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Abstrakt 
 

Författarens namn: Emma Ekenmo 

 

Titel: ”Hon var engagerad i personen”– Gymnasieelevers upplevelser av lärare-elevrelationer 

och dess påverkan på elevers motivation till lärande 
 

Engelsk titel:”She was dedicated in your person” – Secondary Students' perceptions of teacher-

 student- relations and their influence in students' motivation for learning 

 

__________________________________________________Antal sidor:_51_________________ 

Syftet med denna undersökning är att studera gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter av 

relationen mellan lärare och elev samt om eleverna upplever att lärare-elevrelationen har någon 

inverkan på deras motivation till lärande. Uppsatsens empiri grundar sig i fem kvalitativa intervjuer 

med elever som går det sista året på gymnasiet. Valet av metod baseras på målsättningen att få en 

djupare förståelse för elevers upplevelser och erfarenheter av lärare-elevrelationer. 

 

Resultatet av undersökningen visar att eleverna har en entydlig uppfattning om hur en lärar-

elevrelation bör vara utformad för att en god relation ska kunna utvecklas. Eleverna är eniga om att 

goda relationer mellan dem och deras lärare påverkar deras lärandemöjligheter. Resultatet visar att 

eleverna främst vill ha lärare som är personliga, engagerade och förstående så att en god relation 

mellan parterna kan utvecklas. Eleverna har även en gemensam syn på hur mindre goda relationer 

mellan lärare och elever kan ta sig i uttryck, vilket anses påverka elevernas motivation till lärande 

negativt.  

 

Både tidigare forskning och samtliga elever i undersökningen betonar vikten av goda relationer 

mellan lärare och elev. Resultatet visar att eleverna anser att det är viktigt att utvecklingen av 

relationen mellan lärare och elev sker både i och utanför klassrummet. Om läraren hälsar och talar 

med eleverna utanför klassrummet känner de sig sedda och får en upplevelse av att läraren bryr sig 

om dem som personer och inte endast som elever.  

 

Nyckelord: lärare-elevrelation, motivation, lärande, kommunikation, relationsutveckling och von 

Wright.  
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1. Inledning 
 

När vuxna ser tillbaka på sin skoltid kan de oftast berätta om både bra och mindre bra lärare som de 

har haft. Hur relationen till lärare har sett ut kan på olika sätt ha påverkat dem både under och efter 

deras skoltid, såväl positivt som negativt. Jonas Aspelin menar att under en stor del av den svenska 

skolhistorian har lärares roll som kunskapsförmedlare prioriterats, medan aspekten av elevomsorg 

hamnat i skymundan. Han menar att generellt sett inriktade sig dåtidens lärare på att lära ut ett 

bestämt ämnesstoff till eleverna. Tankar om att skapa goda relationer mellan sig och eleverna var 

inget som ansågs ingå i lärarens uppgifter. Eleverna uppfattades som ”opersonliga ting”
1
, vilket 

gjorde att deras uppfattningar och känslor inte ansågs viktiga.
2
   

 

I dagens utbildningssystem har uppfattningarna om lärares uppgifter förändrats, vilket har bidragit 

till att omsorgsaspekten till eleverna har fått en större betydelse. I styrdokument för gymnasieskolan 

(lgr11) framhålls vikten av goda relationer mellan lärare och elever. Läraren ska visa respekt för 

eleven och dennes arbete, utgå från den enskilde elevens behov samt stärka och uppmuntra elevers 

sociala kompetens.
3
 Sociala relationer har under den senaste tiden fått ta allt större plats och blivit 

ett mer diskuterat ämne inom skolans värld. Utbildningsdepartementet skriver i en utredning: 

”Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina 

elever.”
4
 De menar vidare att skolan är en social plats där det hela tiden sker möten mellan 

människor.
5
 Ett samspel som fungerar bidrar ofta till positiva följder, medan brister i det sociala 

samspelet innebär stor risk för negativa konsekvenser. Skolinspektionens granskning visar att det 

finns brister i lärare-elevrelationerna i dagens svenska skolor, vilket kan ge negativa konsekvenser 

för dessa elever.
6
 Utifrån detta resonemang är betydelsen av sociala relationer och vikten av att de 

utvecklas ett mycket aktuellt tema för både dem som arbetar i skolan och för dem som ämnar göra 

det.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag fått möta lärare-elevrelationer som har fungerat 

på ett gynnsamt sätt, men även de som fungerat mindre bra på grund av olika orsaker. Synen på 

relationen mellan lärare och elever samt dess betydelse för elevers motivation och utveckling har 

även sett olika ut på de skolor där jag gjort min praktik. Det finns inga nationella beskrivningar på 

                                                 
1
 Aspelin 2003:44 

2
 Ibid., 2003: 44 

3
 Lgr 11 2011: 8, 10 och 13 

4
 Utbildningsdepartementet 2008:216 

5
 Ibid., 2008:215 

6
 Skolinspektionen 2010: 4 
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hur en god relation mellan lärare och elever ska skapas och bibehållas, vilket gör att det kan se olika 

ut för olika lärare, elever och skolor.  

 

Med denna bakgrund finner jag att det är relevant att undersöka hur elever ser på relationen mellan 

sig och sina lärare och vilka kvaliteter elever anser att en lärare bör ha för att kunna skapa en 

gynnsam relation. Det är även av intresse att undersöka om relationen kan sägas ha ett samband 

med elevernas motivation till lärande.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter av lärare-

elevrelationer. Syftet är även att studera om eleverna upplever att dessa relationer har någon 

inverkan på deras motivation till lärande. Frågeställningarna blir således: 

 

 Hur upplever gymnasieelever relationen till sina lärare? 

 Vilka kvaliteter/egenskaper är, enligt gymnasieelever, önskvärda hos lärare för att en god 

relation ska kunna utvecklas? 

 Vilka kvaliteter/egenskaper hos lärare är, enligt gymnasieelever, möjliga orsaker till att en 

mindre god relation utvecklas? 

 Hur värderar gymnasieelever betydelsen av lärare-elevrelationer för deras motivation till 

lärande? 
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2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt presenterar jag uppsatsens centrala begrepp. Inledningsvis kommer begreppet 

relationer att definieras och därefter kommer olika teorier om lärande att presenteras. Avslutningsvis 

presenteras tidigare forskning inom området.  

 

2.1 Relationer 

 

För att en relation ska kunna skapas krävs det att människor i någon mening står i kontakt till 

varandra. Aspelin och Sven Persson menar att relationer, som till exempel mellan lärare och elever, 

byggs upp genom kommunikation och samspel mellan parterna.
7
 Den relation som uppstår mellan 

människor kan, enligt Jesper Juul och Helle Jensen, leda till en långvarig relation som är 

betydelsefull för de berörda personerna. De menar vidare att det är viktigt att skilja mellan 

begreppen relation och interaktion. I motsats till definitionen av begreppet relation beskrivs 

interaktionsbegreppet som korta och opersonliga möten mellan individer.
8
 Relationer mellan 

människor kan ha olika karaktärer så som kompisrelationer, föräldrarelationer och kollegiala 

relationer. I uppsatsen ligger fokus på lärare-elevrelationer, vilka skapas under en längre tid och 

som sker i samspel mellan lärare och elev. De relationer som skapas kan såväl upplevas som 

positiva som negativa. Aspelin och Persson anser att goda relationer är ett viktigt mål med 

utbildning. De menar vidare att det är genom en god relation och dialog mellan lärare och elev som 

kunskap utvecklas.
9
 

 

Juul och Jensen påpekar att i ett samspel mellan jämbördiga vuxna är de båda parter som har ett lika 

stort ansvar för relationens kvalitet. De menar vidare att i samspel mellan vuxna och yngre personer 

är det alltid den vuxne personen som ansvarar för relationens kvalitet.
10

 Håkan Jenner menar att 

relationen mellan en lärare och elev aldrig kan ses som jämbördig eftersom som läraren har ett 

professionellt uppdrag. Han menar att: ”det är pedagogens uppgift att försöka förstå sin elev /.../, 

men det är inte hans/hennes uppdrag att försöka förstå pedagogen.”
11

 Juul och Jensen menar dock 

att den yngre parten kan komma med förslag och påverka relationen, men de kan inte ta hela 

ansvaret.
12

 

 

                                                 
7
 Aspelin och Persson 2011:107 

8
 Juul och Jensen 2009:106 

9
 Aspelin och Persson 2011: 19 

10
 Juul och Jensen 2011: 106 

11
 Jenner 2009: 23 

12
 Juul och Jensen 2009: 106 
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2.2 Lärande 

 

Lärande är ett viktigt begrepp i dagens samhälle och i denna undersökning. Lärande är ett 

mångfasetterat begrepp som i vardagsspråket används i en vid mening. Knud Illeris menar att det 

går att urskilja fyra grundbetydelser av begreppet när det används i en vardaglig kontext. 

 

1. Begreppet kan ses som ett resultat av läroprocesser hos en individ. Lärande kan då likställas 

med det som individen har lärt sig. 

 

2. Begreppet kan betraktas utifrån de psykiska processer som äger rum hos en individ, vilka 

kan leda fram till det som nämns i punkt 1. Dessa processer kan benämnas som 

läroprocesser. 

 

3. Begreppen lärande och läroprocesser kan betraktas utifrån samspelsprocesser mellan 

individer. Ett samspel med individens sociala omgivning anses vara en förutsättning för att 

läroprocesser och lärande kan ske.  

 

4. Den fjärde grundbetydelsen av begreppet lärande är att lärande och läroprocesser ofta 

används synonymt med ordet undervisning. Illeris menar att det förekommer såväl i 

vardagliga kontexter som i professionella sammanhang. Det bidrar till att det inte görs någon 

skillnad mellan det som förmedlas och det som en individ tillägnar sig.
13

  

 

Det gör att det i huvudsak är lärande i eller genom samspelsprocesser som beskrivs i punkt 3 som är 

särskilt relevant för denna undersökning.  

 

2.2.2 Lärandets tre dimensioner 
 

Illeris presenterar tre dimensioner av lärande, nämligen: innehållsdimension, drivkraftsdimension 

och samspelsdimension. Han menar att dessa tre dimensioner är viktiga att ha i åtanke om man vill 

uppnå en förståelse för en lärosituation. Författaren betonar att det är viktigt att komma ihåg att 

lärandet alltid sker i ett samhälleligt sammanhang, vilket generellt sett har en betydelse för 

läroprocessen.
14

 

 

Den första dimensionen som Illeris belyser är innehållsdimensionen, vilken han i en vid definition 

beskriver som det som lärs in. Viktiga begrepp inom denna dimension är: kunskap, förståelse samt 

                                                 
13

 Illeris 2007: 13 
14

 Ibid., 2007:41f 
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färdigheter. Det som är eftersträvansvärt är att skapa mening, det vill säga att skapa en förståelse av 

vår tillvaro samt att träna upp färdigheter för att kunna utnyttja dem i vardagslivets alla 

utmaningar.
15

  

 

Den andra dimensionen benämner Illeris som en drivkraftsdimension. För att en individ ska tillägna 

sig något måste det finnas en slags drivkraft. Denna drivkraft bör innehålla motivation, känslor och 

vilja för att tillägnelseprocessen ska fungera på ett bra sätt. Illeris menar att dimensionen handlar 

om en: ”mobilisering av den mentala energi som lärandet kräver, och vi är i grunden engagerade i 

denna mobilisering för att hela tiden kunna bevara vår mentala och kroppsliga balans.”
16

 Det är 

bland annat osäkerhet och nyfikenhet som får oss att vilja söka ny kunskap. Genom den nya 

kunskapen får vi en ökad förståelse och färdigheter som återupprättar balansen.  

 

Den tredje dimensionen, samspelsdimensionen, handlar om individers samspel med andra, såväl på 

en social som en materiell nivå. Den sociala nivån handlar om samspelssituationen i till exempel ett 

klassrum, medan den samhälleliga nivån bestämmer villkoren för samspelet. Illeris väljer att knyta 

begreppen handling, kommunikation samt samarbete till denna dimension. Han menar att det är 

nödvändigt för människor att kommunicera med andra och utbyta tankar och erfarenheter. Det 

utvecklar även en människas socialitet, det vill säga att den skapar en förmåga att engagera sig i 

olika sociala samspel.
17

 

 

Olga Dysthe menar att lärande sker under hela livet såväl i skolan som i arbetslivet. Det som är 

gemensamt för all sorts lärande är att den är sammanlänkad med socialt samspel. Dysthe menar att 

alla människor är delaktiga i kulturer och i gemenskaper, vilka har betydelse för hur en människa 

tänker och handlar i olika situationer. Hon menar att inlärningssituationer kan ses på samma sätt. 

Lärande kan inte studeras som isolerade fenomen utan måste betraktas utifrån hela kontexten. 

Frågan om hur samspelet och relationen är mellan lärare och elev är därför en viktig fråga utifrån ett 

lärandeperspektiv.
18

   

 

Sammanfattningsvis förstås begreppet relation, i denna uppsats, som ett socialt samspel mellan 

lärare och elever som i viss omfattning är personligt. Denna relation som utvecklas mellan parterna 

kan upplevas som både positiv och negativ. Illeris belyser tre definitioner av lärande, det vill säga 

innehållsdimension, drivkraftsdimension och samspelsdimension. Enligt Illeris måste det finnas ett 

                                                 
15

 Ibid., 2007: 42 
16

 Ibid., 2007:43 
17

 Ibid., 2007: 44 
18

 Dysthe 2001: 9 
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innehåll som ska läras in, ett socialt samspel och en drivkraft för att lärande ska kunna ske. Det är i 

det sociala samspelet som människor utbyter tankar och idéer, vilket får människor att utvecklas. 

Men för att elever ska vilja lära sig är det dock viktigt att det finns en motivation till att vilja lära.  
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3. Tidigare forskning 
 

Den forskning som tidigare har gjorts inom området visar att möjligheten till lärande bland annat 

påverkas av relationen mellan elever och lärare. Forskningen har visat att ett gott samspel mellan de 

två parterna kan bidra till en motivation till inlärning, samtidigt belyser forskningen de negativa 

konsekvenser som en ogynnsam relation kan medföra.  

