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Abstract 

 
Vi har under hela våra liv en mängd relationer till en mängd olika människor. Denna 

studie utgår ifrån ett interaktionistiskt perspektiv och enligt ett sådant så påverkar 

dessa människor omkring oss hur vi tänker, agerar och känner. Relationer är 

nödvändiga för oss. De är något som vi inte klarar oss utan. Att vara en del utav en 

positiv relation innebär att man får känna sig trygg, bekräftad och även behövd. För 

den psykiska såväl som den fysiska hälsan är detta en nödvändighet. En relation kan 

dock inte ses som någonting fristående och separat. Den måste ses som i ett 

sammanhang av sociala processer.  

 

En lärare möter i sitt dagliga arbete en mängd elever och ur dessa möten uppstår 

relationer.  Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer försöka 

synliggöra och få en inblick i hur lärare själva ser på relationsarbetet mellan sig 

själva och de elever som de interagerar med i den pedagogiska verksamheten. Anser 

de att relationer är viktiga? Har de särskilda strategier i sitt bemötande av elever?  

 

Studien visar att samtliga intervjuade lärare anser att relationer är något otroligt 

viktigt, någonting väsentligt för att deras arbete ska fungera. Det framkommer dock 

att de flesta saknar medvetna strategier i sitt relationsarbete. Något som framhålls 

som en nyckelingrediens i ett lyckat relationsarbete är den egna personligheten hos 

läraren. 
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1 INTRODUKTION 

 

Jag har varit med om ett projekt på högskolan som kallades ”skolövertagning”. Detta 

innebar att ett antal studenter tog över ett arbetslag under ett par veckor. Vi fick ta 

över alla arbetsuppgifter som en lärare har. Dels i klassrummet men även det 

administrativa arbetet såsom planering, möten med kollegor och annan verksam 

personal på skolan. Under skolövertagningen upptäckte jag att lärararbetet krävde 

mycket mer än bara vanliga ämneskunskaper, som matematik och svenska. Det 

krävde även ett stort relationellt engagemang då man hela dagarna igenom hade 

kontakt med en mängd människor. Jag fick under dessa veckor chans att iaktta 

relationer mellan olika lärare och elever. Det jag såg kunde variera, allt ifrån att vara 

väldigt strikt gentemot eleverna till att vara nästan ”kompisaktig”. Detta fick mig att 

fundera över hur jag själv betedde mig i mina relationer till de elever som omgav 

mig. Vidare började jag fundera på huruvida de lärare jag betraktade hade några 

särskilda strategier i sitt relationsarbete och vilka tankar som låg bakom deras 

respektive sätt att interagera i relationerna till sina elever.  

Jag har under mina studieår även stött på ett flertal undersökningar som tyder på att 

lärarens bemötande har stor betydelse för elevernas faktiska skolresultat. Detta 

bekräftade en övertygelse hos mig om att lärare har ett enormt ansvarsfullt arbete och 

att relationer är en viktig del utav det. Men om nu alla är överens om att relationer är 

så viktiga för vardagen i skolan, bör det väl rimligtvis finnas väl genomtänkta 

strategier för hur man bör gå till väga i olika slags situationer som kan uppstå. Eller 

är det helt enkelt något som varje lärare godtyckligt kan komma fram till på egen 

hand? Som blivande lärare har jag ambitionen att sköta mitt uppdrag på bästa 

möjliga sätt men jag känner att det finns ett kunskapsbehov gällande lärares 

relationsarbete gentemot elever.  

Jag tyckte att det verkade mer och mer intressant att försöka få en inblick i vilka 

uppfattningar lärare själva har om sitt relationsarbete med eleverna. 

. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden intas ett interaktionistiskt perspektiv utifrån lärares uppfattningar om 

de relationer de har till sina elever.  

 

 

2.1 Människan agerar utifrån situationen. 

 

George Herbert Mead menar att människan utvecklas genom ett visst utbyte av 

symboler som finns i interaktionen mellan människor. Människan har också en 

förmåga att reflektera över en viss händelse samt att kunna anpassa sitt egna 

beteende till olika händelser i framtiden. ( Cuff och Payne, 1979) 

Enligt Trost och Levin (2004) kan symbolisk interaktionism liknas vid en 

verktygslåda. I denna finns det olika verktyg som hjälper till att förstå det mänskliga 

beteendet, samt känslorna hos en människa. Det finns olika hörnstenar som är av vikt 

i denna verktygslåda; 

 

 Definitionen av situationen. 

 All interaktion är social. 

 Vi interagerar med hjälp av symboler. 

 Människan är aktiv och vi handlar, beter oss på ett visst sätt. 

 Vi befinner oss i nuet. 

 

I definitionen av situationen menar Trost och Levin ( 2004) att vi handlar utifrån hur 

vi som människa uppfattar en situation. Men vi kan alltid ändra vår uppfattning av  

en situation och därmed ändrar vi vårt beteende. Den andra viktiga hörnstenen är att 

all interaktion är en social företeelse. Vi interagerar med människor både verbalt och 

med vårt kroppsspråk. Men vi kan även interagera utan något språk, detta sker när vi 

som människa ställs inför en situation där någon förväntar sig att vi ska agera, men  

vi gör ingenting. Även om vi inte interagerat verbalt så har man ändå skapat en 

interaktion. Att vi interagerar med hjälp av symboler betyder att när vi använder 

verbalt språk så använder vi ord, ord med en specifik innebörd blir symboler. För att 

dessa ska kunna uppfattas rätt så bör människor som interagerar med varandra ha 

samma förståelse för dessa ord, att de betyder samma sak för alla inblandade. För att 

dessa ord ska bli symboler är viktigt hur en situation värderas och definieras. Den 

fjärde punkten ovan beskrivs av Trost och Levin att vi som människa inte är olika 

egenskaper utan vi som människa beter oss på ett visst sätt i olika situationer. Vi har 

inte egenskapen att vara lugn, utan vi beter oss lugna i en viss situation som uppstått. 

Den sista punkten, att vi befinner oss i nuet kan beskrivas som att vi människor 

befinner oss i nuet och att en viss handling som sker i en situation är inte lika 

självklar i nästa situation. Vi som människor kan förändra oss och vårt beteende är 

inte bestämt utifrån hur vi reagerar i en viss situation. (Trost, Levin, 2004) 

Imsen (1999) skriver om fenomenologi; ”Fenomomenoligin sätter människan 

subjektiva upplevelse av omvärlden i centrum.  Det som ligger bakom individers 

handlingar, är det subjektiva uppfattningar, åsikter och intentioner de har. Om man 

ska förstå varför individer handlar som det gör måste man försöka skapa sig en bild 

av den subjektiva innebörd som ligger i handlingen. Det kan finnas en innebörd före 

handlingen, det kan ligga en något annorlunda innebörd i själva handlingen och 



5 

denna kan i sin tur skilja sig från den innebörd individen förklarar handlingen med 

efteråt. 

Aspelin (1999) förklarar att sociala band mellan individer är dynamiska. Dessa 

fenomen förändras i takt med varje ny situation som man upplever. Även genom nya 

sekvenser i kommunikationen så ändras det sociala bandets utformning. När vi är 

tillsammans med olika människor som vi har ett socialt band till så ändras bandets 

utformning i takt med det som uttrycker i varandras närvaro. De sociala banden är 

aldrig absoluta utan de testas alltid.  

