår undersökning ansåg vi att trovärdigheten (Trost, 2007) skulle bli större eftersom 
de svarande fick vara anonyma och inte behövde känna någon utsatthet utan kunde 
svara sanningsenligt på våra frågor. Samtidigt, vi som gjorde undersökningen hade 
uppmärksammat fenomenet men ville veta vilka uppfattningar vår 
undersökningsgrupp hade. Genom valet att göra en enkät påverkade vi inte de 
utfrågade genom våra frågor. Stukát (2005) skriver att fördelen med enkät är att man 
slipper den omedvetna styrningen som kan ske vid till exempel intervjuer. Eftersom 
vi hade varit ute på VFU i några av de tillfrågades skolor så hade vi yrkesrelaterade 
relationer med vissa pedagoger, men inte med alla. Detta kunde komma att påverka 
mer vid en intervju ansikte mot ansikte och gjorde att undersökningen inte blev 
standardiserad (Trost, 2007). 

Vi insåg naturligtvis att utformningen av enkäten var ytterst viktigt. Vi tog hjälp av 
Trost (2007) för att enkäten skulle utformas på bästa möjliga sätt för vår 
undersökning. Vi försökte att ha bara en fråga per fråga, inte använda negationer, 
använda oss av vanligt språk utan krångliga ord samt att hålla frågeformuleringarna 
så korta som möjligt (a.a.). Vi började enkäten (se Bilaga 3) med något som 
författaren kallar sakfrågor de var till för att samla in fakta om de som besvarade 
enkäten. Enligt Trost (2007) är det viktigt att alltid ha i minnet att oavsett hur till 
synes enkla och faktamässiga frågor synes vara är det alltid den svarandes 
uppfattning av dessa fakta som vi får till svar. På grund av detta försökte vi hålla 
frågorna så få som möjligt, vi tog enbart med de vi absolut behövde. Eftersom vi var 
intresserade av skillnader mellan könen blev första frågan vilket kön den svarande 
hade. Nästa fråga som intresserade oss var om det var någon skillnad i åldrar, därför 
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fick frågan om födelseår vara med. Den sista sakfrågan blev hur många år personen 
arbetat som pedagog eftersom vi ansåg det intressant att se om det fanns några 
skillnader om man arbetat länge eller kort tid som pedagog. Alla dessa sakfrågor 
hade fallgropar i formuleringarna som Trost (2007) ingående beskriver i sin bok. 
Därför har våra formuleringar här varit mycket noggrant övervägda.  Därnäst blev 
det dags för vad författaren kallar attityd- eller åsiktsfrågor. Det första vi ville veta 
var om svaranden hade lagt märke till fenomenet. Här fick vi tips från Trost (2007) 
att känsliga frågor  kunde vara bättre att ställa på ett indirekt sätt först för att sedan 
bli mer personlig. Därför valde vi att fråga om personerna hade uppfattning om 
fenomenet förekom i skolan. Därefter valde vi den mer personliga frågan om de 
själva hade upplevt detta. Här valde vi att göra dessa till påståendesatser (a.a.) med 
plats för att skriva kommentarer. Detta val gjorde vi för att på ett enkelt sätt kunna 
sortera i upplevd förekomst eller ej men vi ville ändå att enkäten skulle behålla sin 
öppna, ostrukturerade form och därför gavs plats för kommentarer. Nästa tre frågor 
handlade om att få veta vilka strategier man skulle kunna använda om detta fenomen 
uppstod. Här valde vi en helt öppen frågeform för att det skulle bli så kvalitativt som 
möjligt. Vi ville ha så många strategier som dessa personer kunde komma på. Den 
avslutande frågan var en artighet för att låta svaranden kommentera både enkäten och 
undersökningen samt ge plats för tankar som inte fick plats vid de andra frågorna 
(a.a.).  

4.6 Bortfallsanalys och metodkritik 
Vi skickade ut 40 enkäter och fick 7 svar tillbaka. Vi gjorde då ett nytt utskick med 
en påminnelse där vi återigen bifogade enkäten (se Bilaga 4). Vi fick då ytterligare 6 
svar, vilket gjorde 13 svar totalt. De svar vi fick in var från 6 män och 7 kvinnor. 
Dessa var i åldrarna 29-64 år och deras yrkesverksamma år var 3-39,5 år. Eftersom 
de svarande var anonyma databearbetades de med enbart bokstavsbeteckning. Om 
man ska göra en kvantitativ undersökning är detta ett allt för stort bortfall för att 
kunna ge underlag i en undersökning.  