 

En av de forskare som har intresserat sig för relationers betydelse mellan lärare och elever är Hans 

Birnik. I en undersökning intervjuade Birnik grundskolelärare för att studera vilken vikt lärarna 

fäster vid relationen mellan sig själva och sina elever. Han undersökte även hur de utvalda lärarna 

uppfattade lärare-elevrelationers betydelse för elevernas inlärning och utveckling.
19

 Resultatet av 

undersökningen visar att lärarna bedömer att en av deras viktigaste uppgifter är att skapa goda och 

tillitsfulla relationer till sina elever. De menar vidare att det är viktigt att skapa en trygg och 

tillitsfull relation för att få eleverna intresserade av skolarbetet. För att en meningsfull undervisning 

ska kunna ske måste läraren vara hjälpsam och på ett tydligt sätt visa att eleven är accepterad som 

han eller hon är.
20

 Birnik anser att en god relation mellan lärare och elever kan bidra till att väcka ett 

intresse hos eleven, samtidigt kan motsatsen ske om relationen mellan parterna inte är gynnsam.
21

  

 

I en utredning från Skolverket exemplifieras hur elevers lärande påverkas negativt på grund av 

ogynnsamma relationer mellan lärare och elever. Syftet med studien var att undersöka de 

bakomliggande orsakerna till varför många elever lämnar grundskolan och gymnasieskolan utan 

fullständiga betyg.
22

 Med hjälp av lärarintervjuer kunde främst fyra olika faktorer urskiljas, vilka 

handlade om brister där skolpersonal själva anses kunna påverka resultaten. De fyra faktorerna är:     

 

      • ”relationer mellan skolans personal, elever och föräldrar, 

 • hur arbetssätt anpassas till elevers förutsättningar och behov, 

 • ambitioner och resultatförväntan samt 

 • kompetensutveckling av lärare.”
23

 

 

I studien framhålls den förstnämnda faktorn, det vill säga relationer, som en mycket inflytelserik 

orsak till varför många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Studien visar att ogynnsamma 

relationer mellan en elev och dennes lärare genomgående leder till svårigheter att nå fullständiga 

                                                 
19

 Birnik 1998:14 
20

 Ibid., 1998:125f 
21

 Ibid., 1998: 131 
22

 Skolverket 2001:7 
23

 Ibid., 2001:8 
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betyg. Samtidigt visar undersökningen att elever lyckas bättre i de ämnen där det finns en god 

relation mellan parterna.
24

 Det är därför viktigt att lärare och elever möter varandra med respekt och 

förståelse. Det är något som de intervjuade lärarna nämner som en viktig faktor i undersökningen. 

De menar att en god social miljö är en förutsättning för elevers lärande och utveckling.
25

 Dock visar 

studien att skolan och dess personal brister i att skapa dessa förtroendefulla relationer, vilket leder 

till att elever lämnar skolan med ofullständiga betyg.  

 

Martin Hugo diskuterar i sin doktorsavhandling om hur ”gymnasieskolan ska kunna möta behovet 

hos elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg.”
26

 Eleverna som har ofullständiga 

betyg från grundskolan går på det individuella programmet. Genom deltagande observationer och 

intervjuer med sju elever och tre lärare vill han ge en beskrivning av deras upplevelser av sin 

gemensamma gymnasietid. Resultatet av undersökningen visar att relationen mellan lärare och 

elever är mycket viktig. Eleverna menar att relationens utformning har stor betydelse om de 

kommer till skolans undervisning eller ej. Eleverna framhåller att tillit, närhet och en känsla av att 

bli sedd är viktigt för en god relation. I undersökningen poängterar lärarna att det är viktigt att tycka 

om eleverna på riktigt för att relationen ska uppfattas som äkta hos eleverna.
27

 I utvecklingen av en 

lärare-elevrelation är det viktigt att läraren lägger ner tid och engagemang för varje elev. En av de 

intervjuade lärarna menar även att det är viktigt att arbeta nära och skapa en relation med hela 

människan och inte endast se denne som en elev.
28

  

 

En forskare som har blivit uppmärksammad för att ha gjort en stor utbildningsundersökning är John 

Hattie. Han har gjort en mycket omfattande studie, vilken bygger på fler än 800 metaanalyser, där 

han diskuterar påverkningsfaktorer på elevers inlärning.
29

 Hattie poängterar främst två faktorer som 

påverkar elevers lärande: lärares yrkeskunnande samt kvaliteten på interaktionen mellan lärare och 

elever. För att en god relation ska kunna utvecklas mellan lärare och elever, menar Hattie, att det är 

flera faktorer som är viktiga. Han väljer att definiera tre viktiga egenskaper som en lärare bör ha för 

att han eller hon ska ha möjligheten att öka chanserna för att skapa en god relation till sina elever. 

 

 Värme: ”Värme manifesteras i acceptans, tillgivenhet, ovillkorlig respekt och 

positiv aktning för eleverna.”
30

 Läraren bör visa värme på ett naturligt sätt och 

                                                 
24

 Ibid., 2001:30 
25

 Ibid., 2001: 31 
26

 Hugo 2007: 47 
27

 Ibid., 2007:132 
28

 Ibid., 2007: 139f 
29

 Hattie 2012: 17 
30

 Ibid., 2012: 189 
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inte planera att göra det. 

 Förtroende: det är viktigt att eleven är medveten om att läraren tror på den, vilket 

anses särskilt viktigt när eleven har det jobbigt. 

 Empati: läraren bör kunna sätta sig in i elevens situation för att hjälpa honom 

eller henne på bästa sätt. 

 

Han menar att kärnan i en god relation är ”att eleven ser värmen, känner uppskattning och lärarens 

höga förväntningar och vet att läraren förstår honom eller henne.”
31

 

 

Hattie menar vidare att det är av stor vikt att läraren kan skapa en miljö i klassrummet där det finns 

en känsla av öppenhet och rättvisa. Eleverna bör känna en trygghet i klassrummet där det är tillåtet 

att göra misstag och samarbeta för att nå en lyckad inlärning. Således bidrar den trygga miljön till 

dialog mellan läraren och eleverna. Lärarens uppgift är därefter att bibehålla en inbjudande miljö 

för eleverna samt ha höga förväntningar på alla elever. Det är dock viktigt att poängtera att för att en 

god relation ska kunna skapas mellan lärare och elever, menar Hattie, att det måste finnas ett 

intresse från båda parter. Läraren kan inte styra eleven utan deras uppfattningar om läraren spelar en 

stor roll för hur relationen mellan dem utvecklas, det vill säga i en positiv eller en negativ riktning.
32

 

 

Jenner är en av de forskare som har undersökt sambandet mellan relationens kvalitet och elevers 

motivation till lärande. Jenner menar att läraren har en viktig roll i diskussionen om elevers 

motivation. Han poängterar också att ”motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd 

av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får.”
33

 Hur elever blir bemötta av sina lärare är 

därför en väsentlig fråga i diskussionen om elevers motivation till lärande.  

 

Jenner presenterar flera olika förutsättningar för att en relation och därmed elevers motivation ska 

öka. Han menar att grunden för en god relation och motivationsarbete är att läraren möter eleven 

som en person och inte som en produkt.
34

 Eleven är en person som har tankar och åsikter som 

läraren bör försöka förstå utifrån elevens perspektiv. Jenner menar att läraren därför bör ha ett 

perspektivseende.
35

 För att relationen ska stärkas är det viktigt att eleven får uttrycka sina tankar 

och åsikter i undervisningen. Enligt Jenner är det viktigt att läraren arbetar utifrån uppfattningen att 

                                                 
31
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32
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33

 Jenner 2004: 9 
34
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35
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kunskap skapas tillsammans och att elevers tankar därför är betydelsefulla.
36

 Jenner belyser vikten 

av att läraren är öppen och engagerad för att motivationsarbetet ska fungera på ett positivt sätt.  
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4. Teori 
 

För att kunna analysera det insamlade materialet kommer uppsatsen att utgå från ett teoretiskt 

perspektiv som fokuserar på samspelet mellan människor. Moira von Wright har i sin avhandling 

undersökt vilka förutsättningar som behövs för att ett genuint pedagogiskt möte ska kunna ske. von 

Wright grundar i sin tur sin undersökning utifrån hennes tolkning av George Herbert Meads teori 

om symbolisk interaktionism.  

 

4.1 Punktuellt och relationellt perspektiv 

 

I von Wrights forskning diskuteras begreppet subjektivitet, vilket benämns som det ”fenomen där vi 

kan möta och förstå andra människor som konkreta handlande subjekt. En individs jag, själv, 

identitet och personlighet utgör olika aspekter av denna subjektivitet.”
37

 Beroende på vilket 

perspektiv en person utgår ifrån påverkas dennes förståelse för den mänskliga subjektiviteten. von 

Wright skiljer mellan det punktuella och det relationella perspektivet.  

 

I det punktuella perspektivet ses människor som åtskilda och isolerade från varandra. En relation 

mellan lärare och elev kan därför beskrivas som fristående subjekt, vilka man försöker att föra 

närmare varandra. Eftersom människan betraktas som isolerade ifrån andra är det punktuella 

perspektivet fokuserat på en människans enskilda egenskaper. Med hjälp av exempelvis: 

”historiska, sociala, biologiska eller psykologiska faktorer”
38

 kan en individ avgöra vad en annan 

människa är.
39

 Utifrån det relationella perspektivet betraktas inte människan som isolerade subjekt, 

utan istället i relationen till andra människor. Olika handlingar som framträder i relationen till andra 

människor bidrar till vem en individ är. von Wright menar att människan utvecklas i mötet med 

andra människor och kan ses som ett handlande subjekt.
40

 Relationen mellan lärare och elev ses 

som processer där läraren och eleven integrerar med varandra. 

 

 Om vi exempelvis betraktar förhållandet mellan lärare och elev utifrån ett punktuellt  

 perspektiv, så behandlar vi dessa två individer som primärt åtskilda och polära, medan  

 förhållandet mellan lärare och elev i ett relationellt perspektiv omfattar både en differentierad  

 relation där läraren står mot eleven och en integrerad helhet där läraren utgör en helhet med  

 eleven.
41 
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Ett begrepp som von Wright använder sig av är handling. I det relationella perspektivet avser 

begreppet det som utspelar sig mellan individer.  En människas subjektivitet visar sig i dennes tal 

och handlingar. Utifrån Meads tankar om social interaktion, menar von Wright, att människors 

reflexiva tänkande skapas i sociala samtalsprocesser. Hon menar vidare att i ett socialt samspel 

finns det alltid personer som handlar och det är därför oundvikligt att låta bli att vara deltagande.
42

 

 

4.2 Subjektivitetens utveckling 

 

von Wright beskriver, utifrån Meads teori, hur subjektiviteten tar form utifrån tre skiften. Dessa 

skiften benämner hon: från imitation till rekonstruktion, från medvetande till meningsskapande och 

från det förutsägbara till det oväntade.  

 

För att kunna förstå det första skiftet, från imitation till rekonstruktion, måste dess förutsättningar 

förklaras. Mead menar att en viktig förutsättning är att: ”individen kan sätta sig in i en annans 

situation, ta en annans plats.”
43

 Utifrån Meads diskussion innebär imitera att en individ först sätter 

sig in i en annan människas situation och därefter i sin egen. En vanlig kommunikation behöver 

med andra ord inte leda till imitation om inte individerna kan ta en annans plats. Imitation kan både 

ske medvetet och omedvetet, dock är det nödvändigt att individen redan har en medvetenhet om att 

de andra tänker, uppfattar och kan något annat, för att hon ska kunna sätta sin in i andra människors 

situationer. Det är genom kommunikation och reflexion som denna process kan ta form.
44

 

 

För att få en förståelse av intersubjektiviteten använder von Wright Meads begrepp gest. Begreppet 

avser den första fasen i en social handling mellan individer, där mottagaren förväntas reagera och 

svara på den andres gest. Gesten kan vara antingen fysisk eller vokal, dock anses gesten alltid vara 

social eftersom den riktar sig till en annan person. När en individ svarar på en annans gest är det 

inte själva gesten som den reagerar på utan dess betydelse. Om en person inte förstår en annan 

individs gester uppstår ingen medvetenhet om gesternas betydelser. För att denna medvetenhet ska 

uppstå måste vi först och främst förstå vad en sak är (gesten) och därefter dess betydelse (den egna 

attityden).
45
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Som nämndes tidigare finns det två typer av gester: fysiska och vokala. Mead menar i sin teori att 

när en person utför en fysisk gest får den rikta sin uppmärksamhet till den andres reaktion för att få 

veta hur den upplevs. Den vokala gesten är annorlunda i och med att den är lika synlig för den som 

utför gesten som den som tar emot den. Mead menar att: ”vokala gester har en självstimulerande 

karaktär och den kännetecknas av att de upplevs på liknande sätt av den som mottar gesten som av 

den som producerar den.”
46

 Han menar vidare att den vokala gesten kan påverka människor, vilket 

kan leda till att en individ tar ”den andres attityd.” Det betyder att mottagaren kan reagera på 

liknande sätt och därmed tar individen den andras attityd. Mead menar att det är viktigt att kunna ta 

andras attityder eftersom det gör det möjligt för en person att föra ”inre” samtal med sig själv, vilket 

bidrar till en större medvetenhet om oss själva.
47

 

 

Frågan som Mead ställer sig är: ”hur kan vi bli medvetna om meningen av vad andra gör?”
48

 I det 

andra skiftet från medvetande till meningsskapande beskriver Mead vad han avser med begreppet 

mening. Han menar att det ska förstås som relationen mellan en persons handlingar och mottagarens 

respons på dessa. Mead hävdar att: ”det är först då man har en föreställning om den respons som 

gesten kommer att väcka hos den andra, som medvetenhet om mening kan knytas till den egna 

gesten.”
49

 Det betyder att föreställningen uppstår innan den andres respons uppkommer.  

 

Meads diskussion om medvetande kretsar i första hand om individers reflexiva tänkande. En 

förutsättning för att individer ska skapa ett reflexivt medvetande är att de ingår i sociala situationer. 

Mead poängterar även en annan viktig förutsättning och det är att våra vanor måste brytas för att vi 

ska utveckla vår reflexion. Genom att konfronteras med problem tvingas individen att hitta nya 

lösningar och lämna sina vanor.
50

 

 

Mead menar att genom kommunikationsprocessen och genom att ta andras perspektiv och attityder 

kan en individ få perspektiv på sig själv, vilket även leder till att hon skapar en självmedvetenhet. 