 

 

2.2 Det sociala samspelet 

Enligt Angelöw (2009) är det sätt på vilket vi lever våra liv inte något som vi 

utformat och bestämt helt själva. Det finns sociala roller som påverkar det 

individuella beteendet. Dessa roller är något vi till stor del tar på oss omedvetet. Det 

sker så att vi i oss själva införlivar uppfattningar, normer och värderingar som 

kommer utifrån oss själva. I ett samhälle eller i en viss grupp finns det t.ex. 

förväntningar på hur man ska uppföra sig eller vilka åsikter man bör ha. Dessa 

förväntningar tar vi till oss och gör dem i viss mån till våra egna. De är med och 

formar vår roll. Vi tillskriver oss själva och andra en mängd egenskaper och 

personlighetsdrag. Detta grundar vi till viss del på information som vi får till oss i 

mötet med en annan individ. Något som är vanligt är att vi sedan även lägger till 

extra egenskaper, som vi inte har några egentliga belägg för, hos den andra 

människan. Det är bara våra egna slutsatser, något som vi antar om den andra 

människan.  (a.a) 

Även Olofsson och Sjöström menar att det sociala samspelet är en komplicerad 

företeelse, och är hela kontakten mellan två eller fler människor. Denna kontakt har 

två huvudområden, verbal kontakt och icke-verbal kontakt. Den symboliska 

kommunikationen är den största och avgörande delen som skiljer människor från 

djur. Det är också den symboliska kommunikationen som gör det sociala samspelet 

blir så svårt, trots att det från början verkar så enkelt. Det sociala samspelet utspelar 

sig mellan minst två varelser. Båda två har möjligheten att kunna påverka situationen 

utifrån sina egna intressen. Olika händelser och situationer, som missförstånd, 

falskhet, svårigheter att komma överens, makten i samspelet är ojämnt fördelat, kan 

göra att samspelet komplicerat. Individen eller individerna som har mest makt i det 

sociala samspelet, har störst möjlighet att påverka den andre individen. (a.a) 

 

 

2.2.1  Att spegla sig i sin omgivning 
Taube skriver även om ”spegeljaget”, som innebär att  självuppfattning och självbild 

skapas av hur andra i närmiljön uppfattar dem, och dessa personer värderar dem 

(a.a). Aspelin (1999) tolkar Charles Horton Cooleys föreställning om spegeljaget 

som att människan, oberoende av om hon är fysiskt ensam eller i sällskap av andra, 

omedvetet figurerar i andras medvetande, alltså utan att veta om det. Det finns tre 

viktiga delar i de föreställningar vi har om oss själva. Den första är föreställningen 

om hur vi ter oss inför andra personer. Den andra är föreställningen om hur andra 

personer bedömer vårt beteende. Den tredje delen är känslor som uppstår på grund av 

de föregående två delarna, t.ex. stolthet eller förödmjukelse. Imsen ( 1999) skriver att 

Mead intresserade sig för hur individerna utvecklas genom ett samspel med vår 
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omgivning. Man kan inte som individ utvecklas av sig självt utan det sker i olika 

samspel med andra individer. Att kunna öppna sig för omgivningen förutsätter att 

man som individ kan skilja på sig själv och andra människor (psykologiskt 

separation). Att ha en medvetenhet om sig själv, att se sig själv som objekt, betyder 

att ha självkänsla. Genom att kommunicera med omgivningen så skapas en objektiv 

självmedvetenhet. Vi lär genom andras reaktioner på oss själva.  

Aspelin (1999) skriver om olika perspektiv för att förklara och förstå lärare och elev 

relationen. De psykologiska begrepp som kan användas för att för att förklara detta är 

, självkänsla, självkontroll, självdisciplin, självförtroende, självförverkligande och 

självvärdering. Utifrån olika synvinklar försöker man visa hur intrapersonella 

fenomen, alltså de processer som styr individernas inre, och även deras relationer 

gentemot andra människor. Genom denna process så försöker man förstå de interna 

omständigheter som kontrollerar relationen mellan lärare och elev.  

 

 

 

2.3 Den goda relationen. 

Det är grundläggande för en lärare att skapa en god relation till eleven. Att ha en 

positiv relation lärare till elev som är byggd på tillit, omsorg och förståelse är viktiga 

byggstenar för att eleven ska bli motiverad i det dagliga arbetet och att ska 

motivation hos eleven. Detta kan även öka elevernas lärande samt deras prestationer 

i skolan. Webster-Stratton (2004) 
 

”Det kan ha avgörande betydelse för barns utveckling om lärare satsar på att 

skapa positiva relationer till alla elever. Detta är ingen enkel uppgift och kräver 

ett ständigt engagemang och en vilja att närma sig eleven och dennes föräldrar. 

Lärare kan bli en viktig modell för hur man kan visa omsorg och skapa sociala 

relationer.” (a.a. S63) 

 

2.3.1  Det viktiga samspelet mellan lärare och elev. 
Nilsson (1993) benämner relationer som människans livsnerv. Vi har under hela våra 

liv en mängd relationer till en mängd olika människor. Dessa människor omkring oss 

påverkar hur vi tänker och agerar och känner. Relationer är nödvändiga för oss. De är 

något som vi inte klarar oss utan. Att vara en del utav en positiv relation innebär att 

man får känna sig trygg, bekräftad och även behövd. För den psykiska såväl som den 

fysiska hälsan är detta en nödvändighet. En relation kan dock inte ses som någonting 

fristående och separat. Den måste ses som i ett sammanhang av sociala processer. 

Samtidigt som vi behöver dessa relationer till andra människor för att känna 

samhörighet måste vi också hålla ett visst avstånd till dem. Det är nämligen så att vi 

måste få lov att känna oss som en enskild individ med eget tyckande och tänkande. I 

en relation måste man alltså sträva efter att upprätthålla en viss balans mellan att vara 

beroende och oberoende.  Aspelin ( 1999 ) skriver att relationen mellan lärare och 

elev innefattar mycket enkelt två parter, läraren och eleven. Dessa två parter är även 

två individer, som handlar utifrån sina egna intentioner. De är även sociala aktörer, 

som betraktar sig själva utifrån varandras och andra personers perspektiv, och utifrån 

dessa så regleras deras beteende.  Birnik (1998) menar att det är viktigt att man som 

lärare har en nära relation till eleverna för att kunna bedriva en meningsfull 

undervisning. Läraren ska vara hjälpsam och stödjande mot eleven, samt att 

acceptera dem som de är, trots att de kanske inte tycker samma sak.  



7 

Åhs (1998) skriver att vårt pedagogiska arbete med elever i skolan tar sin riktning 

utifrån vilken människosyn vi har. Det blir alltså viktigt att vara medveten om vilka 

tankar man har kring de människor som omger en. På så vis blir det lättare se om de 

pedagogiska strategier man använder sig utav verkligen tjänar det mål man önskar 

uppnå. Han skriver även om att det finns många saker som har inflytande över hur 

människan förhåller sig till sig själv och människor omkring. En nyckeldel i detta är 

att människan har ett behov av samhörighet. Vi måste helt enkelt få ha relationer till 

andra människor. Att få vara en del utav positiva samspel är en nödvändighet för att 

bevara den psykiska hälsan.  
 

”Redan Aristoteles hävdade att människan blir människa bland människor, det 

vill säga att vi är och förblir sociala varelser livet igenom” (a.a, s.16) 

 

Imsen (1999) menar att lärare konstruerar en egen förståelse hur skolmiljön ska vara. 

Detta sker genom deras egna ideer om hur en god undervisning ska vara. Samma sak 

sker med eleverna, de skapar också en egen uppfattning om hur skolan ska fungera 

samt hur det ska vara att gå i skolan. En tyst överenskommelse skapas genom 

samspelet i klassrummet mellan lärare och elev. Giles (2011) har kommit fram till att 

lärares egna erfarenheter utav att en gång ha haft rollen som elever, har stor inverkan 

på hur de sedan väljer att agera när de själva innehar rollen som lärare. 