Detta gjorde att vi var tvungna att ändra i vår databearbetning. De frågeställningar vi 
inte bearbetat i resultatet på grund av bortfallet är sakfrågorna; män respektive 
kvinnors uppfattningar, uppfattningar baserade på åldrar samt uppfattningar baserade 
på år i yrket eftersom vi ansåg att vi inte hade underlag för en kvantitativ analys. Ett 
undantag är påståendesatserna, fråga 4 och 5, där vi även lämnat plats för 
kommentarer. I resultatet har vi endast presenterat de kommentarer som lämnats, för 
övrigt utgår dessa frågor från undersökningen. För attityd- och åsiktsfrågorna (fråga 
6-9) hade bortfallet ingen betydelse eftersom vi frågade efter uppfattningar (se 
Bilaga 3) .  

En aspekt vi inte tog med i vårt planerande var att skriva utförligt hur de svarande 
skulle gå tillväga för att kunna svara på enkäten. Vi visste att alla pedagoger i 
kommunen hade gått utbildning där de lärt sig hantera webbenkäter. Vår enkät var 
inte utformad som en sådan, den skickades ut i PDF-format. Meningen var att de 
först skulle skriva ut den och sedan fylla i den för hand. Att detta problem kom till 
vår kännedom var att en av de svarande skickade oss en fråga via e-post hur 
personen skulle gå tillväga. 

För att minska bortfallet kunde vi ha gått runt till varje pedagog och delat ut enkäten 
personligen. På så sätt hade vi förmodligen fått ett mycket litet bortfall. Det som vi 
däremot såg som nackdel med att göra på detta sätt var att då skulle anonymiteten 
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försvinna, dessutom befarade vi att svaren inte skulle ha varit sanningsenliga just på 
grund av bristen på anonymitet. 

4.7  Databearbetning 
På grund av bortfallet kunde vi inte dra några säkra slutsatser angående svaren på de 
så kallade sakfrågorna, vilket innebar att dessa inte kunde utgöra underlag för en 
kvantitativ analys. Däremot fann vi stöd hos Trost (2007) att det var möjligt att 
analysera de så kallade attityd- och åsiktsfrågorna kvalitativt, trots att 
datainsamlingen hade varit av kvantitativ karaktär. När det gällde just dessa frågor 
var vi inte ute efter att studera siffror och kvantiteter av något slag. Undersökningen 
gick istället ut på att lära oss mer om vilka uppfattningar som fanns och hur 
pedagoger erfor detta fenomen. Vi var också intresserade av olika strategier för att 
hantera fenomenet. Därmed kunde en kvalitativ undersökningsmetod passa. Som vi 
tolkade litteraturen behövde detta inte utföras i form av intervju (Patel och 
Davidsson, 2003). Lantz (2007) menar att enkäter och intervjuer kan vara både 
kvalitativa och kvantitativa, hur de ska tolkas beror på hur man ställer frågorna och 
vilka svarsalternativ som finns, det är svarsalternativen som bestämmer hur datan ska 
bearbetas. Trost (2007) anser även han att de flesta undersökningar är både 
kvalitativa och kvantitativa. Han menar att man kan göra en kvantitativ 
datainsamling men att analysen och tolkningen sedan kan vara kvalitativ. I detta fall 
ansåg vi att genom att vi gjort en enkät med öppna frågor där personen ombads att 
beskriva sina uppfattningar med egna ord, gjorde vi en datainsamling som gick att 
analysera med kvalitativ metod. Vi ansåg att då personen fick tid att reflektera över 
sina svar fick vi mer genomtänkta uppfattningar än om de satt i en intervju. 

Den kvalitativa ansatsen innebar att vi läste alla enkätsvar i sin helhet och skapade 
oss först en bild av innehållet. Sedan bearbetade vi enkäterna fråga för fråga och 
letade mönster i vad vi fann (Patel och Davidsson, 2003). 
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5 RESULTAT 
Vi skickade ut enkäter till pedagoger på alla skolor i en mindre kommun i södra 
Sverige. Pedagogerna arbetade med elever i åldrarna 7-12 år. Enkäten innehöll 9 
frågor, varav 4 sakfrågor och 5 attityd- och åsiktsfrågor. De svarande fick vara 
anonyma. Eftersom svarsfrekvensen var låg fick vi omstrukturera vår bearbetning av 
datan. Vi valde att ta bort de rena sakfrågorna, de två sakfrågor där det fanns plats för 
kommentarer valde vi att ta med de som representerade attityd eller åsikt. Dessa 
bearbetade vi med en kvalitativ ansats. Detta innebar att vi läste alla enkäter i sin 
helhet och skapade oss först en bild av innehållet. Sedan bearbetade vi enkäterna 
fråga för fråga och letade mönster i svaren.  