När individen har fått en medvetenhet om andras attityder kan det leda till ett reflexivt medvetande 

om mening. Ett reflexivt medvetande hänger samman med förmågan att kunna reflektera över det 

som varit, vad som kan vara, vad som kan bli och vad som kunde ha varit. Tack vare vårt språk kan 

vi hålla kvar våra erfarenheter och kommunicera om dem tillsammans med andra.
51
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I det tredje och sista skiftet, från det förutsägbara till det oväntade, menar von Wright att: 

”intersubjektiviteten och den sociala handlingen ses som källa till människors meningsskapande och 

reflexiva tänkande.”
52

 Hon menar att individer har möjligheter att lämna gamla vanor och vidga 

sina själv genom att möta andra människor. Som nämndes tidigare menar Mead att i den sociala 

processen har människor en förmåga att ta andras perspektiv och attityder. von Wright tolkar det 

som att vi blir mindre egocentriska. Genom att vi kan växla perspektiv är det omöjligt att endast se 

en situation utifrån en ända synvinkel, till exempel den egna. Hon menar vidare att när en individ 

tar en annans perspektiv bidrar det till att en bit att det förflutna självet dör, samtidigt som vi 

omskapar oss själva.
53

  

 

4.3 Två aspekter av självet 

 

von Wright förklarar att Mead delar upp självbegreppet i två aspekter: I och me. Me är den del av 

självet som gör att vi kan se oss själva utifrån andra individers perspektiv, medan I står för det 

subjektiva perspektivet. När en individ betraktar sig själv utifrån andras ögon upplever den sig som 

ett me, men när individen är i handling och upplever olika företeelser upplever den sig som ett I.  

Självet utvecklas genom ett samspel mellan me och I.
54

 von Wright poängterar att: ”utan förmågan 

att tala med sig själv skulle självmedvetenheten knappast kunna uppstå. ”
55

 

 

von Wright hävdar att den mellanmänskliga kommunikationen är nödvändig för att människors 

själv, subjektivitet, identitet och medvetande ska kunna skapas. Eftersom människan har förmågan 

att sätta sig in i andras situationer och ta andras roller, leder det till att vi ständigt förändras. Att 

fånga en annan människas själv eller identitet blir svårt ”eftersom vi anpassar oss och koordinerar 

våra handlingar, och att vi dessutom har förmågan till nyskapande.”
56

 I sociala situationer används 

fysiska och vokala gester med hjälp av dessa symboler kan en individ bli medveten om mening, 

vilket kan förändra dennes medvetande. Meningen konstrueras i sociala situationer, det vill säga i 

en gemensam handling med andra människor.
57
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4.4 Slutna och öppna människor 

 

von Wright gör en uppdelning av mänsklig subjektivitet, den slutna människan (homo clausus) och 

den öppna människan (homines aperti). Den slutna människan står själv i centrum och det som har 

betydelse för jaget utgår alltid ifrån det egna inre självet. Eftersom den slutna människan alltid 

ställer det egna självet, egot, i centrum får den en egocentrisk självbild.
58

 Den öppna människan kan 

i jämförelse med den slutna människan inte betraktas som en enskild person, då tonvikten ligger vid 

relationer mellan människor. von Wright menar: ”uppmärksamheten riktas inte primärt mot ett 

medvetande i en människa, utan mot medvetenheten mellan människor.”
59

 Den enskilde individen 

slutar inte att existera, dock ligger inte betoningen på den enskilde individen inre utan det som sker 

mellan människor.  

 

von Wright menar att slutna och öppna människor kan kopplas samman med det punktuella 

perspektivet respektive det relationella perspektivet. Om en lärare riktar sin uppmärksamhet utifrån 

ett punktuellt perspektiv i undervisningssituationen ser hon eller han slutna elever. Läraren uppfattar 

alla elever som enskilda subjekt som kan kommunicera med varandra. När en lärare ska hjälpa en 

elev som har svårigheter blir den första uppgiften att bestämma elevens position. Efter det kan 

läraren bestämma hur hon eller han ska arbeta för att hjälpa eleven. Trots att det kan finnas flera 

elever i en klass som behöver hjälp riktar sig läraren endast till en elev i taget, vilket beror på att 

läraren med punktuellt perspektiv anser att elevens förutsättningar och tänkande finns i den enskilde 

eleven. Eleven bedöms alltid i relation till en idealelev, vilken von Wright jämför med det allmänna 

idealet Människan.
60

 Det bidrar till att elevens behov uttrycks som något som fattas hos eleven, det 

vill säga en brist.
61

 

 

Om läraren istället riktar sin uppmärksamhet utifrån ett relationellt perspektiv i 

undervisningssituationen ser hon öppna elever. Läraren utgår då från varje elevs behov, 

förutsättningar och tänkande. Visserligen riktar läraren sin uppmärksamhet mot en elev, likt ett 

enskilt subjekt. Dock ligger skillnaden i att läraren inte ser eleven utifrån dennes egenskaper utan 

tyngdpunkten ligger på relationer mellan individer. Läraren och eleven skapar tillsammans en social 

miljö där läraren blir delaktig i det som eleven möter.
62

 Elevens svårigheter ses inte som något som 

eleven bär med sig utan har sin grund i ett sammanhang, vilket gör att det är angeläget för alla 
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elever i en grupp.
63

  

 

von Wright poängterar att många elever har ”behov av att bli sedda” eller ”behov av 

uppmärksamhet”. Hur viktigt det är för varje elev är individuellt men läraren bör eftersträva att 

tillfredsställa detta behov, menar von Wright. Hon menar vidare att läraren bör markera på olika sätt 

för eleven att den är sedd av läraren, det vill säga att den är Någon. I ett relationellt perspektiv kan 

behovet av att bli sedd handla om att eleven vill bli delaktig. Genom att bjuda in eleven kan dennes 

behov tillfredsställas och den sociala processen som uppstår kan leda till en ny mening.
64

  

 

von Wright menar att läraren eftersträvar ett gott möte mellan sig och sina elever. Men hur läraren 

ser sina elever i det pedagogiska mötet, det vill säga som ett vad eller en vem, beror på vilket 

perspektiv läraren utgår ifrån. När en lärare utgår från det punktuella perspektivet ställer hon sig 

frågan: vad eleven kan, vad den inte kan?  Vilka möjligheter och begåvningar har eleven? Läraren 

är mest intresserad av elevens utvecklingsmöjligheter. Om det uppstår en situation som är 

problematisk för en elev frågar sig läraren: ”vilket är ditt problem?” Eleven blir då identifierad med 

sitt problem och läraren försöker hitta lösningar för att rätta till bristen. När läraren ser eleven som 

ett vad finns risken att även eleven ser sig själv som ett vad, och självförståelsen är då präglad av ett 

egenskapstänkande. När läraren endast intresserar sig för elevernas egenskaper och bortser från 

individualisering finns det inte något utrymme för vemet.
65

 

 

När läraren utgår från ett relationellt perspektiv riktar den uppmärksamheten mot elevens 

individualitet och dennes unika egenart, det vill säga en vem. von Wright menar att det är viktigt att 

läraren inte endast intresserar sig för eleven utan att han eller hon vågar visa vem den är för i det 

sociala mötet.
66

  

 

 läraren är delaktig innebär inte endast att läraren intresserar sig för,  

 och i den meningen är deltagande, utan det innebär att läraren blir en  

 deltagare, en i figurationen som i kraft av sin uppgift är beredd att  

 träda ur centrum och i mötet med andra är beredd att även själv  

 avslöja vem hon är.
67 
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Lärarens relation till eleven handlar om att pendla mellan att vara delaktig samt deltagare för att ge 

förutsättningar för ett gott pedagogiskt möte. 
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5. Metod  
 

Metoden som har används för att samla in undersökningens empiri är kvalitativa intervjuer. 

Eftersom studien syftar till att bidra med kunskap om elevers upplevelser av lärare-elevrelationer är 

det elevens livsvärld och dennes relation till den som står i centrum.
68

 I följande del kommer 

undersökningens val av metod presenteras samt en beskrivning om tillvägagångssättet att ges.  

 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Enligt Runa Patel och Bo Davidson är det utformningen av undersökningsproblemet som avgör 

vilken forskningsstrategi som är lämpligast att använda.
69

 Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

menar att det finns olika former av samtal. Det är i samtal med andra människor som vi kan få 

beskrivningar om dennes tankar, upplevelser, känslor och om dennes livsvärld. De menar vidare att 

ett intervjusamtal ger möjlighet till kunskap om den intervjuades tankar och attityder till ett 

specifikt fenomen.
70

 Eftersom uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för elevers upplevelser 

och deras tolkningar är kvalitativa intervjuer att föredra.  

 

I valet av metod fann jag Kvales och Brinkmanns redogörelse för en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju användbar. De definierar intervjustrategin på följande sätt ”en sådan intervju 

söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos 

de beskrivna fenomenen.”
71

 Det är den intervjuade personen och dennes upplevelser från den levda 

vardagsvärlden som ska stå i centrum. I den kvalitativa intervjun produceras kunskap genom en 

dialog mellan forskaren och den intervjuade. En viktig uppgift är att förstå det ämne och det 

berättade som den intervjuade delger och kunna se det utifrån den intervjuades perspektiv.
72

 

 

Kvale och Brinkmann menar vidare att den halvstrukturerade livsvärldsintervjun varken är: ”ett 

öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär.”
73

 Intervjuerna kan genomföras med hjälp av ett 

antal teman och frågor, dock påverkas intervjuernas innehåll av den intervjuade personens svar och 

dess riktning. I och med intervjuns möjlighet till flexibilitet, däribland uppföljning av svar, medför 

den en fördel framför kvantitativa metoder. Vid intervjutillfället har även forskaren möjlighet till att 

uppmärksamma icke verbala signaler, likt kroppsspråk och tonfall, som forskaren inte har möjlighet 
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till vid skriftliga svar.  

 

I undersökningen valde jag att utföra enskilda intervjuer framför gruppintervjuer. Detta val 

grundade sig i resonemanget som Pål Repstad för. Han menar att gruppintervjuer kan medföra att 

intervjupersoner inte vågar säga vad de upplever inför de övriga informanterna i gruppen, vilket 

bidar till en bristfällig information.
74

 Eftersom jag inte kände till den klass och dess elever som 

medverkade i undersökningen, valde jag medvetet att avstå från gruppintervjuer och dess eventuella 

risker. Jag såg en större chans att få möjlighet att veta mer om elevernas upplevelser och tankar vid 

intervjutillfällena om de genomfördes enskilt.  

 

5.2 Tillvägagångssätt 

 

I inledningen av undersökningen kontaktades en gymnasieskola i en kommun i Småland för att 

undersöka om det fanns något intresse att medverka i studien. På den tillfrågade skolan 

presenterades undersökningen för en svensklärare som i sin tur hänvisade mig till den klass där 

undersökningen kunde genomföras. De aktuella eleverna gick sista året på samhällsprogrammet.  

 

Vid mötet med eleverna introducerades uppsatsämnet och de fick information om praktiska detaljer 

till exempel hur intervjuerna skulle gå till samt var de skulle ske. Därefter informerades eleverna 

om de etiska regler som är aktuella i undersökningen samt hur jag förhåller mig till dem i 

undersökningen (se nedan, s 23). Därefter fick eleverna tillfälle att ställa frågor innan de ombads att 

fylla i uppgifterna i den blankett som delades ut tillsammans med informationsbrevet.
75

 Det var 

totalt fem elever som gav sitt samtycke till att medverka i undersökningen.   

 

Kort efter besöket kontaktades de elever som ville medverka i studien. Det bör nämnas att eleverna 

valde att medverka i undersökningen på sin fritid. Tillsammans med eleverna bestämdes en tid då 

det passade att utföra intervjuerna. Platsen där intervjuerna utfördes var på elevernas 

gymnasieskola. Dock utfördes en av intervjuerna i ett studierum på ett bibliotek utanför skolan. 

 

Kvale och Brinkmann menar att det är viktigt att förbereda sig väl innan den första intervjun ska 

äga rum. De menar vidare att forskaren bör ha svar på intervjuns varför, vad och hur frågor. Det är 

viktigt att forskaren kan klargöra syftet, målet, med studien, det vill säga att klargöra varför 

undersökningen ska genomföras. Att forskaren besitter en teoretisk förförståelse om vad ämnet 

                                                 
74

 Repstad 2007:110 
75

 Bilaga A 



20 

 

innehåller är viktigt för att den ska kunna fatta ett beslut om vilka metoder som ska användas. Det 

är med andra ord viktigt att undersökningens hur-fråga är besvarad för att nå undersökningens 

syfte.
76

  

 

Med hjälp av förkunskapen i ämnet kunde en relevant intervjuguide konstrueras.
77

 Som tidigare har 

nämnts inspirerade Kvale och Brinkmann med sin intervjumetod, vilken de benämner som en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju. Eftersom metoden är flexibel utgick jag från några bestämda 

intervjufrågor, dock kunde följdfrågorna anpassas efter informanternas intervjusvar. Intervjuguiden 

är utformad på ett sådant sätt att intervjupersonerna fick inleda att berätta om sina personliga 

erfarenheter av lärare som de ansåg var bra respektive mindre bra. Tanken var att eleverna skulle 

inleda med att berätta om personliga minnen för att få en naturlig ingång in i ämnet och därefter 

fördjupa samtalet om det som de berättat. 

 

Innan de faktiska intervjuerna påbörjades gjordes en pilotintervju för att säkerställa att 

intervjufrågorna fungerade. Den informant som intervjuades gick sista året på gymnasiet men i en 

annan elevgrupp än den som ingår i undersökningen. Med hjälp av pilotintervjun bekräftades att 

intervjuguiden fungerade samt att intervjun i sin helhet blev bra.  

 

Bryman menar att forskare ofta använder en bandspelare under intervjuerna för att fånga upp 

intervjupersonernas svar ”i deras egna ordalag.”
78

 Han menar vidare att det är en stor fördel att 

spela in intervjuerna framför att anteckna eftersom det kan bidra till att speciella fraser och uttryck 

uppmärksammas av forskaren.
79

 Intervjuerna i undersökningen spelades in med hjälp av en 

diktafon, vilket var en stor fördel. På det sättet kunde all fokus ligga på vad intervjupersonerna 

berättade och att få tid att följa upp deras svar.  

 

När intervjuerna var utförda transkriberades ljudmaterialet. Det var en fördel att det gjordes så fort 

som möjligt efter intervjutillfällena eftersom intervjuerna då fanns färska i minnet.  
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5.2.1 Urval 
 

Urvalet av den kommunala gymnasieskola som informanterna går på skedde genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket Eliasson beskriver är att urvalet väljs utefter det som finns nära till 

hands.
80

 Jan Trost menar att det är en vanlig metod att använda sig av.
81

 I detta fall betyder det att 

jag bland annat har kommit i kontakt med skolan under min utbildning. De informanter som deltog i 

undersökningen valde själva att delta.  