 
 

2.4 Lärares påverkan på elever. 

Ranagården (2009) menar i sin avhandling att läraryrket är att ägna sig åt ett 

utvecklingsarbete som ständigt pågår. Efter avslutad formell utbildning påbörjar 

läraren sitt evigt pågående informella lärande. Yrket innebär ju stora sociala 

arbetsuppgifter, något som ständigt måste anpassas utefter vilka man arbetar med. I 

avhandlingen framgår att man har en mängd olika sätt att lära känna sina elever på. 

Samtal med eleverna, såväl planerade samtal som spontana samtal, står för en stor 

informationskälla för att lära sig om dem. Även samtal om eleverna med föräldrar 

och kollegor kan ge mycket information. Sedan finns det skillnader i vilken sorts, 

eller hur mycket, information lärare anser sig behöva. Dessa skillnader rör oftast 

informationen om elevers sociala liv. Flera lärare ser t.o.m. svårigheter med att 

elever vill dela med sig för mycket utav sitt sociala liv till dem. De ger uttryck för att 

vilja värna om elevernas integritet. Brist på tid anges som ett problem när det gäller 

att bedriva en god undervisning. Flera lärare uttrycker att de skulle vilja ha med tid 

bl.a. till att hinna reflektera över information om elever eller om sitt eget agerande i 

situationer som uppstår. (a.a) 

 

 

 

2.4.1  Läraren som förebild 
Nilsson (1988) anser att, för att kunna förstå individer i samspel, eller brist på det, 

måste man kunna ge förståelse åt individens underliggande människosyn. Denna styr 

deras uppfattning om både sig själva och andra i sin omgivning. Det styr även 

tolkningen av andra individer avsikter och deras handlingar, och detta är i sin tur 

viktigt och avgörande hur individerna beter sig mot varandra. Vilken människosyn 
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en individ får eller skaffar sig beror på många olika faktorer, den sociala bakgrunden, 

yrke, livserfarenheter, utbildning. Det finns många uppfattningar runt omkring som 

skola, massmedia, vetenskap och föräldrar förmedlar till individen. En del av dessa 

uppfattningar konkurrerar med varandra medan andra stämmer helt överens.  

Jacobsen (2004) berättar om hur svårt det kan vara att helt förstå relationen mellan en 

lärare och dennes elev. Detta beror mycket på att det en lärare visar utåt ofta skiljer 

sig ifrån vad han/hon verkligen känner inom sig. Den lärare som förefaller vara 

sträng kan mycket väl vara densamme som verkligen är engagerad i dem. I arbetet 

som lärare blir man även en modell för sina elever. De iakttar läraren och dennes 

förhållningssätt varje dag i skolan. Sådana saker som lärarens kroppsspråk, 

aktivitetsnivå och humör påverkar eleverna i hög grad. En entusiastisk och rättvis 

lärare kan vara avgörande för att skapa lust att lära hos eleverna. Precis som man har 

chans att vara en positiv modell för sina elever, finns även risken att man kan bli en 

negativ modell. En negativ modell kan tex. genom att vara hård eller undflyende 

skapa otrygga eller uttråkade elever. (a.a) Även Giles (2011) skriver om hur elever 

kan inspireras såväl som avskräckas utav lärares sätt att vara. En del lärare har 

förmågan att skapa ömsesidiga relationer till eleverna, medan andra lärare istället 

skapar olustkänslor hos eleverna vilket får dem att vilja undvika djupare kontakt med 

läraren i fråga.  
 

“Teachers’ ways-of-being vary. Some teachers’ comportment inspires their 

students, engaging them in reciprocity of open and dynamic relating. There are 

other teachers whose comportment means that students dread relational 

experiences with them, preferring instead to avoid the teachers.” (a.a. s. 70) 

 

Jacobsen (2004) skriver om att vara autentisk. Detta betyder att man som lärare hela 

tiden bör sträva efter att vara äkta, att vara sig själv.  För att klara detta måste man 

lära känna sig själv så att man vet vad man verkligen kan och vad det egentligen är 

man vill. Om man har den kunskapen om sig själv så blir det mycket lättare att arbeta 

målmedvetet på ett positivt sätt. Det betyder ju att man inför sina elever lättare kan 

motivera varför man gör som man gör i klassen, något som annars inte alltid är en 

självklarhet. Att arbeta på ett äkta, eller autentiskt, sätt innebär också att man klarar 

av att erkänna när något känns svårt eller när man inte har ett direkt svar på något. 

Det innebär även att man står för vad man säger och att man kan erkänna när man 

haft fel. Om man arbetar autentiskt blir det naturligt att bjuda på sig själv.  

Författaren menar att accepterandet av sig själv är ovärderligt när det gäller att kunna 

acceptera sina elever. Om man kan ha en förlåtande inställning till den egna person 

blir det genast lättare att utöva flexibilitet i sin lärarroll. Detta beror på att man då 

slipper känslan av att behöva skydda eller försvara sitt eget jag.  Man slipper känna 

sig falsk och att begränsa sig i förhållandet till andra blir onödigt. Är man på det 

klara med sin bakgrund så blir det lättare att skapa tydliga mål för att komma dit man 

vill. Och att veta vart man vill är något som underlättar när man ska motivera sina 

handlingar inför eleverna. Man kan känna trygghet och övertygelse i det man säger. 

Att ibland känna sig förvirrad i sin lärarroll eller behöva erkänna att man inte har 

svar på alla frågor behöver då inte betyda att världen rasar samman. (Jacobsen 2004) 

 

Normell (2004) skriver om att människan agerar på rutin i många situationer. Detta 

är vi oftast inte medvetna om just i den givna stunden. Hur vi agerar i olika 

situationer är någonting sitter djupt förankrat i oss. Våra handlingar har konstruerats 

på grund av vilka erfarenheter vi tidigare varit med om. Vid vissa tillfällen kan vi 

dock känna lust att förändra det sätt vilket vi agerar på. Detta är i många fall en 
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väldigt tung uppgift även då vi vet att vi måste. För att klara av sådana stora 

förändringar är vi i behov av att ha trygga relationer. Trygga relationer skapar en 

känsla att det är tillåtet att ge uttryck för alla slags känslor utan att bli avvisad, 

förlöjligad eller klandrad. Man kan då våga dela med sig och tala med andra om hur 

man mår, vad man känner och hur man reagerar i olika situationer. Detta gäller för 

både lärare och elever. Thunman och Palm (2006) skriver i sin artikel att genom att 

sätta positiva krav på eleverna regelbundet i skolan, och att vi alltid förväntar oss det 

bästa av eleverna, så kan man stärka deras egen självbild att de klarar av saker. 

Genom detta växer eleverna som människor och kan bättre bidra till klassens positiva 

utveckling. 

 

2.4.2  Fostran, regler, rättvisa och omsorg i skolan 
 

Robert Thornberg (2006) skriver i en utav sina avhandlingar om att skolan är en 

arena för fostran. Han hänvisar till Sommer (1997) som skriver om att det är skillnad 

mellan direkt och indirekt fostran. Direkt fostran är t.ex. när man visar direkt kontroll 

genom att sätta gränser och ingripa i handfasta situationer. Den indirekta fostran kan 

i skolan visas genom det sätt på vilket pedagogerna styr upp vardagen, vilka rutiner 

de inför i sin klass. I dessa vardagliga rutiner finns inbäddat implicita normer som 

brukar handla mycket om hur det är lämpligt att uppföra sig. Den direkta fostran kan 

efterhand omvandlas till att bli en indirekt fostran. Ett exempel kan vara att några 

elever springer omkring och skriker i klassrummet. Läraren griper då in i situationen 

på ett tydligt (direkt) sätt och informerar om att detta inte är ett accepterat beteende. 