Vi har funnit olika mönster i de olika strategier som pedagogerna har delgivit oss 
genom enkäten. När vi letade mönster uppmärksammade vi att allting går in i 
vartannat, men vi har försökt att sätta passande och beskrivande rubriker. 
Pedagogerna har fått beskriva strategier som de trodde att man kunde använda sig av 
samt de som de själva använde sig av vid konflikter.  

De svar vi fick in var från 6 män och 7 kvinnor. Dessa var i åldrarna 29-64 år och 
deras yrkesverksamma år var 3-39,5 år. Eftersom de svarande var anonyma 
databearbetades de med enbart bokstavsbeteckning.  

 

5.1 Pedagogernas uppfattning av fenomenet  
Eftersom svarsfrekvensen var låg valde vi att enbart ta med kommentarerna rörande 
pedagogernas uppfattningar om fenomenet att relationen pedagog - elev kan skära 
sig utan orsak. Även i strategibeskrivningarna fann vi svar som visade tendenser till 
att pedagogerna uppfattade fenomenet även om det inte uttalades under de sakfrågor 
som berörde ämnet. 

5.1.1 Händer ibland 
Genom de kommentarer vissa pedagoger skrev kunde vi utläsa tendenser till att de 
uppfattade att detta fenomen existerade, även om de uttalade att de inte hade någon 
större erfarenhet.  

Jag tror nog det förekommer på sina ställen. 

Att det skär sig händer ibland. 

En gång. 

Jag har upplevt det någon enstaka gång, som jag kan minnas. 

5.1.2 Känsla 
En tendens som vi kunde utläsa var att pedagogen uppfattade det som en känsla som 
ställs gentemot yrkesprofessionen.  

Men man kan inte alltid vara säker på varför det skär sig. 

Du gör ditt arbete och personkemin får inte avgöra hur du bedömer din elev 
utan det är kunskaperna som ska bedömas. 

Det är olika hur vi känner… 

Jag tycker att man som pedagog ska kunna möta alla elever. 
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Man lär sig ta barn på olika sätt. 

Har försökt att inte tänka på detta, utan försöka prata/kommunicera med den 
eleven som med alla andra. 

Jag tror att man kan se om det uppstår någon ”tagg i ögat” vilket ofta kan vara 
det som är början till att det skär sig. 

Allt detta har ju att göra med vilket bemötande man ger barnen. 

 

5.1.3 Alltid en anledning 
Vissa pedagoger var helt övertygade om att alla konflikter mellan pedagog – elev 
hade någon typ av orsak.  

Det finns väl alltid en anledning till varför det skär sig. 

Det skär sig inte i mellan en pedagog och elev utan någon anledning. 

Det finns alltid en grund till att det händer. 

men det har alltid funnits någon orsak till det. 

 

5.2 Tyst kommunikation 
I denna kategori samlade vi mönster på strategier som berörde all kommunikation 
som inte var verbal och som sker både medvetet och omedvetet. Strategierna byggde 
på tankar, förhållningssätt och att se det som inte uttalas. Det vill säga, strategier för 
att läsa av eleven, läsa mellan raderna.  

5.2.1 Förmedla förväntningar 
De mönster vi fann berörde strategier där man som pedagog ska kunna bemöta varje 
elev utifrån deras individuella personligheter. Vi fann också strategier för att 
förmedla tankar, förväntningar och önskvärt uppförande till eleven.  Förväntningarna 
behövde inte alltid vara ett positivt agerande från pedagogen. Strategierna kunde 
även härleda till krav som var till för att reglera elevens oönskade beteende.  

Se till elevens positiva sidor och förstärka dem med uppmuntran och beröm. 

Jag har förtroende och höga tankar och förväntningar till alla, till och med 
”busgrabbarna” - som vet mycket väl när de sätter sig i situationer som gör att 
jag kan sänka tankarna och förväntningarna om dem. 

Allt detta har ju att göra med vilket bemötande man ger barnen. 

5.2.2 Positiva signaler 
Andra mönster vi fann var att pedagogerna beskrev strategier där man framhöll det 
positiva både hos eleven och pedagogen samt i undervisningen. Det kunde vara allt 
från att berömma, lyfta och uppmuntra eleven till att visa entusiasm för sitt arbete.   

Man lär sig ta barn på olika sätt och försöka få fram det positiva hos var och en. 

Visa glädje i din undervisning. 
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5.2.3 Negativa signaler 
Vi fann också mönster där pedagogens beskrivna strategier innebar att sända 
negativa signaler till eleven. Det kunde till exempel vara att medvetet inte reagera på 
en elevs oönskade beteende, eller att överlämna ansvaret för konflikten på någon 
annan kollega. 