 

Sammanlagt utfördes fem intervjuer med elever som går sista året på gymnasiet. Valet av årskurs 

för undersökningen baserades på att eleverna snart har gått i skolan i tolv år och har därmed träffat 

många lärare som de skapas goda och kanske även mindre goda relationer till. Eleverna har med 

andra ord en lång erfarenhet av att ha vistas i skolans sociala miljö. De elever som valde att deltaga 

i undersökningen var kvinnor och de var 18 och 19 år gamla. Intervjuerna varade mellan 45 och 60 

minuter.  

 

5.2.2 Bearbetning av intervjumaterialet 
 

Som nämndes tidigare spelades intervjuerna in med hjälp av en diktafon. För att inte gå miste om 

exempelvis intervjupersonens kroppsspråk, vilket kan få ett analytiskt värde, gjordes små 

anteckningar under intervjuerna. Bryman poängterar att forskare ofta är intresserade av både vad 

den intervjuade säger samt hur den säger det.
82

 Det är därför viktigt att transkriberingen har en 

fullständig redogörelse av det som sägs. Transkriberingen av ljudmaterialet gjordes ordagrant, vilket 

var möjligt tack vare att det gick att lyssna på det inspelade materialet flera gånger. I 

transkriberingarna markerades även när den intervjuade gjorde pauser i sina uttalanden samt om 

informanten stakade sig. Det gjorde att den intervjuades ordalag och uttrycksätt bibehölls i 

transkriberingarna.  

 

Efter att transkriberingarna var färdigställda lästes de igenom flera gånger och mycket noggrant. 

När jag läste materialet markerade jag intressanta tankar och yttringar från eleverna utifrån von 

Wrights teori. Med hjälp av markeringarna kunde jag sedan urskilja ett antal teman som var 

gemensamma i det insamlade materialet. Således är det de teman som framgick i empirin som 

presenteras i resultatet.  
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5.3 Reliabilitet, validitet och generalisering 

 

När en person tar del av forskning får hon sällan se det forskningsmaterial som ligger till grund för 

undersökningens analys och resultat. Det gör att läsaren måste lita på forskarens framställning av 

sitt material. Kvale och Brinkmann nämner tre begrepp som är väsentliga när det gäller kontroll av 

kvalitativ forskning, vilka är: reliabilitet, validitet samt generalisering. Nedan följer en redogörelse 

för de nämnda begreppens betydelse samt hur de kan kopplas till min undersökning.  

 

5.3.1 Reliabilitet 
 

Begreppet reliabilitet brukar inom kvalitativ forskning hänföra sig till en undersöknings resultat och 

dess tillförlitlighet. Frågan som ställs är om resultatet av en undersökning kan reproduceras vid 

andra tidpunkter samt av andra forskare. Det som är av intresse är om de intervjuade personerna 

förändrar sina svar under intervjuerna eller om svaren är olika beroende på vem som är 

intervjuare.
83

 Om de intervjuade personerna förändrar sina svar tyder det på en låg reliabilitet. Patel 

och Davidson menar dock att förändringar i intervjupersonernas svar inte behöver vara ett tecken på 

låg reliabilitet. De menar att den intervjuade personen under en intervju kan ändra uppfattning eller 

få nya insikter av vad som sagts vid exempelvis tidigare intervjuer. Den information som intervjun 

gav ska ses: ”mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället.”
84

  

 

Kvale och Binkmann nämner även att frågan om reliabilitet också är aktuell under intervjuerna. 

Något som intervjuaren bör undvika under intervjuerna är att ställa ledande frågor. Det kan påverka 

den intervjuades svar och därmed bidra till en låg reliabilitet.
85

 Emellertid kan ledande frågor 

tvärtom höja reliabiliteten om de ledande frågorna ställs medvetet av intervjuaren. Syftet med att 

ställa ledande uppföljningsfrågor är att intervjuaren själv testar tillförlitligheten i intervjupersonens 

svar.
86

 Med hjälp av uppföljningsfrågor får intervjuaren även möjlighet till att testa sin egen 

tolkning av vad den intervjuade personen har sagt under intervjun, vilket kan höja reliabiliteten.  

 

Vid intervjutillfällena valde jag medvetet att upprepa några frågor i slutet av intervjuerna som 

informanterna tidigare svarat på. Resultatet blev vid ett par tillfällen att eleverna gav mer 

utvecklande svar än tidigare under intervjun. Det kan bero på att eleverna fick nya insikter under 

intervjun som bidrog till nya tankar och åsikter. Eleverna gav inga svar som motsade deras tidigare 
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utsagor, vilket därför kan ses som hög reliabilitet.  

 

5.3.2 Validitet 
 

Kvale och Brinkmann menar att validitet inom kvalitativ forskning handlar om i vilken utsträckning 

en studies metod undersöker det som den ämnar göra.
87

 Det är därför viktigt att forskaren är 

noggrann i sitt arbete och ”fångar in” det som är meningen att hon eller han ska ”fånga in”. 

Trovärdighet är ett begrepp som är betydelsefullt i diskussionen om en undersöknings validitet. 

Patel och Davidson menar att validiteten i en undersökning inte endast är relaterad till en studies 

datainsamling, utan till hela forskningsprocessen. För att en undersökning ska anses vara trovärdig 

är det viktigt att forskaren eftersträvar en god validitet i en undersöknings samtliga delar.
88

 Även 

Kvale och Brinkmann diskuterar vikten av att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka studiens 

resultat under hela forskningsprocessen. De anser att validitet inom kvalitativ forskning handlar om 

forskarens hantverksskicklighet, vilken kan få stor betydelse för en undersöknings trovärdighet.
89

 

 

I min undersökning har jag valt att på ett noggrant sätt beskriva forskningsprocessen och de val som 

jag har gjort. Detta gjordes för att de som tar del av undersökningen ska vara medvetna om och få 

möjligheten att bilda sig en egen uppfattning om valen som gjorts. Patel och Davidson menar att 

varje kvalitativ studie är unik och det är därför svårt att redogöra för kriterier som bör följas för att 

nå en god kvalitet. De menar dock att validiteten stärks om forskaren väljer att redovisa och 

reflektera över de val som har gjorts under forskningsprocessen, eftersom valen kan påverka 

analysen.
90

 

 

I validitetsbedömningen bör man, enligt Kvale och Brinkmann, även ta hänsyn till 

intervjupersonernas utsagor. Det som forskaren bör fråga sig är om intervjupersonernas svar kan 

betraktas som trovärdiga.
91

 I inledningen av varje intervju förklarade jag för informanterna att det 

var deras erfarenheter och upplevelser om relationen mellan lärare och elev som jag var intresserad 

av. Genom att poängtera detta ville jag minimera risken att informanterna gav svar som de trodde 

att jag ville ha.  
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5.3.3 Generalisering 
 

Kvale och Brinkmann poängterar att en invändning mot intervjustudier är att dess resultat är svåra 

att generalisera. Orsaken till det är att det ofta ingår för få intervjupersoner för att resultaten ska 

anses vara genrerealiserbara.
92

 Patel och Davidson menar dock att en kvalitativ analys kan: 

 

leda fram till en förståelse av ett fenomen och vilka variationer som  

 detta fenomen uppvisar i relation till sin kontext. Generaliseringar kan  

 då eventuellt göras i relation till andra snarlika situationer eller kontexter.
93 

 

I undersökningen har jag fokuserat på att förmedla den bild av relationen mellan lärare och elev 

som de intervjuade gymnasieeleverna ger uttryck för. Undersökningen kan, enligt Patel och 

Davidson, anses vara generaliserbar eftersom den ger en förståelse för relationens betydelse utifrån 

elevernas perspektiv och att resultatet kan anses ge en vägledning för vad resultatet blir i liknande 

situationer eller kontexter.  

 

5.4 Etiska ställningstaganden 

 

I forskning där människor och deras berättelser står i centrum är det av stor vikt att forskare 

begrundar och följer de etiska regler som finns. Kvale och Brinkmann poängterar att etiska frågor  

är angelägna i alla stadier av en intervjuundersökning, såväl i själva intervjusituationen som i för-

och efterarbetet.
94

 Jag har tagit del av de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet presenterar 

för att få en förståelse för de etiska krav som ställs på forskningsprojekt. Vetenskapsrådet 

presenterar fyra allmänna huvudkrav på forskning, vilka inte ska ses som absoluta regler utan mer 

som en hjälp för den enskilde forskaren.
95

 Nedan presenteras de fyra huvudkraven närmare samt en 

redogörelse för hur jag har förhållit mig till dem i min studie.  

 

Det första kravet som Vetenskapsrådet poängterar är informationskravet. Innan en datainsamling 

inleds är det viktigt att man informerar de berörda personerna, såväl om deras uppgift i 

undersökningen som om de villkor som gäller för dem som deltagare. För att en person ska känna 

sig trygg i sitt deltagande är det viktigt att redovisa eventuella risker som kan väcka obehag. Det är 

därför viktigt att de får kännedom om undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt, 
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och att det när som helst kan avbrytas.
96

  

 

I inledningen av undersökningen kontaktades en gymnasieskola och en lärare som undervisade 

sistaårselever på samhällsprogrammet. Vid det första mötet med eleverna fick de ett brev där det 

fanns information om projektet samt de etiska aspekterna av undersökningen.
97

 I brevet fanns det 

även kontaktuppgifter till mig och min handledare om det skulle uppstå frågor om undersökningen 

hos eleverna.   

 

Det andra kravet som Vetenskapsrådet lyfter upp är samtyckeskravet, vilket innebär att de berörda 

personerna måste ge sitt samtycke och godkännande för att deltaga i undersökningen. Det är viktigt 

att poängtera att personen måste lämna sitt samtycke frivilligt, det vill säga utan påverkan från 

andra parter. Om undersökningspersonen är under 15 år och intervjuns ämne kan sägas vara av 

”etiskt känslig karaktär”
98

 måste samtycke från dennes förälder/målsman inhämtas. Eftersom 

eleverna i min undersökning är myndiga, det vill säga 18 år eller äldre, behöver de inte inhämta 

samtycke från sina föräldrar/målsmän. Det är viktigt att undersökningspersonerna får den 

information om undersökningen som de behöver för att ta ställning till ett eventuellt deltagande, 

vilket ingår i informationskravet. Efter att jag hade informerat informanterna ombads de att skriva 

under ett formulär där de gav sitt samtycke till att deltaga i en intervju. De fick även lämna sitt 

telefonnummer för att jag skulle kunna kontakta dem för att bestämma ett intervjutillfälle. Bryman 

menar att det är en fördel att informanterna får skriftlig information om forskningsprojektet. Han 

menar vidare att det kan vara en fördel att forskaren får in skriftliga samtyckesdokument utifall att 

någon som granskar undersökningen skulle ha några invändningar.
99

 

 

De personer som är aktuella för att medverka i undersökningen har kanske svårt att se meningen 

med att just de ska deltaga. I detta sammanhang kan det vara viktigt att klargöra och betona 

individens roll i undersökningen, det vill säga att klargöra att dennes tankar och upplevelser är 

viktiga. När jag träffade eleverna betonade jag att de har gått i skolan i många år och de besitter rika 

erfarenheter om relationer mellan lärare och elever samt att deras erfarenheter är viktiga. I 

samtyckeskravet poängteras det dock att forskaren inte får påverka den eventuella informanten på 

ett sådant sätt att denne inte vågar säga emot.
100
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I samtyckeskravet betonas det även att forskaren och dennes informanter inte bör ha någon 

beroendeställning till varandra, vilket skulle kunna påverka forskningsresultatet på ett negativt 

sätt.
101

 I den aktuella klassen fanns det ingen elev som jag kände och jag har inte haft kontakt med 

eleverna under min egen utbildning. Det gör att det inte fanns någon beroendeställning mellan mig 

och de aktuella informanterna.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att deltagarnas personuppgifter ska 

skyddas för att ingen utomstående ska kunna ta del av informationen. Det är även viktigt att 

deltagarna i undersökningen inte kan identifieras av utomstående. En utomstående läsare ska med 

andra ord inte kunna identifiera vad en enskild deltagare har yttrat vid intervjutillfället. I det 

informationsbrev som delades ut till eleverna fanns det information om att intervjuerna skulle 

behandlas konfidentiellt. Jag påpekade även att både eleverna och skolan kommer att vara anonyma 

i uppsatsen. Det var även något som jag upprepade vid intervjutillfällena.  

 

Det sista och fjärde kravet som Vetenskapsrådet nämner är nyttjandekravet. Det innebär att 

personuppgifter som framkommer under forskningsintervjuerna inte får användas till andra ändamål 

än forskningen. I informationsbrevet som delade ut till eleverna informerade jag om att 

intervjumaterialet kommer att förstöras när uppsatsarbetet är slutfört.  
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6. Resultat 
 

Nedan presenteras undersökningens resultat. Presentationen består av de tre huvudteman som kunde 

urskiljas från den insamlade empirin, vilka är: elevers syn på goda relationer, elevers syn på mindre 

goda relationer samt relationens betydelse för elevens motivation till lärande. För att förtydliga 

presentationen av elevernas upplevelser är därefter huvudteman uppdelade i sex underrubriker.  

 

6.1 Elevers syn på goda relationer 

 

Samtliga intervjuade elever upplever att de har erfarenheter av att ha eller ha haft goda relationer till 

lärare under sin skoltid. Eleverna berättar att under hur lång tid och hur ofta de har träffat en lärare 

har påverkat relationens djup. Utifrån vad eleverna har berättat om sina upplevelser och erfarenheter 

om goda relationer har fyra teman kunnat urskiljas. Dessa teman är: en öppen och lättsam 

klassrumsmiljö, personliga, engagerade och förstående lärare, lärares uppmuntran till delaktighet 

samt lärare som tror på eleven.  

 

6.1.1 En öppen och lättsam klassrumsmiljö 
 

Flera av de intervjuade eleverna anser att klassrummet är en av de platser som är viktiga för att 

skapa goda relationer. När eleven för första gången träffar en ny lärare görs det oftast i 

klassrummet. Eleverna anser att det är viktigt att läraren redan från början försöker utveckla en god 

relation till sina elever. Elev 2 menar att det är läraren som har huvudansvaret för att skapa en miljö 

där en god relation mellan lärare och elev kan utvecklas. Hon menar dock att det inte endast är 

läraren som ansvarar för att relationen utvecklas i en positiv riktning. 

 

E2: Jag tänker även att det inte endast är från lärarens sida som det behövs engagemang. Det 

är ju så i alla relationer att det behövs komma något från bådas håll. Annars tror jag inte att det 

fungerar riktigt. 