Efter ett tag tar rutinerna i klassrummet över själva fostrandet som i och med detta 

blir indirekt fostran. Via de regler som läraren sätter upp i klassrummet låter denne 

eleverna förstå vilka beteenden som är önskvärda och eftersträvansvärda. Oavsett om 

läraren är medveten eller omedveten om det så förmedlar han/hon sedan att de som 

rättar sig efter reglerna är goda elever och att de som bryter reglerna är besvärliga. 

(Thornberg, 2006) 

 

Thornberg (2006) redogör för hur lärarna i hans avhandling anser sig själva vara 

förebilder för sina elever och att de inte sällan finner detta problematiskt. De är 

medvetna om att de gör fel ibland och att de försvarar detta med att de inte är mer än 

människor. Dessutom medger lärarna att de relativt sällan reflekterar över det sätt på 

vilket de fostrar sina elever eller hur de agerar som förebilder. 
 

Många pedagoger berättar att en del av deras fostranspraktik är omedveten 

eller oreflekterad men att de ändå hoppas att de förmedlar de värden och 

normer som de vill att eleverna ska tillägna sig. I större eller mindre utsträckning 

är de således omedvetna förebilder eller rollmodeller. (Thornberg, 2006, s.213) 

 

Gunnel Colnerud (2007) beskriver hur en debatt länge pågått angående huruvida en 

omsorgsetik är förenlig med en rättviseetik eller inte. I denna debatt diskuterades om 

utövandet av rättviseetik i klassrummet hindrade lärare från att ge sina elever rätt 

omsorg. Vice versa diskuterades huruvida ett omsorgsbaserat agerande verkligen kan 

garantera opartiskhet. De båda fälten i denna debatt tycks dock på senare tid ha 

kunnat enas. Det finns numera en tanke om att rättviseetiken och omsorgsetiken 

verkar kompletterande för varandra, och då särskilt när man agerar i större grupper. 

 
Lärare balanserar varje dag mellan rättvisa 
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och omsorg i sina etiska val och man skulle kunna säga att de 

tvingas organisera omsorgen och fördela den på ett rättvist sätt. (s.36) 

 

 

Social-psykologisk forskning visar att i lärarens relation till sina elever är det som 

skapar tillit, hur eleverna uppfattar och läser av sin lärares intentioner. Det är alltså 

mycket viktigt eleverna känner att de kan lita på att deras lärare försöker agera 

neutralt. 

 

2.4.3 Oönskade elevbeteenden enligt lärare 
 

Thornberg (2008) har undersökt vad för slags beteenden som lärare finner 

oönskvärda hos sina elever. Han fann att de beteenden som oftast beskrevs som 

oönskade, var sådana som på olika sätt klev utanför ramarna för hur lärarna hade 

tänkt att genomförandet av lektionerna skulle gå till. 
 

Sammantaget kan det utifrån den översiktliga och den närgående beskrivningen 

konstateras att störande beteende som uppmärksammades 

av lärarna företrädelsevis handlade om att eleverna visade bristande 

ansvar för arbetsuppgifter genom att vara på fel plats, prata om 

annat än uppgifterna och använda skolmaterial på ett annat än avsett 

sätt eller inte upprätthållit en arbetsproduktiv ordning i klassrummet. 

 

Lärare på en skola hade en verktygslåda med olika pedagogiska metoder som kunde 

tas till när icke önskvärda beteenden behövde avvärjas i klassen. De pedagogiska 

verktygen skulle även vara en hjälp till att samtidigt bibehålla goda relationer till 

eleverna. Trots denna verktygslåda visades att lärarna sällan använde verktygen 

konsekvent. Metoderna användes sporadiskt och till synes oreflekterat. 
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3 PROBLEM OCH SYFTE 

 

Syftet med detta arbete är att synliggöra och få en inblick i hur lärare själva beskriver 

relationsarbetet mellan sig själva och de elever som de interagerar med i den 

pedagogiska verksamheten. 

 

 Vilka uppfattningar har lärare själva om sitt relationsarbete gentemot elever? 
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4 METOD 

 

I denna undersökning är målet att få en inblick i hur lärare tänker kring sina 

relationer till eleverna de möter i den pedagogiska verksamheten. 

 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

För att kunna genomföra denna undersökning har jag valt att göra kvalitativa 

intervjuer. Holme och Solvang (1991) skriver att man inte kan bestämma om den ena 

eller den andra metoden är korrekt att använda. Man måste utgå från sina 

frågeställningar för att hitta den mest passande metoden.  För att jag ska kunna få 

fram den mängd information jag vill ha, anses en intervju vara den mest korrekta 

metoden. Jag vill även att intervjun ska vara kvalitativ, för att få fram så mycket 

information som möjligt av intervjupersonen, och även få en djupare förståelse. En 

kvalitativ metod kännetecknas ofta av att man har en viss närhet till sin källa, den 

som man hämtar sin information ifrån. En kvalitativ studie handlar om att man ska få 

fram en större förståelse för det man undersöker. (a.a) Trost (1997) skriver också att 

när man genomför en kvalitativ intervju så handlar det i stora delar om att förstå 

personen och hur de tänker om ämnet. 

En kvalitativ intervju kan liknas vid en vardagssituation och ett vanligt samtal. Här 

som forskare låter man intervjupersonen kliva fram, styra och påverka samtalet och 

dess utveckling. Forskaren ser till att hålla samtalet inom ämnets ramar, och 

försäkrar sig även om att frågorna som ställs blir besvarade. Av den anledningen går 

det därför inte att använda sig av standardfrågor eller standardiserade frågeformulär. 

(Holme och Solvang, 1991).  

För att kunna genomföra en djupintervju görs en intervjuplan. Denna plan 

koncentreras till vad jag behöver veta av respondenten. De frågor som finns med ska 

spegla de frågeställningar som finns samt kunna leda fram till ett svar som kan 

analyseras av intervjuaren. (Banaka, 1981) 

 

 

4.2 Urval 

Jag har valt att intervjua lärare som jag har träffat under min senaste praktik, i 

projektet skolövertagning. Alla lärare som jag träffat har arbetat ute i verksamheten 

ett tag och är behöriga lärare. Jag intervjuade lärare, både kvinnor och män. Jag gör 

ingen skillnad på deras svar utifrån genusperspektiv, utan jag ville istället ha en 

spridning bland lärare för att ha möjligheten att kunna hitta olika arbetssätt inom det 

område som vi undersöker. De lärare som jag intervjuat arbetar alla på samma skola 

men är verksamma i olika arbetslag och har i vissa fall olika arbetsuppgifter. Mina 

respondenter är verksamma i olika klasser och i olika åldrar. Arbetssättet på den 

skolan där intervjuerna genomfördes är att man arbetar i triss. Detta innebär att det är 

tre lärare på två klasser.  
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4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på den skola där jag tidigare haft min praktik. Det är en 

skola med elever åk 1-6. Jag valde den för att jag redan hade en relation till mina 

respondenter, och min förhoppning var att det skulle leda till att de kände sig mer 

bekväma, och mer villiga att öppna sig. 

Innan jag genomförde mina intervjuer såg jag till att jag hade en intervjuplan att följa 

samt en bandspelare. Detta för att jag skulle kunna koncentrera mig på vad 

intervjupersonen säger istället för att behöva anteckna.  