Du som vuxen måste visa behärskning, eller ibland nonchalera elevens attityd. 

Hållit en låg profil, dragit mig undan. 

Andra får ta över. 

5.2.4 Förtydliga ramar 
Några strategier innebar att förtydliga för eleverna inom vilka ramar deras beteenden 
ansågs vara tillåtna inom skolan. Vilket innefattade att tydligt visa vilka regler och 
gränser som gällde genom blickar och kroppsspråk.   

Vara mycket tydlig och rak, sätta tydliga gränser. 

Då vet de vad de har att leva upp till. 

 

5.3 Pedagogisk kommunikation 
Här fann vi strategier där den pedagogiska kommunikationen genomsyrades av 
samarbete och samspel. Med den pedagogiska kommunikationen menas det verbala 
samspel som sker i skolans värld där även hemmet och föräldrarna inkluderas.   

5.3.1 Från tyst kommunikation till samtal 
Vissa strategier gick från observationer i den tysta kommunikationen till lösningar 
genom samtal. En pedagog kan observera och tolka en elevs kroppsspråk och sedan 
genom samtal försöka lösa eventuella problem. 

Pratar ofta, försöker att föregå ex. Nu ser jag på dig att du inte mår bra, kan jag 
hjälpa dig med något för att du ska må bättre? 

5.3.2 Pedagogens ansvar i relationen 
De mönster som vi fann här handlade om pedagogens ansvar i relationsarbetet med 
eleven. Vissa strategier visade på att pedagogen behövde ha tålamod med elevernas 
kunskaper i relationsarbete. 

Det är vårt uppdrag att skaffa bra relationer mellan elever och oss själva. 

De är ju fortfarande barn och lär sig hela tiden hur de ska vara mot varandra 
och andra vuxna. 

5.3.3 Göra överenskommelser med eleven 
De flesta strategier utgick från att pedagogen skulle prata med eleven. Det kunde 
vara att göra överenskommelser eller lägga upp strategier med eleven för att skapa 
eller reparera relationer tillsammans.  

Förklara varför man reagerat. 

Gör upp en strategi med eleven ett par veckor framåt, stäm av. 

Att ha kontinuerliga samtal för att skapa en relation. 
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5.3.4 Respekt 
För att bygga relationen tillsammans föreslog pedagogerna strategier som handlade 
om att respektera och gemensamt ha förtroende för varandra.  

Viktigt att visa ömsesidig respekt. 

5.3.5 Ta hjälp i relationen 
Under denna rubrik placerade vi mönster där pedagogen beskrev strategier för att ta 
hjälp i relationsarbetet från annan vuxen. Två tydliga mönster som utkristalliserades 
var dels att ta hjälp av en kollega och dels att ta hjälp från elevens hem.  

Man kan be en kollega som inte är inblandad vara med som samtalsledare. 

Ett väl fungerande samspel mellan hem - fritids - skola gör att det går lättare att 
arbeta även när problem uppstår. 

 

5.4 Orsaker till att konflikter uppstår 
De mönster vi placerade här var specifika strategier som kunde förklara varför 
problem uppstått eller som kunde lösa eventuella problem.  

5.4.1 Problem relaterat till pedagogen eller eleven 
De strategier vi placerade här var de som kunde utgöra en förklaring eller hot till att 
relationer brast. Det kunde vara strategier där pedagogen undvek att ta itu med 
konflikter eller att den relation som byggdes upp av en viss pedagog inte var 
beständig tillsammans med en annan. Det kunde även vara elevens brist på intresse 
och att den ansvarige pedagogen för eleven inte fanns på plats. 

Ett bekymmer jag kan se med detta är att jag har relationen till eleven och det är 
jag som har förväntningen på dem, kommer det någon annan vuxen behöver 
denna skapa sig samma relation. 

Hållit en låg profil, dragit mig undan. 

Självklart delar inte eleverna alltid våra tankar och kan tycka att skolan inte är 
det viktigaste. 

Eleven var trött på själva skolsituationen och de krav som ingår. 

5.4.2 Strategier för att lösa problem 
Här beskrev pedagogerna olika strategier som vi fann kunde vara till hjälp för att lösa 
konflikter och problem. Medvetenheten om att problem kunde uppstå var strategier 
som återkom i enkäterna. Till detta följde strategier för att minimera risken för 
vidareutveckling av konflikten. 

Det är nog viktigt att försöka ha en öppen & tydlig kommunikation, så det inte 
blir fler missförstånd. 

Prata, prata, prata innan det händer något allvarligare. 