 

Elev 1 poängterar att hon under de senaste åren har funderat mycket på att det inte endast är läraren 

som ansvarar för relationen, utan att även eleven är delaktig.  

 

E1: Jag tänker ganska ofta på att vara trevlig mot läraren, då blir det oftast roligt på lektionen. 

Att försöka skapa en god relation, tänkte jag nog inte så jättemycket på innan. 
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Eftersom läraren har huvudansvaret för relationsprocessen är det, enligt eleverna, viktigt att den 

skapar en miljö i klassrummet som upplevs som öppen. Miljön bör inbjuda eleverna till dialog 

mellan lärare och elev, den bör få eleven att känna en värme och trygghet samt vara lättsam. Elev 5 

berättar att relationen till en lärare kan förstärkas genom att läraren är välkomnande. 

 

E5: Läraren kan vara välkomnande. Det kan vara att det är okej att du ställer den här frågan 

till exempel. Att man känner en trygghet i till exempel att ställa en fråga. Det behöver ju inte 

bara vara att man får positiv energi för att de [lärarna] hejar på ett glatt sätt, utan det kan bli 

positivt bara genom att man vet att man kan prata och ställa frågor eller vad man nu vill göra. 

 

Elev 1, 3 och 4 menar att det är viktigt att ha trevligt och roligt tillsammans. De menar att humorn 

är ett viktigt inslag i undervisningen för att få en lättsam ton, men även för att förstärka relationen 

mellan lärare och elev.  

 

E4: Det [humorn] ger en personlig relation också. Det är bra om man kan skämta med den 

[läraren] så att det inte är dödsallvarligt hela tiden. Sen kanske man inte ska skämta hela tiden 

i ett klassrum, men när man möts i korridorerna till exempel. Att man kan ha kul ihop är 

viktigt. 

 

Elev 1 talar också om att det är viktigt att inte låta humorn ta överhand, utan att hålla det på en 

lagom nivå. 

 

E1: Lite såhär att man kan ha någon slags humor med eleverna. Det kanske inte är en god 

egenskap men det förbättrar väldigt mycket. Det är viktigt att humorn inte går över styr heller, 

utan att man kan ha en liten lättsam ton. 

 

6.1.2 Personliga, engagerade och förstående lärare 
 

För att elever ska kunna utveckla en närmare relation till sina lärare anser de att det finns tre viktiga 

kvaliteter eller egenskaper som gynnar relationsprocessen. Dessa tre egenskaper är att lärare är 

personliga, engagerade och förstående.  

 

Samtliga elever tycker att det är viktigt att de får en viss personlig kontakt med sina lärare för att 

relationen ska fördjupas. De tycker att det gynnar relationen om läraren berättar om sig själv och 

om den delar med sig av sina erfarenheter, vilket kan ha betydelse för ämnet. Eleverna tycker att de 

på det sättet får lära känna läraren bättre. Elev 2, 4 och 5 beskriver vikten av personlig relation på 
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följande sätt: 

 

E2: Han [läraren] drar ju mycket exempel från det som han har varit med om och som han har 

sett. Då blir det mer personligt och mer lättillgängligt. […] Det är nog det att man känner att 

det finns något utanför den personens lärarroll. För om man ska kunna utveckla en lite djupare 

relation än så här torrt ”du är elev och jag är lärare”, så kanske det krävs att man kommer 

utanför det lite. 

 

E4: Det är lättare att tycka om en lärare som man vet lite om, än en lärare som kommer in och 

säger ”nu ska vi göra det här”. Det är lättare att tycka om någon som presenterar sig själv när 

man börjar ett nytt ämne för då känns det som en personlig relation ändå från början. 

 

E5: Det känns som om man lär känna varandra lite bättre. Det blir lättare att prata med läraren 

då eftersom hon vet mer om mig och hon berättar saker om sig själv också. 

 

Eleverna är överens om att det är viktigt att lärarna är engagerade och bryr sig om eleverna för att 

en gynnsam relation ska kunna utvecklas. Flera av eleverna menar att kommunikationen mellan 

lärare och elev är viktig. De menar vidare att kommunikationen är viktig både i och utanför 

klassrummet. Samtliga elever poängterar vikten av att läraren hälsar på eleven och kanske frågar 

hur eleven mår när de träffas. Elev 2 menar att om läraren är engagerad i eleven leder det till en 

bättre relation: 

 

E2: Hon [läraren] var verkligen engagerad dels i sitt ämne […] men också engagerad i 

eleverna. Hon  fick verkligen med alla i diskussionen och så. […] Det var bara inte att här står 

jag och pratar och där sitter ni, utan det var interaktion och hon lärde känna oss. Det gjorde att 

många blev intresserade och engagerade liksom. […] Mm, hon brydde sig väldigt mycket. När 

hon, typ, hade betygssamtal och sådant så pratade hon inte bara om det liksom, utan hon ville 

veta hur det var och såhär. Hon stannade en i korridoren och frågade ”hur är det med er i 

dag?”, såhär, och hon gör det fortfarande. Hon var engagerad i personen och gjorde det roligt 

också. Att det blev roligt och inte såhär stelt, utan man verkligen kände att vi har trevligt 

tillsammans och att hon engagerade sig i elever som andra  lärare suckade åt. 

 

Elev 1 menar också hon att det är viktigt att kommunikationen fungerar på ett bra sätt mellan lärare 

och elev om en god relation ska kunna utvecklas. Hon betonar att det är vid enskilda samtal med 

läraren som hon märker hur relationen är. 

 

E1: När man har betygssamtal då går man in och pratar med läraren i enrum, då märker man 
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hur relationen är också. 

 

Elev 4 berättar att på gymnasiet upplevs relationen med lärarna som mer ärliga eller äkta i 

jämförelse med lärare som eleven har haft tidigare under sin skoltid. 

 

E4: Det känns som om det kunde vara en mer ytlig relation när man var yngre. Men här är det 

mer ärligt, eller vad man ska säga. Här är det några lärare som bryr sig, men då gör de det på 

riktigt. 

 E: Hur märker man att en lärare bryr sig på riktigt? 

E4: De engagerar sig och frågar om vad man ska göra sen, hur det känns med livet, om man är 

nervös för saker och de intresserar sig och engagerar sig i mitt liv. De verkligen bryr sig och 

lyssnar. Det tycker jag är viktigt. 

 

Eleverna menar att en förutsättning för att en lärare ska vara engagerad i eleverna är att de ser alla 

elever. Elev 5 berättar att det är viktigt att läraren lär sig elevernas namn för att eleven ska känna sig 

sedd och bli någon.  

 

E5: Nu har vi haft en lärare som vi har haft under två terminer i en kurs och hon kan 

fortfarande inte våra namn. Det tycker jag är viktigt i en relation att man åtminstone försöker 

lära sig namnen, för då känner man sig sedd. […] Vi skulle få tillbaka ett prov och då ropade 

hon upp namnen så att vi fick gå fram och hämta proven. Okej, du [läraren] vet egentligen inte 

vem jag är, men du betygsätter mig. Det blir liksom fel. Så namn tycker jag är viktigt att man 

ändå försöker lära sig. 

 

Elev 2 menar att det är viktigt att läraren inte endast ser och bemöter eleven som elev, vilket kan 

leda till att läraren inte förstår eleven. Hon menar istället att det är viktigt att läraren kan se och 

bemöta eleven som människa. Hon poängterar vikten av att läraren kan lämna sin lärarroll för att 

inträda i en roll som människa. Det gör att läraren kan byta perspektiv och på det sättet skapa en 

förståelse för hur eleven har det, vilket hon menar bidrar till en god relation.  

 

E2: Det kändes verkligen som om hon [läraren] hade den här lärarrollen och inte människa, 

liksom. Det blev mycket det här: lärare [pekar med höger hand åt höger] och det här är eleven 

[pekar med vänster hand åt vänster]. 

 

Eleverna poängterar att en viktig egenskap hos lärare är att de är förstående. De bör ha förståelse för 

att eleverna är olika som personer samt att de har olika behov. Flera av eleverna nämner även i 
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intervjuerna att det kan hända mycket i skolan och utanför skolan som påverkar deras skolarbete. 

De vill därför att lärarna ska ha förståelse för deras ”problem” och att de ska finnas där för att 

lyssna och stödja dem. Elev 5 förklarar det på följande sätt: 

 

E5: Det är mycket som händer i livet och så, och då är det viktigt att vara förstående också. 

Det är skönt att veta att läraren förstår om jag ligger efter och att den försöker hjälpa mig. 

 

Att det finns en god relation mellan eleven och läraren är viktig för att eleven ska våga komma till 

en lärare och berätta när han eller hon har svårigheter eller ”problem”. Elev 1 beskriver det på 

följande sätt: 

 

E1: Man ska kunna känna att man kan prata med dem [lärare], särskilt om det är ens mentor, 

så att man kan gå till dem om man har problem och sådär. 

 

Elev 3 säger att det är viktigt att lärare har förståelse för att eleverna är olika och att lärare därför 

bör anpassa sin undervisning utefter elevers förutsättningar och behov. 

 

E3: Det är som om många lärare tror att man är stöpta i samma form, men så är det ju inte. 

Många behöver mer bekräftelse medan många klarar sig på egen hand. De [lärarna] måste 

sätta sig in i andras situationer med. 

 

6.1.3 Lärares uppmuntran till delaktighet 
 

Eleverna upplever att relationen till lärare stärks om de uppmuntrar eleverna att vara delaktiga i 

planering och undervisning. Det är tre av eleverna, elev 1, 4 och 5, som tycker att det är viktigt med 

elevinflytande.  

 

E1: Vi har ofta bra kommunikation till våra lärare och kan påverka om vi känner för det […]  

Prov och så brukar vi diskutera jättemycket, hur många vi ska ha. Det är väldigt bra 

kommunikation. 

  

E4: Vi får vara med och bestämma ganska mycket. Vi får bestämma vilket datum det ska vara 

och hur vi ska redovisa och sådana grejer. 

 

Hur delaktiga elever har fått vara genom sin skolgång, menar elev 5, har varierat. 
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E5: Man tar ju mer ansvar själv men man får vara med och bestämma när vi ska ha 

redovisning och så. Det är väldigt lätt att prata med lärarna så och bestämma tillsammans. På 

högstadiet var det mer att läraren satte en tid och då var det då. Här [gymnasiet] är det mer att 

de [lärarna] förstår att vi har många mer ämnen. 

  

Elev 4 berättar att det är viktigt att som elev kunna tycka till om undervisningen och på det sättet ge 

läraren konstruktiv kritik. För att relationen ska upplevas som god är det viktigt att läraren kan ta till 

sig det som eleverna säger, utan att bli irriterad.  

 

E4: Man kan verkligen säga vad man tycker och hon [läraren] tar till sig och förstår. Hon blir 

liksom inte arg på oss. 

 

Elev 2 menar att det är viktigt att eleverna känner att de får vara delaktiga under lektionerna och 

inte endast sitta och lyssna på en lärare. Hon menar vidare att det är lättare att bygga upp en god 

relation om eleverna och lärarna kommunicerar med varandra istället för att det blir en 

envägskommunikation.  

 

E2: Vi hade en lärare som var rätt gammal och det kändes som om man hoppade tillbaka typ 

tjugo år. Det var bara: ” nu läser vi i boken!” Det är ju åter det här med att skapa engagemang 

hos eleverna, så blir det lättare att koppla an personligt också. Annars blir det ju det här att där 

står du och vi sitter här och har tråkigt. Men har man trevligt tillsammans blir det lättare att 

bygga upp något tillsammans också. 

 

6.1.4 Lärare som tror på eleven 
 

Eleverna pratar om att de är i en ålder då många frågor om framtiden blir aktuella, vilket skapar en 

viss oro hos eleverna. Flera av eleverna påpekar att det är mycket skolarbete som ska göras under de 

sista månaderna innan de tar studenten. Det är därför skönt att känna att lärarna tror på eleverna och 

att de tror att eleverna kommer att klara skolarbetet. Elev 4 menar att det är viktigt att: 

 

 E4: De [lärarna] säger inte att det här klarar ni inte, utan att de låter oss försöka. 

 

Elev 5 menar att det ökar elevernas självsäkerhet om läraren tror på eleven. 

 

E5: Jag tror att det pushar en lite. Det får en att känna mer självsäkerhet med. Då är det inte 

bara en själv och vänner, utan även läraren tror att man kan klara det här [skolarbetet]. Det är 
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också viktigt. 

 

Elev 2 beskriver att det bland annat är extra viktigt under högstadietiden att eleven har en god 

relation med sina lärare. I tonåren händer det mycket och känner en elev att dennes lärare inte tror 

på honom/henne kan det få konsekvenser för framtiden.  

 

E2: Det är ju ändå en period då man skapar sitt självförtroende. Får man då ständigt höra att 

man inte... Att man inte får någon positiv feedback eller en relation till en lärare som är ”du 

kommer inte att lyckas i det här ändå”, då kan det nog påverka mycket. Men så kan det nog 

vara i alla åldrar i och för sig. 

 

6.2 Elevers syn på mindre goda relationer  

 

Samtliga intervjuade elever upplever att de någon gång under sin skoltid har haft mindre goda 

relationer till en eller flera lärare. Utifrån vad eleverna har berättat om sina egna upplevelser och 

erfarenheter i intervjuerna kan två teman urskiljas, en upplevelse av distans mellan lärare och elev 

samt en upplevelse av alltför nära relation mellan lärare och elev.  

 

6.2.1 Upplevelser av distans mellan lärare och elev 
 

Eleverna berättar i intervjuerna att upplevelsen av att det finns en distans mellan lärare och elev är 

en orsak till att mindre goda relationer kan utvecklas. Samtliga elever uttrycker att de vill skapa 

goda och nära relationer till sina lärare. Dock medger eleverna att relationen till lärare inte alltid 

utvecklas i en positiv riktning, vilket bidrar till att relationen blir ogynnsam.  

 

Elev 3 medger att relationen mellan lärare och elev stärks om läraren vågar vara personlig och 

engagerar sig i eleverna, snarare än att läraren endast är engagerad i ämnet som den undervisar i. 

Elev 3 berättar om lärare som gömmer sig bakom läroböckerna och som medvetet inte tar någon 

personlig kontakt med eleverna. Elev 5 har upplevt en liknande problematik med en lärare, vilket 

beskrivs på följande sätt: 

 

E5: Det har ju mer varit att hon [läraren] har stått vid tavlan och bara skrivit gör det här, gör 

det här och gör det här. […] Det är egentligen bara så att hon har kört sitt race och inte tagit 

hänsyn till oss [elever]. 
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Samma elev fortsätter att berätta att kommunikationen med denna lärare inte fungerade som önskat. 