Väl under intervjun hade jag min intervjuplan med mig som jag skulle följa för att få 

en sån hög struktur som möjligt. Trost (1997) skriver att om man genomför 

intervjuer inom ett bestämt område och med planerade frågor då har intervjun en hög 

grad av struktur. Då jag ofta hamnar utanför intervjuplanen anser jag att jag har en 

relativ låg struktur, eftersom intervjun liknar mer ett vardagssamtal. Varje 

intervjutillfälle tog från ca 20 min till 45 min.  

Innan varje intervju förklarade jag om de etiska principer jag följer under arbetet och 

frågade igen om det var okej att jag spelade in deras svar, samt om jag fick använda 

dem i min undersökning. 

Flera av pedagogerna uttryckte tydligt att vissa frågor var svåra att svara på och 

behövde lite betänketid. Alla pedagoger jag intervjuade påpekade vikten det jag ville 

undersöka, men även att de inte diskuterar det så ofta. 

 

 

4.4 Bearbetning 

Efter genomförandet av intervjuerna startade transkriberingsarbetet. Sedan delade jag 

upp mängder av citat i olika grupper i ett ”kladd-dokument”. På så sätt kunde jag 

börja urskilja vissa teman i det respondenterna talade om. Detta underlättade mitt 

arbete mycket och dessa teman var  början till vad som sedan blev rubriker och 

underrubriker i det färdiga resultatavsnittet. 

Redovisningen av resultatet sker genom tre stora övergripande rubriker med 

respektive underrubriker som har till syfte att tydliggöra de mönster jag tyckt mig se 

i mina intervjuer med respondenterna. 

 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Viktigt är att de som blir intervjuade har gett sitt medgivande, och vet vad 

undersökningen går ut på (Holme och Solvang, 1991). Innan  intervjun så förklarade 

jag hur den skulle genomföras, samt att de hade rätt att avbryta intervjun om de 

skulle vilja. Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att man som 

intervjuare ser till att man har tillstånd från de som blir intervjuade att spela in deras 

svar. Detta såg jag till att ha innan jag gick ut för att genomföra intervjuerna. 

Genom det kan man skapa en tillit mellan intervjuaren och intervjupersonen som är 

viktig för att intervjusituationen ska fungera smidigt. Det är viktigt att man låter 

intervjupersonen låter prata fritt och att det blir mer som ett samtal än intervju 

(Holme och Solvang, 1991). 

Vidare så använde jag mig av Vetenskapsrådets (2002) anvisningar för 

forskningsetiska principer. Det finns olika steg man måste gå igenom för att kunna 

genomföra sin studie. Den första aspekten är informationskravet, här ska jag som 
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genomför undersökningen meddela de som intervjuas vad arbetets syfte är. 

Samtyckeskravet, de som deltar i min undersökning har rätt att själv bestämma om 

sitt deltagande i arbetet. Konfidentialitetskravet, de som deltar i min undersökning 

får ej lämnas ut med namn eller dylikt utan deras uppgifter är konfidentiella. Den 

sista delen är nyttjandekravet, de uppgifter man får fram om enskilda personer får 

endast användas till undersökningen.  

 

4.6 Felkällor 

När man genomför intervjuer med människor får man ta i beaktning deras 

uppfattning om sitt arbete, och att de automatiskt kan försköna sitt arbete för att det 

ska låta mycket bättre. Det handlar om den mänskliga faktorn som man alltid får ta 

hänsyn till vid undersökningar.  

När man genomför kvalitativa intervjuer kan de som blir intervjuade snabbt skapa sig 

en uppfattning om vad de tror att vi som genomför intervjun är ute efter. Det kan bli 

så att de försöker leva upp de förväntningar som de tror att vi har, istället för att svara 

utifrån deras egna uppfattningar och känslor inför det berörda ämnet. (Holme och 

Solvang, 1991) 

En annan del av undersökningen som kan ge felkällor är vår egen tolkningsförmåga. 

Både intervjuaren och den som blir intervjuad kan tolka både frågor och svar på olika 

sätt. På så sätt kan visa svar och frågor få en annan mening än vad som var avsett 

från början. 

4.7 Validitet 

Om ett arbete ska anses ha hög validitet så måste forskaren undersöka det han eller 

hon från början avsett att undersöka (Olsson och Sörensen, 2007). Validiteten mäter 

således graden av giltighet i arbetet. Jag anser att denna studie har en relativt hög 

validitet då jag hela tiden utgått ifrån att ta reda på vilka uppfattningar lärare själva 

har om sitt relationsarbete gentemot elever och utformat intervjufrågorna därefter. 

 

4.8 Reliabilitet 

Om en ska anses ha hög reliabilitet ska den kunna utföras flera gånger, med samma 

instrument, och leda till samma resultat (Olsson och Sörensen, 2007). Reliabiliteten 

handlar således om hur man undersöker, samt om hur noggrann man är. Det är svårt 

att säga om resultatet skulle bli detsamma om denna undersökning genomfördes en 

gång till med andra respondenter. Möjligheten finns ju att andra svar skulle ges. 

Reliabiliteten i undersökningen skulle ha varit större om ett större antal respondenter 

använts. I en intervjusituation blir det för reliabilitetens skull viktigt att inte ställa 

ledande frågor (Holme och Solvang, 1991). Det var dock svårt att undvika att ställa 

ledande frågor ibland då respondenten inte utvecklade sina svar på egen hand. För att 

gå vidare råkade det då vid ett par tillfällen bli frågor utav ledande karaktär.  
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5 RESULTAT 

 

Efter genomgången av respondenternas svar så delades de in i tre huvudresultat. I det 

första lyfts de resultat fram som genomsyrar samtliga intervjuer som genomförts i 

detta arbete, d.v.s. att det inte gavs något tydligt uttryck för någon medveten strategi i 

relationsarbetet gentemot eleverna. I det andra huvudresultatet belyses det faktiska 

görandet som ändå pågår, trots tidigare nämnda omedvetenhet. Det tredje 

huvudresultatet fokuserar på de hinder för relationsarbetet som de intervjuade ger 

uttryck för. Nedan har tagits fram en figur med avsikt att förtydliga materialet och 

göra det lättare för läsaren att följa med i redovisningen av resultatet. 
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5.1 Uppfattningar om det egna agerandet och bemötandet 

i relationsarbetet 

Alla respondenter anser det vara viktigt att ha någon form av relation till sina elever. 

Detta är något som framgår hos samtliga intervjuade. Intrycket ges att goda 

relationer skapar förutsättningar för att eleverna ska få en bra skoltid och att 

skapandet av relationer verkligen är något att arbeta för. Det framstår dock som 

problematiskt att sätta fingret exakt hur man går till väga i relationsarbetet. Mycket 

förefaller vara beroende av pedagogernas egna personlighet. 

5.1.1 Viktigt för yrket 
 

Att relationer är viktiga för respondenterna framgår med tydlighet. Bra relationer 

verkar ses som en grundsten i en lärares arbete. Det ges uttryck för att relationer är 

någonting som man måste börja arbeta med på en gång med nya elever, för att kunna 

hjälpa dem att acklimatisera sig i skolans värld. 

 
” Jätteviktigt. Det är ju A och O liksom.” 

 

”Absolut. Vi är en jättestor del i deras utveckling.” 

 

”Jaa, det är viktigt. De är ju nya när jag får dem så man måste ju se till att få en 

bra start, en bra relation… till mig men också till allt nytt här.” 

 
” Det är så viktigt för barnen att de får en bra relation till sin lärare. Och det är ju 

upp till läraren att man får det. Det kan man ju inte begära att barnen ska se till.” 