Det skär sig inte i mellan en pedagog och elev utan någon anledning 

Viktigt att inte göra problemet större 
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… så har jag i lugn och ro pratat med eleven efteråt. Man kan reda ut mycket på 
den vägen 

 

5.5 Yrkesrollen 
I denna kategori fann vi strategier som byggdes på pedagogens yrkesroll. Vi hittade 
mönster som alla utgick från pedagogens syn på sin profession och vilken hjälp den 
kunde ge för att hantera konflikter och relationsstörningar. 

5.5.1 Professionell 
Flera pedagoger använde sig av begreppet professionell i samband med de strategier 
de delgav. De såg även att de hade ett uppdrag som de skulle fullfölja och att de 
genom det fick vissa arbetsuppgifter, som att till exempel upprätthålla goda 
relationer med eleverna och hemmet. Detta uppdrag innebar också att förhålla sig 
professionell i sin bedömning av eleverna. 

Du får tänka med ett professionellt perspektiv. 

Tät kontakt med hemmen. 

Du gör ditt arbete och personkemin får inte avgöra hur du bedömer din elev 
utan det är kunskaperna som ska bedömas. 

5.5.2 Vill inte se problemet 
Här kunde vi utröna mönster där pedagogernas beskrivna strategier tydde på att 
undvika att se problemet. En del pedagoger beskrev strategier som vi fann, sköt 
problemet fram i tiden istället för att hantera problemen nu.  

Om möjligt ev. dela upp eleverna så att man kanske inte är mentor för just den 
eleven. 

… man måste låta tiden ha sin gång och inte ha för bråttom. 

5.5.3 Lyfta elevens uppfattning om sig själv 
Strategierna i detta mönster handlade om att pedagogen skulle lyfta elevens 
uppfattning om sig själv. På så sätt kunde man skapa en positiv relation mellan 
pedagog och elev där det ömsesidiga förtroendet existerade. 

Hitta varje elevs förmåga vad han/han [hon] är bra på, uppmuntra och beröm. 

Helt enkelt vinna elevens förtroende. 

Jag tycker att man som pedagog ska kunna möta alla elever. 

5.5.4 Reflektion 
Här visade pedagogerna på strategier där reflektionen var av stor betydelse för 
konfliktlösningen. En del reflektionsstrategier rörde konfliktlösning i skolan medan 
andra fokuserade på att även ta med elevens hemmiljö.  

Att man kollar upp och läser av vad det är som inte fungerar, så att man sedan 
kan utgå från nya förutsättningar och möjligheter. 

… analysera vad som är ”fel”… 

Eleven kan ju ha andra problem som inte rör undervisningen. 
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Man måste vara så proffsig i sitt yrke att detta inte uppstår. 

5.5.5 Arbeta förebyggande 
Strategier för att arbeta förebyggande och se framåt kunde handla om att tidigt stärka 
relationerna samt uppmärksamma och förhindra att konflikter uppstod.  

Jag jobbar väldigt förebyggande med relationer. 

Starka relationer är viktigt, då det är enklare att lösa konflikter om det skulle 
uppstå. 

 

5.6 Sammanfattning av resultatet 
Vi fann olika mönster när det gällde vilka strategier pedagogerna använde till hjälp 
när relationer i skolan, mellan pedagog och elev, skar sig eller för att förebygga att 
konflikter i skolan uppstod. Under dessa fann vi till exempel strategier som 
poängterade yrkesrollen och att pedagogen var den som hade yttersta ansvaret för 
relationerna mellan pedagog och elev. Vi fann strategier för att förmedla vilka 
förväntningar pedagogen hade på eleven. Dessa kunde vara positiva signaler för att 
lyfta och stärka eleven, men det kunde också vara negativa signaler som handlade 
mer om att ignorera elevens beteende. Det gick också att utläsa mönster där 
strategierna var att förklara varför problem uppstod, samt andra för att lösa dessa. 
Andra mönster hade mer med yrkesrollen att göra, där pedagogens syn på sin 
profession och dess hjälp i relationsarbetet låg till grund för strategierna. Slutligen 
sökte vi och fann mönster som berörde pedagogernas uppfattningar om att relationen 
pedagog – elev kunde skära sig utan orsak.  
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6 DISKUSSION 
Det här kapitlet kommer att innehålla en diskussion av de empiriska resultaten av vår 
undersökning som återfinns i kapitel 5. Denna diskussion kommer att ha sin 
utgångspunkt i syftet som presenterades i kapitel 3 och knytas samman med den 
teoretiska forskningsbakgrunden som hittas i kapitel 2.  

Kapitlet inleds med en presentation av syftet med vår undersökning därefter följer 
diskussion om metoden som använts i undersökningen. Efter detta kommer 
resultatdiskussionen där vi diskuterar undersökningens resultat kopplat till den 
teoretiska forskningsbakgrunden. Slutligen ges förslag på pedagogiska implikationer 
och fortsatt forskning i ämnet. 