När läraren hade enskilda betygssamtal med eleverna uppmuntrade inte läraren till en dialog mellan 

sig och eleven, vilket bidrog till att det blev en envägskommunikation.  

 

E5: De här personliga samtalen blev bara ”du har det här och det här” [i betyg]. Det blev mest 

att hon [läraren] satt och berättade. Det blev lite stelt, så att säga. 

 

Elev 2 beskriver även hon att relationen försämras om det inte finns en fungerande dialog mellan 

lärare och elev. Hon menar vidare att det uppstår en otrygg känsla hos eleven om läraren blir arg 

och näst intill dumförklarar eleven när hon eller han inte förstår.  

 

E4: Det kändes som om han var dömande, lite nedlåtande nästan. Man kunde inte ha ett riktigt 

samtal med honom heller, utan det var som att prata med en vägg. Det kändes som han inte 

tog åt sig och han förstod inte. 

 

Elev 2 delger en liknande beskrivning som ovan. Hon väljer att beskriva den ogynnsamma 

relationen till en lärare i följande citat: 

 

E2: Det är ju som en vän som man känner sig trygg med, då kan man prata på om allt möjligt. 

Men är det såhär att man inte vet när mothugget kommer så vågar man inte riktigt.. Så vågar 

man inte koppla an [till läraren]. 

 

Elev 2 menar att hon har en slags skräckrespekt för läraren som beskrivs ovan. Hon menar, likt elev 

4, att man som elev ibland inte vågar fråga läraren om hjälp eftersom det finns en oro för hur läraren 

ska reagera. Elev 1 menar också hon att det är negativt om läraren skäller ut elever. Det gör att 

eleven blir irriterad på läraren och det är inte positivt för relationen.  

 

Elev 2 menar vidare att relationen blir ännu sämre till en lärare när denne anser att problemet alltid 

ligger hos eleven. Hon berättar att på det senaste provet i matematik fick mer än hälften av eleverna 

underkänt. Läraren menade då att problemet endast låg hos eleverna och inte i hans undervisning. 

Läraren hade även svårt att ta konstruktiv kritik från eleverna eftersom han kände sig påhoppad. 

Han blev även irriterad om eleverna delade med sig av sina åsikter om undervisningen. Om läraren 

inte bryr sig om vad eleverna tycker utvecklas ett ointresse till vad läraren säger under lektionerna, 

menar elev 3.  
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Elev 3 och 4 berättar i sina intervjuer om problematiken att lärare ibland är mer fokuserade på sina 

ämnen än på elevernas situation i skolan. De två eleverna berättar att när någon i klassen har mått 

dåligt har somliga lärare valt att ignorera det. Eleverna menar att det bidrar till att relationerna till 

dessa lärare försämras. Elev 4 menar att om eleven inte har en god relation till en lärare är det svårt 

att prata med den. 

 

 E4: Det är en sådan [lärare] som man säger ”hej” till i korridorerna, men man har ingen 

 konversation. 

 

6.2.2 Upplevelser av en alltför nära relation mellan lärare och elev 
 

De intervjuade eleverna är överens om att det inte är positivt om det är en alltför nära relation 

mellan lärare och elev. Trots att eleverna poängterar att de föredrar nära relationer i jämförelse med 

distanserade bör det finnas någon gränsdragning. Elev 1 berättar att hon har en lärare som är alltför 

familjär. 

 

E1: Lärare kan ju bli för familjära. Vi har en lärare som sitter och pratar om hela sitt och det 

blir inte riktigt bra. 

 

Var gränsen för vad en lärare ska berätta för sina elever och inte är enligt eleverna svårt att 

fastställa. Elev 4 försöker att beskriva var hon anser att gränsen går i följande citat: 

 

E4: Det är svårt att sätta en gräns. Men man kan ju prata om vardagliga saker men inte ta upp 

sina djupaste problem. […] Vi har en lärare som sitter och berättar om när han badar 

bubbelbad med sin fru och dricker vin och bla, bla, bla, bla, bla. Då tycker jag att det går över 

gränsen. Men att berätta om sin familj och vad man har gjort innan är bara intressant och det 

ger en bild av hur personen är. 

 

Elev 2, 3, 4 och 5 menar att en alltför nära relation mellan lärare och elev kan leda till att en elev 

blir favoriserad. De menar att läraren ska vara rättvis och ingen lärare ska särbehandla någon, med 

tanke på om relationen mellan parterna är mer eller mindre positiv. Elev 5 menar även att det kan 

bli svårt för läraren att sätta ett rättvist betyg om relationen är alltför nära. 

 

E5: En del kanske faller lättare för ”relationsfällan” [skrattar], så att de inte kan skilja på det 

vid bedömning och sådant. För egentligen ska det ju inte riktigt spela någon roll [om 

relationen är nära eller distanserad]. 
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6.3 Relationens betydelse för elevens motivation till lärande 

 

Samtliga intervjuade elever beskriver att relationen till lärare har en stor inverkan på deras 

motivation till lärande. Elev 1 och 5 beskriver att goda relationer till lärare bidrar till en bättre 

trivsel i skolan samt att eleven stärks av en god relation till sin lärare. 

 

E1: Det gör ju att jag trivs. Om man vet att läraren ser en varje dag, så blir man stärkt i 

skolarbetet också. Då vill man fortsätta att kämpa lite. Om man trivs i relationerna blir det 

bättre stämning. […] Går man in med en positiv inställning blir det lättare att göra bra ifrån 

sig. 

 

E5: Om det är positiva och bra relationer så blir man gladare i skolan. Det är lättare att gå till 

skolan om man känner att: ”Ja, nu ska vi ha den här läraren!” 

 

Samtliga elever anser att det är extra viktigt att ha en god relation till lärare i de ämnen som eleven 

tycker är svåra. Eleverna menar att har läraren inte någon förståelse för det som eleven anser är 

svårt och inte förväntar sig något av eleven tappar hon eller han motivationen till lärande. Elev 2 

berättar om några kompisar som fått uppleva att relationerna till lärarna har påverkat deras 

motivation negativt. 

 

E2: De hade jättesvårt för matte eller engelska och [de] fick aldrig någon uppmuntran i det 

och läraren förväntade sig inte något av dem, utan ”det här kommer ju gå dåligt och det finns 

inte så mycket vi kan göra åt det”. Man fick inte någon uppmuntran, stöd eller hjälp direkt. Då 

är det klart att då får man ännu svårare för det. 

 

Om inte den goda relationen mellan lärare och elev infinner sig beskriver elev 4 vilka konsekvenser 

som uppstå. 

 

E4: Om man har en sådan lärare som jag hade i historia som inte förstår en, som inte lyssnar 

och inte visar hänsyn till det som man tycker är svårt […] då fungerar det inte. Jag tror att 

många kanske börjar skolka från det [lektionerna] och börjar tycka mer och mer illa om 

läraren och vill inte vara där. Det kan ju också påverka andra ämnen också. Om man till 

exempel stannar hemma en hel dag för att skippa den lektionen kan det ju bidra till att man får 

svårt i andra ämnen. 

 

Elev 1 och 2 beskriver i intervjuerna att de i vissa ämnen har känt att de inte har fått den hjälp och 
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den förståelse från läraren som de har behövt. De beskriver då att de på egen hand har fått försöka 

lära sig det som har varit svårt med till exempel hjälp av andra personer. De poängterar dock att det 

är en nackdel för dem som inte har möjligheten att få hjälp av någon annan än läraren. Elev 1 tror 

att risken blir att dessa elevers motivation till lärande påverkas negativt på grund av relationen till 

läraren.  

 

E1: Då tror jag att man struntar in det [ämnet]. För det är inte roligt att kämpa om inte läraren 

vill det heller. 

 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

 

För att relationen mellan lärare och elev ska kunna utvecklas till en god relation, menar eleverna att 

det är viktigt med en öppen och lättsam klassrumsmiljö. Det är läraren som bär det största ansvaret 

för att relationen ska utvecklas i en positiv riktning. Eleverna anser att det är viktigt att miljön i 

klassrummet inbjuder eleverna till dialog mellan dem och läraren, att eleverna känner en värme och 

trygghet samt att den ska vara lättsam. Om läraren skapar en trygghetskänsla hos eleverna är det 

lättare för dem att ställa frågor och berätta för läraren om de har problem. De menar även att det bör 

finnas en lättsam ton i klassrummet, humor är ett viktigt redskap. Om läraren och eleverna har roligt 

tillsammans är det, enligt eleverna, lättare att utveckla en djupare relation.  

 

Enligt eleverna bör lärare vara personliga, engagerade och förstående för att underlätta 

relationsprocessen. Majoriteten av eleverna menar att det är viktigt att få en viss personlig kontakt 

med sina lärare. De menar vidare att relationen gynnas av att läraren berättar vem hon eller han är. 

Det är även viktigt att läraren visar att den bryr sig om eleven. Det kan ske genom att läraren 

kommunicerar med eleven i såväl klassrummet som i skolans korridorer. Eleverna anser att en 

förutsättning för att läraren ska kunna engagera sig i eleverna är att de ser alla elever, vilket ska ske 

på ett ärligt och äkta sätt. Eleverna poängterar även vikten av att lärare bör ha en förståelse för att 

elever är olika som personer samt att de har olika behov. Om läraren är förstående gentemot 

eleverna är det även lättare för eleven att våga berätta om denne har svårigheter. Eleverna upplever 

att det är positivt för relationen om läraren uppmuntrar dem att vara delaktiga i planeringen av 

undervisning samt under lektionerna. Eleverna poängterar även vikten av att lärarna tror på 

eleverna. Det ökar elevernas självförtroende och det gör att eleven engagerar sig och vill lära sig 

mer.  

 

Eleverna anser att en alltför distanserad relation samt en alltför nära relation mellan lärare och elev 
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bidrar till att en mindre god relation utvecklas. De lärare som medvetet tar avstånd från eleverna 

genom att gömma sig bakom läroböckerna är svåra att skapa en god relation till. Lärare som är mer 

engagerade i sina ämnen än i eleverna upplevs som negativt för relationen. Det är även flera av 

eleverna som berättar att det är svårt att skapa en god relation om det finns en känsla av otrygghet, 

till exempel om läraren lätt blir arg på eleverna eller att problematiken alltid ligger hos eleverna. 

Trots att eleverna föredrar nära relationer framför distanserade är det inte positivt om det blir en 

alltför nära relation. Det kan bidra till att någon elev blir favoriserad eller att läraren berättar alltför 

privata detaljer som eleverna inte är intresserad av.  

 

Samtliga elever är överens om att relationerna till lärare har inverkan på deras motivation till 

lärande. Om goda relationer mellan lärare och elev förekommer på en skola ökar det trivseln, menar 

eleverna. Goda relationer anses även vara extra viktiga i de ämnen som elever upplever som svåra. 

Om eleven känner att läraren inte engagerar sig i eleven, inte är förstående eller inte tror på eleven 

är risken stor att eleven skolkar från lärarens undervisning. Om förhållandena är motsatta är 

chansen större att eleven med hjälp av läraren engagerar sig och kämpar mer för att nå 

undervisningsmålen.  
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7. Analys 
 

I detta avsnitt kommer resultatet som har framkommit i elevintervjuerna att analyseras, vilket görs 

med utgångpunkt från von Wrights tolkning av George Herbert Meads teori om symbolisk 

interaktionism. Resultatet kommer även att ställas i förhållande till det som framkommit i tidigare 

forskning inom området.  

 

7.1 Lärares sätt att bemöta elever påverkar relationen 

 

De intervjuade eleverna har under sina år i grundskolan och gymnasiet mött många lärare, vilka de 

har skapat relationer till. I intervjuerna skildrar de lärare som de anser att de både har och har haft 

en god och mindre god relation till. När eleverna redogör för relationen mellan lärare och elev 

beskriver de hur de vill bli bemötta av lärare för att de lättare ska kunna utveckla goda relationer till 

dem. von Wright beskriver att hur läraren väljer att möta och förstå sina elever påverkar förståelsen 

för elevernas subjektivitet. von Wright menar att en lärare kan bemöta sina elever utifrån ett 

relationellt eller ett punktuellt perspektiv.   

 

7.1.1 Eleven bemöts utifrån ett relationellt perspektiv 
 

När de intervjuade eleverna berättar om vad en god relation till lärare bör innehålla poängterar de 

vikten av att eleverna tillåts vara delaktiga under lektionerna. En av eleverna uttrycker att det är 

viktigt att läraren uppmuntrar eleverna att diskutera det ämne som undervisningen behandlar. Hon 

menar vidare att det är lättare att skapa en god relation till en lärare som kommunicerar med 

eleverna, vilket är betydligt svårare om läraren endast för en envägskommunikation. von Wright 

menar att utifrån det relationella perspektivet är det i och genom kommunikation med andra 

människor som en person utvecklas. När läraren och eleven har en dialog i undervisningssituationen 

skapar de tillsammans en helhet, det vill säga att de integrerar med varandra. I denna helhet kan 

läraren och eleven utbyta tankar och idéer samt nå en förståelse för ämnet.
102

 Således framhåller 

också Jenner att det är positivt för lärare-elevrelationen om läraren anser att eleven är medskapare i 

undervisningen samt till en förståelse. Kunskapen ses då inte som en produkt utan något som skapas 

i det sociala samspelet mellan parterna.
103

  

 

En elev berättar i intervjun att det är viktigt att läraren är lyhörd och kan ta till sig konstruktiv kritik 

                                                 
102

 von Wright 2000: 33 
103

 Jenner 2004: 23f 
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från eleverna. Eleven berättar om en lärare som hon upplever tar elevernas åsikter på allvar och 

diskuterar dem med eleverna. På det sättet kan läraren tillsammans med eleverna komma fram till 

en förståelse för hur exempelvis ett arbetssätt kan utvecklas till det bättre. Lärarens öppenhet 

gentemot eleverna kan förklaras med hjälp av von Wrights indelning av mänsklig subjektivitet, det 

vill säga den slutna människan och den öppna människan. Den öppna människan står inte i centrum 

utan det är relationen mellan människor som är i fokus.
104

 Den omnämnda läraren kan betraktas 

som en öppen människa, då hon tillsammans med eleverna funderar på om hon kan förändra något 

till det bättre. Hon ställer inte sitt egna själv, egot, i centrum utan är öppen för elevernas tankar och 

åsikter. 