 

5.1.2 Otydliga strategier 
 

Ingen utav de intervjuade verkar dock ha någon riktigt medveten strategi som de 

använder sig utav i sitt relationsarbete gentemot sina elever. De flesta menar att de 

inte gör något särskilt. Det förefaller vara någonting som bara sker. Trots denna 

otydlighet angående vilka strategier de har så ges uttryck för att relationsarbetet kan 

vara något som växer fram gradvis och förbättras i takt med att man får en längre 

erfarenhet av att vistas bland eleverna. Att det finns möjlighet till visst lärande över 

tid kan således spåras i respondenternas svar. 

 
”Alltså jag tror inte att jag gör något speciellt för att lära känna dem.” 

 

”Jag har väl inget knep så direkt.” 

 
”Jag kan inte säga att jag lägger ner någon särskild energi på att lära känna dem, 

utan jag försöker bara se till att de är med och att de känner sig, nej jag gör nog 

inget speciellt, det gör jag nog inte.” 

 
”Jag vet inte om jag gör något särskilt. Jag har väl inte någon aktiv plan utan det 

gör man väl under tiden.” 

 
”Sedan lär man sig väl med åren naturligtvis. Det är ju lite svårt i början när man 

kommer in på ett ställe. Nu när man varit här i åtta år så är det ju lite lättare att 

komma nära och skapa relationer tycker jag.” 
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5.1.3 Personlighet 
 

Någonting som förmedlades under intervjuerna var uttryck för vikten av den egna 

personligheten som pedagog. Att lyckas med att ha relationer till eleverna handlar 

alltså mycket om hur man är som person. Det ges dock inga specifika svar på vad i 

personligheten som är viktigt. Ändå lägger respondenterna stor vikt vid detta. 

 
”Det hänger mycket på hurdan du är som person. Det gör det i lärarjobbet, det 

gör det faktiskt.” 

 

”Relationer har mycket att göra med hur som man är som personer.” 

 

En grundläggande tanke förefaller vara att man har hjälp i sitt arbete om man har en 

personlighet som gör att man inte är rädd för att reda i situationer av olika slag. Det 

anses vara positivt om man vågar ta upp ämnen och händelser till diskussion, oavsett 

om det är händelser av positiv eller negativ art. 

 
”Jag är inte rädd för att ta upp när det är både negativa och positiva relationer, 

jag är inte rädd för att diskutera det.” 

 

Intrycket ges även av att en pedagogs personlighet är högre rankat än vilken 

utbildning eller vilka ämneskunskaper denne besitter. Frågan väcktes också om 

huruvida ett gott relationsarbetssätt överhuvudtaget är någonting som kan läras in. 

Uppfattningen förfaller vara att det finns något svårdefinierbart som man helt enkelt 

bör ”ha” om man ska lyckas inom läraryrket. 
 

”Man kan vara hur duktig som helst på de ämnen som man ska undervisa i. Men 

har man inte den möjligheten eller förmågan att skapa kontakt med sina elever, 

mottagare. Då blir det ingen bra effekt.” 

 
”Jag tror, man måste självklart ha utbildning på det men jag tror man måste ha en 

känsla.” 

 
” Ja egentligen är jag tveksam om det är något som man kan lära sig. Alltså jag 

tror att det är mycket hur man är som person. Och därför är jag ju av 

uppfattningen att man ska ha personlighetstest, lämplighetstest på 

lärarhögskolan. Det är inte alla… eller vissa passar helt enkelt inte för det här 

jobbet.” 

 

 

Åsikter finns också om att det även är viktigt att få kunskaper om relationsarbete 

med sig ifrån sin utbildning, att det är något man kan lära sig. En viss osäkerhet kan 

dock spåras angående vad det är man kan lära sig.  

 
” det är väl viktigt att man tar upp det så att man får det med sig från sin 

utbildning. Man kan säkert lära sig mycket om det.” 
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5.2 Uppfattningar om vad relationsarbetet är till för 

Ingen av respondenterna förefaller ha några särskilt utarbetade strategier i sitt 

relationsarbete. De ger ändå uttryck för vad de anser gälla i ett relationsarbete. Man 

kan urskilja några återkommande områden i deras svar som framhålls som viktiga. 

Dels ett område som handlar om att lära känna sina elever så att man kan komma 

dem nära, och dels ett område som handlar om att disciplinera sina elever för att få 

en fungerande klass. Det finns även ett område som handlar om att via sina relationer 

till eleverna kunna stötta deras lärande.  
 

5.2.1 Lära känna eleven 
 

Att samtala med eleverna är ett område som respondenterna ständigt återkommer till 

under intervjuerna. Samtalet verkar ses som en grund från vilken mycket 

relationsarbete byggs. Det är i samtalet man får en chans att lära känna eleven. Man 

får möjligheter att veta vilka intressen de har och utifrån detta kan relationen 

utvecklas och byggas vidare. 

 
” Jag pratar mycket med barnen.” 

 

”Man försöker ju prata med dem så mycket som möjligt” 

 

”Man får väl försöka ta reda på intressen och vad de tycker om att göra.” 

 

Genom dessa samtal samt en daglig kontakt med sina elever så har man förmånen att 

kunna upptäcka och reda i situationer som uppstår på en gång. Man behöver inte 

vänta till specifika tillfällen avsatta för samtal kring sådant. 
 

”har du en daglig kontakt som man har förmånen att ha på detta stadiet så tar 

man upp relationerna och problemen när de sker.” 

 

Att vara engagerad och närvarande framhålls också som otroligt viktigt. Eleverna 

uppfattar om lärarna är engagerade i dem och det är någonting som är av stor vikt i 

byggandet av relationer, då det ger tillit. 

 
”Lärare det är att vara här och nu, vara engagerad och vara närvarande.” 

 

Att umgås med barnen genom att t.ex. spela spel och på så vis skapa tillfällen för att 

lära känna dem, nämns också som ett gott tillvägagångssätt för att kunna lära känna 

eleven. Det blir en avslappnad form för att umgås, vilket ger en känsla av vardaglig 

trygghet. 

 
”Man kan t.ex. sitta ner och spela spel och umgås.” 

 

 

5.2.2 Disciplinera eleven 
 

Respondenterna ger uttryck för hur man som pedagog befinner sig i en maktposition 

gentemot sina elever. Som lärare befinner man sig i centrum i klassrummet, ofta 

majoriteten av lektionstiden. Från ett sådant centrum har man möjlighet att påverka, 
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färga och till viss del styra elevers åsikter och tankar. Detta kan trots sina fördelar 

även upplevas som skrämmande. 

 
”du har världens makt att påverka dem. Jag har världens makt att påverka dem 

och säga hur de ska göra, och uppföra sig i olika situationer.” 

 

” Det är lite som en aha-upplevelse i början. Lite skrämmande hur mycket man 

har makt att påverka” 

 

Har man utvecklat en relation till sina elever så hamnar man i en position där man 

utan problem kan tala om vad man förväntar sig utav dem som klass. Detta innebär 

stora möjligheter att påverka dem i den riktning man önskar. 

 
”jag som tydlig ledare talar om vad som gäller. T.ex. vi håller inte på att tramsar 

utan vi uppför oss ordentligt. Gör du det varenda gång så får du in en rutin, då 

vet de det.” 

 

”Man kan påverka sina klasser mycket men man måste börja i ettan, med att vara 

ganska hård!” 

 

” Man går in och snackar om hur man ska bete sig och så. T.ex. efter en rast.” 

. 

 
”…ska man ska lyckas få någon effekt på saker som man inte är riktigt nöjd med 

om vi säger så, då måste man ju ha en relation.” 