6.1 Studiens syfte samt diskussion 
Syftet med denna studie är att finna vilka strategier pedagoger tror kan vara 
användbara om relationerna mellan pedagog och elev skär sig. Vi efterfrågar också 
vilka strategier de själva använt sig av. En fråga som från början hade stor plats i vår 
undersökning var vilka uppfattningar pedagogerna hade av att relationer kunde skära 
sig utan orsak. Denna fick på grund av omständigheter stå tillbaka lite. Vi kommer 
att diskutera detta utförligare i metoddiskussionen nedan. 

Jämfört med vårt syfte med föreliggande studie, att undersöka pedagogers strategier 
och uppfattningar, har vi funnit att den empiriska undersökningen har svarat upp mot 
syftet. Vi har upptäckt ett flertal strategimönster som kan hjälpa eller förebygga att 
konflikter skär sig mellan pedagog och elev. När det gäller pedagogernas 
uppfattningar om att en relation mellan elev och pedagog kan skära sig utan orsak 
har vi fått fram svar som talar både för och emot fenomenet. Några av pedagogerna 
menar att det förekommer, medan andra anser att det inte kan skära sig utan någon 
orsak. 

6.2 Metoddiskussion 
Från början var syftet med denna undersökning att se om pedagoger i skolan hade 
uppfattningar att relationer mellan dem och eleverna kunde skära sig utan någon 
påtaglig orsak. Som vi skrev i introduktionen gick vårt resonemang kring begreppet 
personkemi och dess betydelse för relationer. Innan vi påbörjade arbetet med denna 
undersökning fick vi frågor av pedagoger på skolorna vad vi skulle skriva om. När vi 
berättade kunde vi ana att detta fenomen var något som intresserade de flesta och 
som de ville veta mer om. Samtidigt märktes en viss reservation när vi talade om att 
vi skulle ut och göra intervjuer och att vi kanske skulle intervjua dem. Det var då vi 
insåg att om vi vill ha sanningsenliga svar så var vi tvungna att gå tillväga på ett 
annorlunda sätt. Allt detta har inneburit att vår undersökning istället har fokuserats 
på strategier för att skapa och bibehålla bra relationer mellan pedagog och elev. Den 
del som hela undersökningen skulle ha handlat om, är nu reducerad till en parantes. 

Som vi redan nämnt i bortfallsanalysen, kapitel 4, har vi varit tvungna att omarbeta 
metoden vi har använt oss av i denna undersökning på grund av att svarsfrekvensen 
på våra enkäter blev för låg.  

Enligt Stukát (2005) kan ett bortfall på hälften vara godkänt om man anser att 
bortfallet är slumpmässigt. Orsaken till att bortfallet blev så stort har vi ingen 
möjlighet att ta reda på eftersom enkäterna var anonyma och vi inte kan veta vilka 
som svarat och vilka som inte svarat. Stukát (2005) skriver att de som inte svarar på 
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en undersökning brukar skilja sig från de andra på grund av någon viktig aspekt. I 
vårt fall kan det vara så att de som inte svarat på enkäten är de som upplevt 
fenomenet men inte törs svara och berätta om det. Detta bekräftar vårt val av enkät, 
eftersom vi skulle fått ännu färre svar vid en intervju, om så är fallet. Ytterligare en 
orsak kan vara samtyckeskravet. Enligt denna forskningsetiska princip samtycker 
deltagarna genom att svara på enkäten och sända den tillbaka till oss. Bortfallet kan 
ha berott på att de inte samtyckte (Vetenskapsrådet, 2002). En annan orsak kan vara 
att pedagogerna har mycket att göra vid denna tid med skriftliga omdömen och 
utvecklingssamtal. Dessutom har de gått två omfattande utbildningar. Vi har talat 
med andra kurskamrater som utfört intervjuer och de meddelade att de haft mycket 
svårt att finna pedagoger som velat ställa upp på intervjuer. Vidare kan en orsak vara 
att de pedagoger som känner oss sedan förut har svarat medan de som inte vet vilka 
vi är har låtit bli. Ytterligare en aspekt som Stukát (2005) framhåller är att de 
svarande inte kan se nyttan med undersökningen. Vi inser att vi inte utförligt har 
beskrivit vilken nytta denna undersökning kan ha för skolan i vårt missiv. Efter att ha 
sett svaren, kan vi sluta oss till att informationen inte var tillräckligt utförlig och 
tydlig i förklaring av fenomenet i missiv och enkät, vi borde ha förklara fenomenet 
tydligare. När vi började prata om att göra denna undersökning använde vi oss av 
begreppet personkemi och att denna kan påverka att relationerna skär sig. Våra 
tankar var och är, att det inte finns någon yttre påverkan utan att den finns i den tysta 
kommunikationen människor emellan. Kanske genom att använda ett begrepp som 
personkemi eller liknande hade vi kunnat klargöra hur vi menade. 