 

När elever framför sina tankar och åsikter om till exempel undervisningen är det viktigt att läraren 

är förstående för hur eleverna upplever situationen. För att läraren ska kunna skapa en förståelse för 

en elevs situation, utifrån hans eller hennes perspektiv, måste läraren kunna ta elevens plats. von 

Wright menar att det är med hjälp av kommunikationsprocesser som en person kan ta andras 

perspektiv och attityder. När läraren ser lärandesituationen utifrån elevens perspektiv får han eller 

hon även ett perspektiv på sig själv
105

, vilket leder till att läraren kan reflektera om hur han eller hon 

säger och handlar i undervisningen. Om läraren visar eleven att han eller hon har en förståelse för 

hur eleven känner och upplever undervisningen, ger det en positiv inverkan på relationen mellan 

lärare och elev. Jenner poängterar i sin forskning att relationen mellan en lärare och elev aldrig kan 

anses vara jämbördig. Han menar vidare att läraren har ett professionellt uppdrag och det innebär 

bland annat att pedagogen har i uppgift att förstå sina elever.
106

 Det medför att läraren, som 

professionell, måste kunna byta perspektiv och ta elevens plats.  

 

Som det nämndes tidigare tycker eleverna att det är positivt för relationen om lärare är engagerade i 

ämnet och i sina elever. Eleverna framhåller att en förutsättning för att läraren ska kunna engagera 

sig i alla elever är att han eller hon ser alla. En elev berättar att hon känner sig stärkt i skolarbetet 

om hon känner att läraren ser henne. Hur stort behovet är hos eleverna att bli sedda är naturligtvis 

individuellt, dock bör läraren försöka tillfredsställa detta behov hos eleverna. von Wright 

understryker att det ur ett relationellt perspektiv är viktigt att lärare uppmärksammar sina elever.
107

 

Hur läraren väljer att visa eleverna att den är engagerad i dem kan se olika ut. Dock betonar 

eleverna vikten av kommunikation och uppmuntran till delaktig. Eleverna bekräftar von Wrights 

uppfattning om att det är viktigt att låta eleverna bli delaktiga i undervisningen för att eleverna ska 
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känna sig sedda. 
108

  

 

Hugo visar att relationen mellan lärare och elev påverkas positivt om läraren visar att han eller hon 

ser eleven. Forskaren menar att det är viktigt att läraren engagerar sig i varje elev och dennes 

lärande. Genom att läraren tillfredsställer elevernas behov av att bli sedda bidrar det till en positiv 

inverkan på relationen dem emellan.
109

  

 

7.1.2 Eleven bemöts utifrån ett punktuellt perspektiv 
 

I en undervisningssituation, det vill säga i en undervisningsfiguration, bidrar lärare och elev till hur 

relationen ska utvecklas. von Wright menar att läraren antingen kan se sig själv som delaktig i det 

som sker i undervisningen eller anser han eller hon att den står utanför undervisningsfigurationen. 

Som nämndes tidigare ser läraren sig själv som en del av undervisningen när han eller hon samtalar 

med eleverna för att nå en gemensam förståelse i undervisningen. Eleverna upplever dock inte att 

alla lärare anser att de ingår i undervisningsfigurationen, vilka de upplever att de har en mindre god 

relation till.  

 

En elev berättar i intervjun att deras klass har haft prov i matematik och fler än hälften av eleverna i 

klassen fick underkänt. Läraren ansåg att han inte hade någon delaktighet i elevernas misslyckande, 

utan problematiken låg hos eleverna. von Wright kategoriserar det som att matematikläraren utgår 

från det punktuella perspektivet. När läraren möter elever utifrån ett punktuellt perspektiv ser han 

eller hon dem som fristående subjekt.
110

 Eftersom eleverna ses som åtskilda är inte relationen 

mellan elev och lärare väsentlig, utan fokus ligger på elevens enskilda egenskaper. Läraren menar 

att en elevs förutsättningar finns i den enskilda individen och därför är inte läraren delaktig i 

undervisningsfigurationen.
111

  

 

En elev förklarar att när hon inte förstår en uppgift blir en av hennes lärare ofta arg och irriterad på 

henne. Läraren visar ingen förståelse och nästintill dumförklarar henne när hon inte förstår. 

Lärarens agerande kan beskrivas med hjälp av von Wright som menar att en lärare som bemöter 

sina elever utifrån ett punktuellt perspektiv bedömer elever utifrån en idealelev.
112

 Det gör att 

läraren upplever eleven som dålig och ser dennes brister när den inte når upp till idealet som den 
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jämförs med. Birnik menar i sin forskning att det är viktigt att läraren visar att eleven är accepterad 

som den är, det vill säga att läraren lyfter fram elevens unika individualitet som värdefull.
113

   

 

En negativ följd av att läraren dömer eleverna när det har svårigheter är, enligt eleverna, att de 

känner en otrygghet och inte vågar fråga läraren när de behöver hjälp. De väljer därför att medvetet 

att undvika en samtalssituation med läraren, vilket får negativa följder för lärandet. Hatties och 

Birkniks forskning visar att det är viktigt att elever känner sig trygga i klassrummet för att en god 

kommunikation mellan lärare och elev ska kunna uppkomma.
114

 Hattie menar vidare att det är 

viktigt att läraren på ett tydligt sätt visar eleverna att det är tillåtet att göra misstag för att tryggheten 

i relationen ska växa.
115

 Eleverna menar att det är viktigt att veta att alla frågor från dem är 

välkomna i undervisningen. De menar vidare att det ger en trygghet och förbättrar klassrumsmiljön. 

 

Eleverna uttrycker även svårigheter med att skapa en god relation till en lärare som inte lyssnar på 

elevers konstruktiva kritik. En elev berättar att en av hennes lärare blev arg och irriterad när 

eleverna i klassen uttryckte sina åsikter om undervisningssituationen. Som det nämndes tidigare 

kategoriserar von Wright människors subjektivitet i den slutna människan och den öppna 

människan. Den slutna människan ställer alltid sig själv i centrum, vilket gör att han eller hon får en 

egocentrisk självbild.
116

 Den berörde läraren är inte intresserad av att ta till sig elevernas åsikter 

eftersom han endast utgår från det egna inre självet. När eleverna framför konstruktiv kritik känner 

sig läraren därför påhoppad och kränkt av eleverna. Eleverna väljer därför att hålla tillbaka sina 

åsikter för att inte en irritation ska uppstå mellan parterna, vilket kan få relationen mellan parterna 

att upplevas som ännu mer distanserade.  

 

7.1.3 Eleven bemöts som ett vad eller en vem  
 

Eleverna berättar i intervjuerna att de uppskattar när lärare pratar och frågar eleverna om saker som 

inte alltid hör till undervisningsämnet. Det kan till exempel vara frågor som berör hur de känner 

inför framtiden och vilka framtidsplaner som de har. En elev berättar att när hon har betygssamtal 

frågar alltid läraren hur det är med henne och om andra saker som kanske inte hör till 

undervisningsämnet. Läraren är intresserad av vem eleven är och hur han eller hon tänker. Eleverna 

har en önskan om att lärare och elever skapar relationer där läraren är intresserad av eleven som 

person och dennes lärande. Eleverna framhåller även vikten av att lärare är personliga och berättar 
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vem de är, vilket underlättar utvecklingen av en god relation. Dock poängteras det att lärare inte får 

bli alltför personliga och privata, vilket kan få negativa följder för relationen. Men berättar lärare 

om vem hon eller han är och om sina erfarenheter på en lagom nivå är det, enligt eleverna, lättare att 

knyta an till läraren. En av de intervjuade eleverna uttrycker att det är viktigt att läraren kan lämna 

lärarrollen för att träda in i en roll som en människa, det vill säga att läraren är beredd att avslöja 

vem hon är. 

 

När två av eleverna beskriver de lärare som de anser att de har en mindre god relation till beskriver 

de att dessa lärare fokuserar mer på ämnet som de undervisar i än på eleverna. Det gör att dessa 

lärare har ett större intresse av vad eleven ska lära sig än vem han eller hon är som person. Eleverna 

upplever inte heller att dessa lärare ställer frågor till eleverna som de ovannämnda lärarna gör. En 

av de intervjuade eleverna berättar att hon har en lärare som inte har lärt sig elevernas namn efter ett 

år. Hon menar att det är viktigt att lärare gör detta för att eleven ska känna sig sedd och bli en 

person för läraren och inte endast ett resultat på ett prov. Om läraren väljer att bemöta sina elever 

som en vem eller vad går att förklara med hjälp av von Wrights tankar om punktuellt och relationellt 

perspektiv. En lärare som bemöter sina elever utifrån ett punktuellt perspektiv är han eller hon 

intresserad av vad eleven kan och vad eleven inte kan. Eftersom läraren endast intresserar sig för 

elevens egenskaper finns det inte något intresse av att ta reda på vem eleven är som person.
117

 En 

lärare som däremot bemöter sina elever utifrån ett relationellt perspektiv är intresserad av vem 

eleven är som person och dennes unika egenart. Läraren är intresserad av de sociala möten som 

uppstår mellan sig och elever för att det är i dessa möten som läraren får veta vem eleven kan vara.  

 

Hugo är en av de forskare som har intresserat sig för lärare-elevrelationer. De lärare som ingick i 

undersökningen menade att det är viktigt att lärarna tycker om sina elever på riktigt, vilket bidrar till 

att relationen uppfattas som äkta av eleverna. Detta var något som en av de intervjuade eleverna i 

min undersökning talade om. Hon menade att lärarna på gymnasiet verkligen brydde sig om sina 

elever och därför anser hon att relationerna är ärliga. Hugo presenterar även en lärares utsaga där 

han eller hon betonar vikten av att inte endast skapa en relation med eleven utan med hela 

människan.
118

 Det går att förklara utifrån von Wrights teori om läraren ska sträva efter att se eleven 

som en vem och inte ett vad för att en relation ska utvecklas i en positiv riktning, vilket även Jenner 

styrker i sin forskning. Han menar även att lärares syn på eleven som en vem eller ett vad påverkar 

elevers motivationsarbete.
119

 Vad som påverkar elevers motivation till lärande diskuteras mer i nästa 
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avsnitt (se nedan, s 43).   

 

7.2 Relationen påverkar elevers motivation till lärande 

 

Som tidigare har nämnts menar de intervjuade eleverna att relationen till lärare är mycket viktig. 

Hur relationen är mellan lärare och elev har en stor betydelse för hur eleverna upplever det ämne 

som läraren undervisar i och hur trivseln är i skolan. Eleverna anser också att det är viktigt med 

goda relationer till läraren i de ämnen som anses vara svåra. 

 

Den tidigare forskningen som har gjorts inom området belyser vikten av goda relationer, sociala 

samspel, mellan lärare och elev. Forskningen visar att relationen mellan lärare och elev har en effekt 

på elevers möjligheter till lärande. Resultatet av Skolverkets undersökning visar att en orsak till 

varför många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg är bristen på goda relationer mellan 

lärare och elev. Resultatet visar även att i de ämnen där relationen upplevs som god lyckas eleverna 

att prestera högre resultat.
120

 Aspelin och Persson menar också de att goda relationer och ett socialt 

sampel mellan lärare och elev är en bidragande faktorn till elevers kunskapsutveckling.
121

  

 

Resultatet i denna undersökning visar, likt i den tidigare forskningen, att eleverna upplever 

relationerna till sina lärare som mycket viktiga för deras motivation till lärande. Eleverna talar om 

att det bland annat är viktigt att läraren väcker ett intresse för ämnet hos eleven. Det kan läraren 

göra på flera sätt, dock talar eleverna bland annat om att läraren bör skapa en öppen och lättsam 

klassrumsmiljö. En av de intervjuade eleverna berättar om en lärare som fick alla elever att vara 

engagerade under lektionerna, vilket gjorde att det väcktes ett intresse hos eleverna. Flera elever 

talar om lärare som exempelvis gömmer sig bakom läroböckerna eller endast står vid tavlan och 

inte engagerar eleverna. Det gör att det uppstår ett ointresse hos eleverna eftersom det sociala 

samspelet inte fungerar mellan läraren och eleven. Det kan sedermera ge konsekvenser för 

elevernas motivation. Således tyder resultatet på att det är den personliga relationen mellan lärare 

och elev som är inflytelserik för om eleverna engagerar sig i undervisningen eller ej. Birniks 

forskning stärker denna iakttagelse. Han menar att en god relation mellan lärare och elev väcker ett 

intresse för lärande, dock får elevens intresse för lärande en motsatt effekt om relationen anses vara 

mindre god.
122
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Att relationen har en betydelse för elevernas lärande går att förklara med hjälp av Illeris 

samspelsdimension. Han menar att det kan vara till en hjälp om det finns ett socialt samspel mellan 

lärare och elev när den sistnämnde ska lära sig något nytt.  
123

 Det behövs således ett intresse och en 

vilja från båda parter för att en god relation, samspel, ska fungera. Det är något som en av de 

intervjuade eleverna poängterar. Hon menar dock att läraren har det största ansvaret för processen. 

Jenner menar att läraren i sitt professionella uppdrag har en skyldighet att försöka utveckla goda 

relationer och förståelse för eleverna.
124

 

 

Illeris talar vidare om att drivkraftsdimensionen är viktig ur ett lärande perspektiv. För att eleven ska 

tillägna sig ny kunskap bör det finnas en vilja att lära sig, det vill säga en motivation till att lära.
125

 

Jenner håller med Illeris om att motivationen är en viktig faktor för elevers lärande. Jenner menar 

att elevers motivation är ett resultat av lärares sätt att bemöta dem. Han menar vidare att hur eleven 

blir bemött ökar eller minskar elevers motivation till lärande. Som det har nämnts tidigare upplever 

eleverna att relationen stärks om läraren bemöter dem som en vem. Detta håller Jenner med om och 

han anser även att det höjer elevernas motivation till lärande. 
126

 

 

Eleverna i denna undersökning styrker Jenners resultat om att lärares bemötande påverkar elevernas 

motivation till lärande. Som tidigare har nämnts talar de intervjuade eleverna om vikten av lärarens 

engagemang och hans eller hennes skicklighet att sprida det. Samtidigt lyfter eleverna betydelsen av 

att läraren visar att han eller hon tror på eleven. En elev menar att motivationen ökar om han eller 

hon vet att läraren stöttar och tror på honom eller henne. En av de andra informanterna menar att en 

elev påverkas mycket om läraren talar om för eleven att han eller hon inte tror på den. Det kan få 

eleven att tappa självförtroendet, vilket kan få negativa följer för elevens inlärning. von Wright 

förklarar att personer sänder olika symboliska gester till varandra i en social situation. Hon menar 

vidare att personer kan sända antingen fysiska eller vokala gester. Den vokala gesten har förmågan 

att påverka människor, vilket kan leda till att en person tar ”den andres attityd.”
127

 När läraren talar 

med en elev sänder han eller hon ut vokala gester, vilka kan få en betydelse för hur eleven reagerar. 