 

5.2.3 För lärandet hos eleven 
 

Att lära känna sina elever och skapa en god relation till dem öppnar utöver att kunna 

disciplinera dem, även upp för möjligheten att kunna hjälpa deras faktiska lärande i 

ämnena. Respondenterna tar även upp exempel från sin egen skoltid för att 

understryka detta. 

 
” Relationen ju också viktigt för att de ska lära sig tror jag. Man kan ju bara 

tänka på sig själv, hur man hade det med sina egna lärare när man gick i skolan. 

Hade man en lärare som man inte tyckte bra om så tyckte man ju ofta att det 

ämnet var jättetråkigt och tvärtom.” 

 
” Och det blir ju viktigt då att vi som lärare stärker dem så att de kan tycka att 

det är roligt och vill lära sig. 

 

Man kan använda sina relationer till att på ett positivt sätt fösa dem framåt i sitt 

lärande. Har man en god relation så tål den att man även ställer lite krav och 

förväntningar på eleverna. 

 
”Jag puttar positiv på dem” 

 

”Man pushar på dem lite extra liksom.” 

 

Alla är dock inte lika tåliga när det gäller detta med krav och förväntningar. Med en 

del elever får man använda det förtroendet man fått till att försiktigt visa på framsteg 

i elevens arbete.  
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” Man får liksom försöka smyga in dem i det. Ta småsteg. Visa dem att, se det 

här gick ju jättebra. Sedan nästa gång kan vi göra det här och så…” 

 

5.3 Uppfattningar om vilka hinder som finns för 

relationsarbetet 

 

Respondenterna talar om att de anser att det är mycket viktigt med goda relationer till 

sina elever. Samtidigt ger de uttryck för att det inte alltid är helt enkelt att skapa 

dessa. Det finns vissa faktorer som försvårar deras relationsarbete med eleverna. 

Dessa faktorer har delats upp i två områden. Det ena området är yttre faktorer och det 

andra området är inre faktorer. 

 

5.3.1 Yttre faktorer 
 

Något som många verkar uppleva som en försvårande omständighet när de ska skapa 

relationer är bristen på tid. Respondenterna förefaller vara stressade över detta. Flera 

utav respondenterna uttrycker en önskan om att kunna spendera mer tid till att 

samtala med sina elever. 
 

”Man vill ju ha tid att kunna prata i lugn och ro.” 

 
 ”Man vill ju kunna prata lite mer, men så har man ju inte riktigt tid till det.” 

 

De tillfällen som nämns där tid faktiskt finns är få, och det verkar då röra sig om 

enstaka kortare stunder. 

 
”…som i matsalen när man sitter och äter, då är det ju i alla fall lite lugn och ro” 

 

”När man är rastvakt kan man få tillfälle att gå runt och prata med dem.” 

 

Utöver bristen på tid nämns också höga elevantal och bristen på personalresurser 

som ett hinder i relationsarbetet. 

 
” Det är ju svårare när det är så mycket barn. Man är ofta inte full styrka heller 

och då har man inte riktigt tid att sitta ner.” 

 

5.3.2 Inre faktorer 
 

I intervjusvaren kan urskiljas ytterligare något som ges uttryck för som ett hinder i 

relationsarbetet, såväl som i skolarbetet, nämligen elevernas egna sätt att vara och 

agera. 

 
” jag har svårt för tjuriga barn. När barnet ska tjura och ifrågasätta, fast de inte 

gör någonting det är jobbigt.” 

 

” Sen är de väl lite taggiga och kaxiga sådär. Förpubertala, och det är väl sådant 

man får jobba med också.” 
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”Det är svårt när de har ett sådant sätt. Det är ju en sak när de har ett mer öppet 

sätt, men när de hela tiden ska tjafsa…” 

 

Respondenterna talar också om att deras arbete försvåras då elever har oönskade 

attityder gentemot undervisningen. Några respondenter talar om att dessa elever 

ibland inte har någon egen riktig vilja att göra framsteg.  

 
”Sedan beror det också på personen i fråga, hur mycket den är villig att hjälpa till 

och jobba med sig själv.” 

 

”Han har ingen riktig motor, tycker jag… Det finns ingen riktig gnista.” 

 

Det ges även uttryck för att det är jobbigt när en elev tror att de gjort framsteg då så 

inte är fallet enligt läraren. 

 
”Så tycker jag att när jag försöker stötta henne och säga till om olika saker så kan 

hon ändå säga till mig hon höjt sig fast hon inte gjort det.” 
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6. DISKUSSION 

 

 

I denna diskussion kommer de svar och tankar som jag har fått av respondenterna 

kopplas ihop med den litteratur som presenterats i arbetets bakgrund, främst ur ett 

interaktionistiskt perspektiv. Jag kommer även att ge uttryck för mina egna tankar 

kring ämnet samt ställa nya frågor som kan vara till hjälp för att fortsätta skapa 

diskussion om detta ämne.  

 

6.1          Uppfattningar om det egna agerandet och bemötandet i 

relationsarbetet 

 

Respondenterna i arbetet talade alla om hur viktigt de ansåg det vara med goda 

relationer till sina elever. De benämnde det även som varande A och O i sitt arbete. 

Detta stämmer väl överens med Nilssons (1993) beskrivning utav relationer som 

människans livsnerv. Han menar dessutom att relationer människor emellan är 

någonting som vi inte skulle klara oss utan. Även Birnik (1998) ger i sin avhandling 

uttryck för att nära relationer är nödvändiga för att undervisningen ska bli 

meningsfull. Dessa tankar passar väl in i det interaktionistiska perspektivet som har 

som grundpelare att människan inte utvecklas av sig själv utan blott i samspel med 

andra människor. 

Återkommande i resultatet var uttryck för att det var pedagogernas egna 

personligheter som var av största vikt när det gällde att skapa dessa goda relationer 

till eleverna. Det framkom dock inte många specifika exempel på vad i 

personligheten som var det bärande elementet. När det gällde vad pedagogerna 

gjorde för att lära känna sina elever och kunna skapa relationer till dem anades en 

brist i medvetna strategier. Många utav respondenterna fick verkligen tänka till och 

även då var det svårt att komma fram till något konkret svar. Min tolknig utav det 

som ändå sades är att de flesta ansåg att personligheten på något obestämbart sätt 

ändå var viktigare än medvetna strategier.  

Ett sådant resonemang står i kontrast till vad Åhs (1998) skriver om att det 

pedagogiska arbete som bedrivs i skolan måste grunda sig i en medvetenhet. Åhs 

menar ju att den människosyn vi har är det som styr undervisningens riktning. Ska vi 

lyckas undervisa så att vi når de mål vi önskar uppnå måste vi alltså först och främst 

bli medvetna om vår människosyn och våra pedagogiska strategier.  

Ur ett interaktionistiskt perspektiv kan respondenternas problem med att definiera 

strategier i relationsarbetet och benägenheten att då lägga tyngden på vikten av 

personligheten, förklaras av vad Trost och Levin (2004) skriver. Författarna menar 

att en viktig punkt i interaktionismen handlar om att vi befinner oss i nuet. Våra 

handlingar förändras från situation till situation. Har man inte på förhand tänkt 

igenom hur man ska agera, så blir det då svårt att i efterhand se ett tydligt mönster 

eller strategier. Enklare blir det att istället hävda att hur man agerat helt enkelt beror 

på någonting i personligheten. 