6.3 Resultatdiskussion 
Den tysta kommunikationen innebär att man sänder signaler och meddelanden om 
sig själv till andra utan att man är medveten om det och utan att man kanske vill göra 
det, enligt Holmgren (2006) och Goffman (1970). Detta kan kanske ge ett svar på 
frågan om det finns ett fenomen där relationer kan skära sig utan orsak. I det 
empiriska resultatet finner vi att vissa pedagoger tillstår att fenomenet kan hända 
ibland. En av pedagogerna nämner till och med begreppet personkemi och att denna 
inte får hindra ett professionellt beteende. Sjöberg och Tollgerdt - Andersson (1985) 
beskriver personkemi som ofrivillig och gömd information som sänds mellan 
människor ofta utan deras vetskap. I skolans värld kan detta få betydelse om man tar 
i beaktande vad Brodin och Lindstrand (2004) skriver om, att de bilder vi skapar i 
vårt inre om olika människor påverkar vår bedömning och förväntning av dem. Flera 
av de strategier vi kan utläsa, påvisar att pedagogerna använder sig av förväntningar 
och tankar om eleven som redskap för att uppnå ett önskvärt beteende hos eleven. 
Manke (1997) beskriver hur pedagogerna i hennes undersökning använde strategier 
för att korrigera beteenden hos elever. Detta kunde vara att uppmuntra det önskade 
beteendet och att ignorera det oönskade beteendet tills det var absolut nödvändigt att 
agera. Av de enkätsvar vi fått in kan vi utläsa att förväntningarna också kan användas 
som ett maktmedel mot eleverna. Eleverna hålls medvetna om att bryter de mot 
reglerna, kommer förväntningarna om dem förändras till det sämre. Detta finner vi 
stöd för i forskningen där man talar om att relationen mellan pedagog och elev är 
asymmetrisk. Detta innebär att eleven befinner sig i en beroendeställning där 
pedagogen äger makten (Colnerud, 1995; Holmgren, 2006).  

 Goffman (1970) har beskrivit vilken påverkan förväntningar har på en människa. De 
förväntningar som läggs på en elev införlivas med dennes identitet. Flera forskare 
(Angelöw & Jonsson, 2000; Brodin & Lindstrand, 2004; Kinge, 2000) tar upp 
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begreppet självuppfyllande profetian som innebär just det som Goffman (1970) 
beskriver, man beter sig som man förväntas bete sig. Ett mönster vi finner i empirin 
är just pedagogens ansvar i relationsarbetet. Där framhålls att eleverna trots allt bara 
är barn och inte är fullärda i hur man beter sig mot varandra. Flera forskare (Jerlang 
& Ringsted, 2007; Ennis & McCauley, 2002) tar upp Vygotskijs teorier om vikten av 
den vuxnas ansvar i relationsarbetet, eftersom det är denna som har mest erfarenhet 
och då är mer kompetent att ledsaga hur relationer fungerar. När det gäller just 
ansvaret i relationen mellan pedagog och elev är detta något som flera forskare 
nämner (Bergström, 2005; Birnik, 1998; Ennis & McCauley, 2002; Metcalfe & 
Game, 2006). Även Irisdotter Aldenmyr, Paulin och Grönlien Zetterqvist (2009) 
samt Angelöw och Jonsson (2000) trycker på vikten av att individen får stöd i sitt 
samspel eftersom det annars kan skapa förvirring och svårigheter i det sociala livet.  

Skolsituationen är ett speciellt socialt förhållande anser Landahl (2006) där det 
egentligen är främlingar som möts. Kommunikationen i ett sådant socialt samspel 
kan få till följd att man kanske hamnar i konflikt med varandra, menar Lévinas 
(Holmgren, 2006). Samtidigt anser han att det är bra att ta risken. Några strategier vi 
kan finna i empirin visar mönster där pedagogen väljer att undvika och ta avstånd 
från konflikten. Detta menar Juul och Jensen (2009) kan resultera i att pedagogen 
förlorar sin auktoritet. En god relation bygger på att eleven får möta ett respektfullt 
beteende för att kunna utveckla en positiv självbild (Thornberg, 2007). Detta finner 
vi i vår undersökning där pedagoger nämner vikten av ömsesidig respekt. Andra 
pedagoger nämner å andra sidan strategier där de väljer bort den elev de har problem 
med genom att flytta denne till en kollega. Om eleven bemöts med avståndstagande 
och likgiltighet kan resultatet bli att de känner otrygghet tillsammans med den 
avståndstagande pedagogen (Juul & Jensen, 2009).  