Om läraren inte tror på eleven och säger det till eleven kan han eller hon ta lärarens attityd och göra 

dem till sina egna. Följden blir att eleven tappar tron på sig själv och sina möjligheter, följaktligen 

får det konsekvenser för elevens motivation till lärande.  

 

                                                 
123

 Illeris 2007: 44 
124

 Jenner 2004: 23 
125

 Illeris 2007: 43 
126

 Jenner 2004: 87 
127

 von Wright 2000: 88 och 90  



46 

 

8. Diskussion 
 

Det finns alltid olika sätt att genomföra en undersökning på och forskaren måste ständigt göra olika 

val, vilket kan ske både medvetet och omedvetet. Under arbetsprocessen kan det även uppstå 

situationer som forskaren inte kunde förutsäga i inledningen av arbete. De val och situationer som 

uppkommit under arbetets gång kommer att diskuteras i metoddiskussionen. Avslutningsvis 

kommer förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet att presenteras.   

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Under uppsatsprocessen har det blivit alltmer påtagligt att relationen mellan lärare och elev är viktig 

utifrån flera olika hänseenden, däribland elevers trivsel i skolan och inte minst elevers motivation 

till lärande. Att lärare-elevrelationer upplevs som viktiga är troligtvis inte en nyhet för alla, dock är 

frågan om det finns en förståelse hos blivande och verksamma lärare hur viktig relationen är mellan 

lärare och elev för den sistnämndes lärande och framtid.  

 

I resultatet framgår det att elevernas upplevelser av relationen mellan lärare och elev påverkas av 

hur eleven blir bemött av läraren, vilket stärks av Jenners studie.
128

 Undersökningen visar att de 

lärare som eleverna anser att de har en god relation till bemöter sina elever utifrån ett relationellt 

perspektiv. För att en god relation ska utvecklas mellan lärare och elev är det av stor vikt att läraren 

skapar en öppen och lättsam klassrumsmiljö, att han eller hon är personlig, engagerad, förstående, 

uppmuntarar elever till delaktighet under lektionerna och att han eller hon tror på eleven. Relationen 

mellan lärare och elev är viktig i det relationella perspektivet
129

 och det är något som eleverna anser 

att dessa lärare representerar.  

 

Bemöter lärarna eleverna med en distans, det vill säga att lärare medvetet tar avstånd från eleven 

genom att undvika dialog och inte uppmuntra eleven till delaktighet, upplevs relationen till dem 

som mindre bra. Dessa lärares sätt att bemöta eleverna kategoriseras utifrån vad von Wright 

benämner som det punktuella perspektivet. I det punktuella perspektivet bemöter läraren eleverna 

som åtskilda subjekt och läraren sätter sig själv i centrum
130

, vilket eleverna beskriver att dessa 

lärare gör.   
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I intervjuerna framkommer det tydligt hur eleverna definierar en god respektive mindre god relation 

till lärare. De har en entydig bild vad relationen bör innehålla och vad som inte är önskvärt. Dock är 

begreppet relation och dess innebörd inte helt entydligt i den tidigare forskningen. Forskningen som 

har gjorts inom området har olika uppfattningar om vem som ansvarar för relationens kvalitet. En 

klar majoritet av forskarna menar att både lärare och elever har en betydelse för hur relationen 

utvecklas, medan Birnik menar att det bara är läraren som påverkar relationens kvalitet och 

utveckling.
131

 Det bör dock poängteras att den tidigare forskningen har en mer entydlig bild vad 

gäller de egenskaper/kvaliteter som bör finnas för att en god relation mellan lärare och elever ska 

kunna utvecklas.  

 

Illeris menar i sin undersökning att lärande sker genom sociala samspel mellan människor, dock bör 

en motivation infinna sig för att en person ska vilja lära sig något.
132

 När läraren bemöter eleverna 

utifrån ett relationellt perspektiv sker ett socialt samspel där lärare och elev tillsammans når en 

gemensam förståelse för ett ämne.
133

 Om det finns en god relation mellan lärare och elev utvecklas 

en motivation till att lära, menar Jenner. Samtidigt poängterar han att motivationen sänks hos 

eleverna om de anser att relationen är mindre bra till läraren.
134

 En elev berättar i intervjun att risken 

finns att eleven skolkar och inte går på lektionerna om det inte finns någon god relation mellan 

läraren och eleven.  

 

Läraren och dennes relation till eleven har, utifrån resonemanget ovan, en avgörande roll för 

elevens motivation till lärande. Det är därför viktigt att lärare tar relationsarbetet på allvar och 

engagerar sig i varje elev för att motivera och öka elevers lärandemöjligheter. För att lärare ska 

kunna ta relationsutvecklingen på allvar måste det finnas en medvetenhet för relationens påverkan. 

En ökad medvetenhet om sambandet mellan lärare-elevrelationen och motivationen till lärande 

borde också elever få kunskap om. Om båda parter når en insikt om hur viktigt det är kanske det 

underlättar relationsutvecklingen.   

 

8.2 Metoddiskussion  

 

Eftersom syftet med undersökningen var att studera elevers erfarenheter och upplevelser av lärare-

elevrelationer, var det relevant att använda kvalitativa intervjuer som metod. På det sättet framkom 
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elevernas egna tankar och synpunkter inom området. Kvale och Brinkmann menar att ”det verkar så 

enkelt att intervjua, men det är svårt att göra det bra.”
135

 Eftersom jag inte har någon vana att 

intervjua andra människor var det till en början vissa svårigheter, till exempel att komma på bra 

följdfrågor. Men efterhand gick det allt lättare och en trygghet infann sig i min roll som intervjuare.  

Innan de faktiska intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju, vilket var till en stor hjälp 

eftersom det gav tillfälle att få en bekräftelse på att intervjufrågorna fungerade. 

 

Som det nämndes i avsnittet om undersökningens tillvägagångssätt var det fem elever som gav sitt 

samtycke till att vara med i undersökningen. Dessa elever deltog i studien utanför skoltid. Varför det 

endast var fem elever som ville delta i undersökningen går det endast att spekulera om. När jag var 

och besökte klassen fick jag veta att eleverna hade många skoluppgifter som skulle göras innan de 

kunde ta studenten. Eftersom eleverna var tvungna att utföra intervjuerna på sin fritid tog det tid 

från de skoluppgifter som de hade att göra. De elever som valde att delta kan därför vara de elever 

som är duktiga i skolan eller som av eget intresse var villiga av att vara med i undersökningen. Om 

dessa antagande stämmer är svårt att veta. Det är även svårt att avgöra om resultatet av 

undersökningen hade sett annorlunda ut om urvalet av elever hade varit större. Det går även att 

resonera om elevernas egna relationer till sina lärare har påverkat deras val av att delta eller ej.  

 

Under ett par intervjuer frågade eleverna vad jag hade för åsikter och tankar om relationen mellan 

lärare och elev. Trost menar att om en informant ställer en fråga om vad intervjuaren tycker om 

ämnet kan det uppstå ett dilemma för intervjuaren. Å ena sidan vill intervjuaren vara snäll och svara 

eftersom informanten ställer upp på sin lediga tid, men å andra sidan vet intervjuaren att han eller 

hon kan påverka informantens kommande svar.
136

 I denna situation valde jag att föreslå att jag 

kunde delge mina tankar efter intervjun för att inte påverka informanten. De två eleverna 

accepterade förslaget och efter intervjun kunde vi tillsammans diskutera mina tankar.  

 

Efter intervjuerna var det ett par av de intervjuade eleverna som uttryckte att de hade velat ha 

tillgång till intervjuguiden innan intervjutillfället. Fördelen med att låta informanterna ta del av 

intervjuguiden innan intervjutillfället kan vara att de hinner fundera över sina svar. Samtidigt kan 

det ses som en nackdel då de spontana tankarna och diskussionerna kan utebli. Innan intervjuerna 

informerades eleverna om att de inte behövde känna sig stressade eller rädda om det skulle uppstå 

en tystnad. Under intervjuerna valde jag att medvetet vara tyst en stund efter att eleverna hade 

uttryckt sina tankar och upplevelser, vilket bidrog till att de fick chansen att komplettera sina svar. 
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Trost menar att detta är viktigt eftersom intervjuaren inte bör avbryta den intervjuades tankekedja. 

Det kan leda till att intervjuaren går miste om tankar och uppfattningar som kan vara betydelsefulla 

för undersökningens resultat och analys. Trost påpekar att intervjuarens uppgift är att följa och 

försöka förstå den intervjuades föreställningsvärld. 
137

  

 

8.3 Fortsatt forskning 

 

Under uppsatsprocessen har det uppstått flera funderingar hos mig som skulle kunna vara 

utgångspunkter för att utveckla forskningen inom området. Efter att ha undersökt elevers 

upplevelser av lärare-elevrelationer hade det varit intressant att undersöka lärares uppfattningar om 

relationen mellan dem och sina elever. Det vore intressant att studera om lärare värderar 

relationerna till elever lika högt som resultatet av elevintervjuerna visar i denna undersökning. Som 

nämndes tidigare visar resultatet från en av Skolverkets undersökningar att det finns brister i 

relationen mellan lärare och elever i dagens svenska skolor.
138

 Utifrån undersökningens resultat 

vore det intressant att få ta del av lärares uppfattningar om vad det kan finnas för orsaker till att det 

ibland är svårt att utveckla goda relationer till sina elever.  

 

I denna undersökning är det gymnasieelever som har deltagit och delat med sig av sina upplevelser. 

En annan fråga som har väckts hos mig under arbetet är om synen på goda och mindre goda 

relationer och dess betydelse för elevers lärande värderas på liknande sätt av grundskoleelever. Det 

finns med andra ord många möjligheter att utveckla forskningen inom ämnesområdet och det är 

endast vår fantasi som sätter gränserna.  
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             Bilaga A

 

  
 

 

Vill du vara med i en undersökning om hur elever ser på relationen  

till sina lärare? 

 

 

Skolan är en social mötesplats där elever och lärare dagligen möts. För att elever och lärare ska 

trivas på sin arbetsplats är det viktigt att det finns ett samspel som fungerar. Relationerna mellan 

elever och lärare kan både upplevas som positiva men ibland även som negativa. Beroende på hur 

relationerna ser ut kan den bidra till både positiva och negativa följder. I skolan ska lärare arbeta för 

att upprätthålla goda relationer till sina elever, men ibland blir inte dessa relationer lyckosamma. 

Men hur ser egentligen en bra relation ut mellan elever och lärare? Vad kan goda relationer bidra 

med i skolarbetet? Detta är viktiga frågor som är aktuella för mig som blivande lärare.   

 

Du har gått i skolan i många år nu, och har säkert mött lärare som du tycker har varit bra och mindre 

bra. Jag avslutar snart min utbildning till lärare, och i mitt examensarbete vill jag undersöka vad 

erfarna elever tycker utgör en bra lärare. I undersökningen vill jag intervjua dig och ta del av dina 

erfarenheter inom området. Intervjuerna förväntas ta cirka 30 minuter och kommer att genomföras 

på Njudungsgymnasiet på en tid som vi kommer överens om. Intervjuerna kommer att spelas in på 

band, vilket endast beror på att jag inte ska missa något viktigt som sägs. Det inspelade materialet 

kommer att raderas när mitt uppsatsarbete är klart. Det inspelade materialet kommer inte användas 

till något annat än till min undersökning. 

 

Att deltaga i intervjuerna är frivilligt men vill du ställa upp ber jag dig att lämna den bifogade 

blanketten till mig. Det är viktigt att poängtera att allt det som sägs i intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen annan än du och jag kommer att veta vad just du har 

sagt, och i min uppsats kommer både eleverna och skolan att vara anonyma. 

 

Har du frågor är du välkomna att kontakta mig eller min handledare, Ingeborg Moqvist-Lindberg, 

på Linnéuniversitet. 

 

Emma Ekenmo:     eekwn08@lnu.student.se   

        Tel: 0733 - 85 63 98 

 

Ingeborg Moqvist-Lindberg: ingeborg.moqvist-lindberg@lnu.se  

     Tel: 0470-70 89 58 

     070-333 12 59  

 

 

Om du ger ditt samtycke till att medverka i undersökningen, vore jag tacksam om du kan fylla i 

nedanstående uppgifter i den bifogade blanketten. 

 

 

Emma Ekenmo 

 

 

 

mailto:eekwn08@lnu.student.se
mailto:ingeborg.moqvist-lindberg@lnu.se
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Jag _____________________________ ger här mitt samtycke till att medverka i en intervju  

  (elevens namn) 

 

om relationen mellan elever och lärare. 

  

 

 

 

_____________________________   

       Elevens telefonnummer     
 

 

 

_____________________________  ________________________________ 

       Elevens underskrift   Ort och datum 
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      Bilaga B 

 

Intervjuguide 

 
 

1. Berätta om en lärare som du tycker att du har en god relation till. Hur ser denna relation ut? 

 

2. Berätta om en lärare som du tycker att du har en mindre god relation till. Hur ser denna 

relation ut? 

 

3. Hur tycker du att lärare bör arbeta för att utveckla goda relationer till sina elever? 

 

4. Kan du peka på några kvaliteter/egenskaper som är viktiga att lärare har för att kunna skapa 

goda relationer till sina elever? 

 

5. Hur har din relation till lärare sett ut genom din skolgång? Har du minnen från de olika 

stadierna, d.v.s. lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet? 

 

6. Har betydelsen för goda relationer till dina lärare förändrats genom din skolgång? I så fall 

hur och varför? 

 

7. Upplever du att dina relationer till lärare har varit extra viktiga någon gång under din 

skoltid? I så fall hur och varför? 

 

8. Tycker du att goda relationer mellan lärare och elever är extra viktiga inom ett visst 

skolämne? I så fall vilket/vilka och varför?  

 

9. Upplever du att goda relationer till lärare kan påverka din skolgång? I så fall hur och varför? 

 

 

10.  Upplever du att mindre goda relationer till lärare kan påverka din skolgång? I så fall hur 

och varför? 

 

 
 

 