I Thornbergs (2006) avhandling kan man dock se att respondenterna i detta arbete 

inte är ensamma om att sakna medvetna strategier i sitt relationsarbete gentemot sina 

elever. Han beskriver lärarna i sin avhandling som omedvetna förebilder. 
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Det respondenterna säger om att man inte kan lära in hur man agerar i relationer till 

andra människor anser jag får endast delvis stöd i vad Nilsson (1993) skriver. Han 

skriver om relationer som någonting naturligt för människan, vilket skulle kunna 

stödja att relationskompetens är något som kommer utav sig självt. Samtidigt skriver 

han även om att man måste öva upp en medvetenhet om hur man agerar i sina 

relationer. Alltså är relationskompetens enligt Nilsson något man redan har inom sig 

men som ständigt måste bearbetas samt reflekteras över. De respondenter som anser 

att ett gott relationsarbete är någonting som växer fram gradvis och förbättras 

efterhand genom längre vistelse bland eleverna, skulle förmodligen komma väl 

överens med Nilsson. De får även stöd i vad Mead säger om att människan har en 

viktig förmåga i att kunna göra reflektioner utifrån händelser för att sedan kunna 

anpassa sitt agerande i framtida liknande händelser. (Cuff och Payne, 1979). 

Ranagården (2009) är också utav den meningen att läraryrket är ett yrke där man 

ständigt lär sig och utvecklas. 

Själv kan jag känna stor förståelse för de respondenter som menar att man som lärare 

måste ha en känsla för detta med att skapa relationer och att det bör vara en del i 

personligheten från början. Jag tror att de flesta är väl medvetna om att läraryrket är 

ett socialt yrke och rimligtvis söker man sig då inte till ett sådant yrke om man inte 

har en önskan om att få interagera socialt med andra människor. Uttrycket i resultatet 

för att man eventuellt inte heller kan lära in ett gott relationsarbetssätt anser jag dock 

vara sorgligt. Som lärare har man till uppgift att ständigt få andra människor att vilja 

och förstå att de kan lära in nya kunskaper. Då är min tanke att dessa regler även 

borde gälla oss själva. 

 

6.2          Lärares uppfattningar om vad relationsarbetet är till för 

 

Det finns en klar koppling mellan det Webster-Stratton (2004) skriver om relationers 

betydelse för elevernas lärande i skolan och respondenternas tankar kring detta. 

Webster-Stratton skriver att en god relation mellan lärare och elev är grundläggande i 

skolans arbete. Det är den goda relationen som skapar möjligheter till att motivera 

eleverna och föra ett givande arbete, vilket i sin tur kan öka elevernas lärande och 

deras prestationer i ämnena som undervisas. Detta är helt i överensstämmelse med 

vad respondenterna ger uttryck för i resultatet. De beskriver sina tankar om att 

relationen är viktig för att eleverna ska lära sig och de drar även paralleller till sin 

egen skolgång och sina egna upplevelser utav detta fenomen. De anser att 

relationerna kan användas positivt till att kunna pusha eleverna den lilla extra biten 

som kan krävas för ett bättre resultat.  

Ur en interaktionistisk synvinkel  kan detta förstås utifrån Aspelins (1999) tolkningar 

av Cooleys föreställning om spegeljaget. Enligt denna föreställning är det viktigt för 

människan hur andra människor uppfattar hennes beteende. Om en lärare lyckats 

skapa en god relation till en elev kan man då tänka att eleven blir angelägen om att  

visa sig duktig. 

Mina egna erfarenheter från skoltiden stämmer helt med vad Webster-Stratton och 

respondenterna i resultatet säger. Jag minns med värme de lärare jag hade bra 

relation till när jag gick i skolan och jag minns även känslan av att man ville 

anstränga sig lite extra för dem och verkligen visa att man kunde prestera. Jag minns 

även lektioner som jag skydde för att de var så långtråkiga. Lektioner i ämnen som 
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jag senare upptäckt att jag faktiskt har intresse för. Kanske skulle min inställning 

varit annorlunda om min relation till läraren i dessa ämnen varit av mer positiv art. 

 

Ännu en vinst utav att ha väl fungerande relationer till sina elever är att man på så 

sätt lättare kan forma klassen så som man önskar. I resultatet talar respondenterna om 

att det är viktigt för en ledare att vara tydlig, rak och konsekvent. Är man det så kan 

man utan större problem tala om för dem vad som gäller i vissa situationer. Eleverna 

lär sig alltså efterhand att snabbt tolka lärarens signaler, vilket gör det möjligt att 

forma klassen så som man anser det bäst. På vissa ställen i resultatet tycker jag mig 

kunna se att disciplinering via relationerna sker främst för lärarens skull, för att 

pedagogen ska kunna vara nöjd med klassen. Här kan jag se kopplingar till vad Trost 

och Levin (2004) skriver om att människor interagerar med hjälp utav symboler och 

att talade ord kan bli till symboler med specifika innebörder. På så sätt kan man 

uppnå önskat klimat i klassrummet. Det krävs dock att människorna som interagerar 

har samma förståelse för symbolerna. Även Thornberg (2006) tar upp detta med att 

lärare har sina egna sätt att förmedla till eleverna vilka beteenden de bör eftersträva. 

Han benämner skolan som en arena för fostran.  

Resultatet i detta arbete visar att många lärare i början av sin yrkeskarriär blivit 

förvånade och även skrämda över vilken stor makt de faktiskt har att forma sina 

elever. De beskriver känslan som något utav en aha-upplevelse. 

När jag själv arbetat som lärare har jag själv upplevt denna känsla. Jag kan även 

känna med de respondenter som gav uttryck för att det kan vara skrämmande. Makt 

kan förvisso vara berusande, men den kan även lätt ge svindel då man inser vilket 

ansvar som följer med på köpet. Man vill ju så gärna lyckas skapa det där goda 

samspelet. Men när man som lärare arbetar tillsammans med sina elever i en klass 

innebär detta att man har en så gott som daglig kontakt. Är man då rak, tydlig och 

konsekvent som respondenterna anser att man bör vara, så har man rimligtvis större 

chans för att en gemensam tolkning utav symbolerna ska kunna uppstå.  

 

6.3     Lärares uppfattningar om vilka hinder som finns för 

relationsarbetet 

 

I likhet med ovanstående skriver Imsen (1999) om hur lärare och elever tillsammans 

utvecklar en förståelse för hur arbetet bör bedrivas i klassrummet och hur en tyst 

överenskommelse uppstår. Vissa utav respondenterna gav uttryck för att ett hinder i 

deras arbete utgjordes av elevernas egna attityder. De gav exempel på att elever 

kunde vara tjuriga och ifrågasättande och ha ett kaxigt sätt. Thornberg (2008) visar i 

sin avhandling att detta är vanligt förekommande uppfattningar hos lärare när det 

handlar om oönskat beteende hos elever.  

Mina tankar när jag läser om dessa oönskade beteenden blir till en misstanke om att 

det samförstånd som Imsen skriver om kanske saknas. Möjligtvis blir då läraren 

stressad över att eleven inte har samma uppfattning av hur det ska gå till i 

klassrummet, vilket gör att läraren drar slutsatsen att felet ligger i inre faktorer hos 

eleven. På så vis kan läraren skydda sig själv. Jacobsen (2004) skriver om att man 

som lärare bör vara autentisk. Med detta menar han att man kan bjuda på sig själv 

och acceptera sig själv trots eventuella misstag. Detta i sin tur gör att man kan 

acceptera eleverna och tillåta sig själv bli mer flexibel.   
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Respondenterna tog upp bristen på tid som ett tydligt hinder i sitt arbete med 

relationer. Ranagården (2009) visar i sin avhandling att inte bara respondenterna i 

detta arbete känner på det viset. I sin avhandling har hon visat på att detta är ett 

problem som lyfts fram utav många lärare. 
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