Enligt Goffman (1970) och Juul och Jensen (2009) är inte elever olydiga och bråkiga 
utan anledning. Vi fann i undersökningen pedagoger som menade att eleverna inte 
alltid delade våra åsikter om varför skolan är viktig. De kan också tröttna eller ogilla 
situationen. Goffman (1970) och Juul och Jensen (2009) anser att man handlar 
utefter upplevelsen av situationen och de känslor som läggs i relationen. Flera 
forskare (Aspelin, 1999; Ennis & McCauley, 2002; McGee Banks & Banks, 1995) 
anser att relationer mellan pedagoger och elever byggs upp av respekt och tydliga 
gränser där man inte gör eleven förlägen eller sårar denne, utan visar respekt och 
uppmuntrar. I det empiriska materialet finner vi strategier som innebär att man som 
pedagog ska vara tydlig, rak och sätta skarpa gränser. Andra strategier handlar om att 
skapa en positiv relation och lyfta eleven. De uttalar också vikten av att kunna möta 
varje elev som en individuell personlighet. Vi finner stöd i detta hos Holmgren 
(2006) och Manning och Bucher (2001) som menar att pedagogen ska möta varje 
elev på dess nivå och utifrån deras olika personligheter.  

En viktig aspekt som vi funnit i vår forskning är att pedagogen bör ta reda på vad 
som orsakat konflikten och analysera vari problemet ligger. Bergström (2005) och 
Brainard (2001) framhåller reflektion som ett verktyg för att hantera pedagogens roll 
och klassrumsmiljön. Det mest gynnsamma är att pedagogen reflekterar över 
händelser just när de inträffar, menar Birnik (1998) och Claesson (2002). I vår 
undersökning finner vi strategier där man som pedagog ska analysera vad som inte 
fungerar, så att man sedan kan utgå från nya utgångspunkter och möjligheter. 
Ytterligare strategier vi finner är sätt att förekomma konflikter genom att arbeta 
förebyggande och skapa starka relationer. Detta stöds av Metcalf och Game (2006) 



32 

som anser att en tidig koncentration på relationsarbete är av största vikt för att skapa 
ett bra klassrumsklimat. 

“Each happily places their life in the hands of others, who amaze them by allowing 
them to be really themselves” (Metcalf & Game, 2006, s. 95). 

6.4 Pedagogiska implikationer 
Relationer i klassrummet är en viktig del i det pedagogiska arbetet. Med denna 
undersökning vill vi väcka insikt i den tysta kommunikationens betydelse för 
relationer i klassrummet. Att ha kunskap i hur dessa relationer fungerar och skapas är 
något som varje pedagog behöver mycket information om. Genom denna 
undersökning kan pedagoger, och andra som arbetar inom skolan, bättre förstå de 
tysta meddelanden och förhållningssätt som existerar och förmedlas inom skolans 
värld. I vår undersökning har vi funnit att de relationer som finns i klassrummet är 
både elever och pedagoger ansvariga för men att det är pedagogen som har det 
största ansvaret. De strategier vi funnit kan vara till hjälp för pedagoger då de kan 
orientera sig mot lösningar på problem. De kan utläsa genom teorikopplingarna vilka 
konsekvenser olika strategier och handlingar kan ge.  

6.5 Fortsatt forskning 
Vidare forskning där fokus mer sätts på vår ursprungliga idé, uppfattningar om 
varför relationer skär sig studeras, skulle ytterligare visa hur relationer mellan elever 
och pedagoger fungerar. Denna skulle också kunna visa vilken betydelse den tysta 
kommunikationen. Den undersökning vi gjort fokuserar mest på pedagogens roll i 
relationen.  

En intresseväckande aspekt skulle vara att studera detta ur ett elevperspektiv. Det 
skulle vara spännande att jämföra om elever och pedagoger har samma uppfattningar 
om varför det kan skära sig dem emellan.  

Eftersom relationer är ett samspel tycker vi att ytterligare en forskningsvinkel vore 
att sätta samspelet i fokus på den empiriska undersökningen. Detta för att som 
pedagog skaffa sig ännu mer kunskap i hur relationer fungerar och hur man kan lösa 
konflikter.   

Ännu en utgångspunkt i fortsatt forskning skulle kunna vara att studera hur de olika 
strategierna som vi funnit fungerar och vad för resultat och konsekvenser 
användandet av dem ger.  

Konfliktlösning och relationsarbetet är ett samarbete mellan elev och pedagog som 
ständigt pågår. 
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