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Abstrakt 
Relationen mellan lärare och elev har inom den svenska skolan tillskrivits en allt mer 

framträdande roll. Både nationella och internationella studier har påvisat elevers 

efterfrågan av en djupare relation med läraren och sagda relations påverkan på elevens 

skolprestation. Syftet med följande studie är att fördjupa förståelsen av vad som i 

lärarens möte med eleven utgör centrala kvaliteter med betydelse för elevers lärande och 

i förlängningen deras skolprestation. Studiens empiri består av åtta intervjuer 

genomförda med gymnasielärare som arbetar på en gymnasieskola i en mellanstor stad i 

södra Sverige. Valet av en kvalitativ metod vid insamlingen av studiens empiri gjordes 

då målsättningen för studien är att skapa en djupare förståelse av vilka föreställningar 

som de intervjuade lärarna har om lärar- elevrelationen, samt vilka kvalititeter som 

lärarna anser att den goda relationen är beroende av. Resultaten indikerar att de 

intervjuade lärarna har en överensstämmande förestälning om vilka kvaliteter som lärar- 

elevrelationen måste innehålla för att relationen ska vara god samt medföra en för 

eleven positiv skolprestation. Lärarna är eniga om att de centrala kvaliteterna för den 

goda lärar- elevrelationen är synliggörande av varandra, empati, förtroende, ömsesidig 

respekt, trygghet, rättvisa, humor, lärarens höga förväntningar på eleven och dialog. Det 

finns även en delad föreställning om att den goda relationen har en stor påverkan på 

elevens lärande och är central för en positiv skolprestation. Tidigare forsknings 

betonande av den goda relationens inverkan på elevens lärande överensstämmer med 

föreliggande studies resultat.  
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1 Inledning 
Lärar- elevrelationen har ständigt varit en viktig del av båda parters upplevelse av 

arbetet i skolan. Även om ämnet är omdiskuterat inbjuder relationens komplexitet 

ständigt till nya studier. Vanligt förekommande är tanken om att av elever omtyckta 

lärare har en medfödd förmåga att skapa goda relationer med sina elever och att sagda 

förmåga inte går att lära sig eller träna upp. Men, då eleverna vid flertalet studier, bland 

annat av Joseph P. Allen et al. (2011) och John Hattie (2012), uttryckt att den största 

faktorn för en bra skolprestation är en god relation mellan lärare och elev är det 

intressant att undersöka hur lärare anser sig arbeta för att skapa en god lärar- 

elevrelation, hur den ser ut och vad den bör innehålla. 

 

Skapandet av den goda lärar- elevrelationen kan liknas vid en ständig balansakt för 

läraren. Det gäller att ge eleverna den empati och närhet de vill ha, samtidigt som 

gränsen till att ”bli kompis” med eleverna inte får överskridas. Så hur ser läraren på 

problematiken närhet och distans, och hur handlar de för att skapa den goda relationen, 

som i slutänden förhoppningsvis påverkar elevernas skolprestation på ett positivt sätt?  

 

Otaliga är de tillfällen under lärarutbildningens gång då jag under praktik och vikariat 

fastnat i diskussioner med lärare om problematiken som finns i att skapa en god lärar- 

elevrelation. Åsikten att man måste kunna hålla distans och inte ”vara kompis” med sina 

elever yttras i dessa diskussioner som en stark ledstjärna vad gäller ledarskapet i 

klassrummet. Lärarkollegornas tydliga uppfattningar om ett korrekt förhållningssätt i 

lärar- elevrelationen väcker dock många frågor, och blir väldigt intressant mot bakgrund 

av att forskningen inom området lärar- elevrelationer visar på att eleverna efterfrågar en 

djupare relation till sina lärare, samt att goda relationer mellan pedagog och elev har 

klara positiva verkningar på elevernas studieprestation (Hattie, 2012). Kopplingen 

mellanmänskliga relationer och god studieprestation väcker ett intresse för att veta hur 

man som lärare skapar dessa goda relationer med sina elever. Medveten om den 

balansakt som det innebär att skapa tillitsfulla relationer till eleverna på ett mänskligt 

plan utan att tappa auktoritet och pondus i klassrummet väcktes mitt intresse av att 

skapa förståelse för gymnasielärares föreställningar om lärar- elevrelationen och vilken 

betydelse lärarna tillskriver relationen för elevens skolprestation.  
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2 Bakgrund 
Under en längre tid har den svenska skolan lidit av sjunkande akademiska resultat. 

Dessa har enligt pedagogikforskaren Elisabeth Hultqvist (2011) setts som ett resultat av 

bristande resurser, allt större klasser, större administrativt arbete för lärarna och elevers 

bristande motivation att lära sig för lärandets skull. De senaste årens reformer som 

bland annat innebär ny läroplan, nya kursplaner och ny betygsskala har inneburit att 

fokus har kommit att hamna på styrdokument, ämnen och betyg- och bedömning. 

Hultqvist belyser att delar av lärarkåren ”upplever att ett allt starkare fokus har riktats 

mot prestation och resultat” (a.a., 2011:203). Denna förflyttning av skolans fokus mot 

elevens prestation har sammanfallit med lärarnas upplevelse av att ”yrket har fått en 

starkare relationell sida” (a.a., 2011:203) där elevernas behov av närhet och kontakt 

med läraren har ökat. 

 

Vikten av goda lärar- elevrelationer framhålls som väldigt avgörande och styrande för 

elevernas studieprestation. På högstadiet/gymnasiet så är enligt Allen et al. (2011) en av 

de största hypotetiska orsakerna till förbättrat studieprestation hos eleven hur väl de kan 

motiveras och engageras av sina lärare. Liknande resonemang framhåller Melissa 

Newberry då hon konstaterar ”The kind and quality of relationships that form between 

teachers and students are keys to successful teaching and learning” (2010:1695). Allen 

et al. (2011) skriver även att elevers skolmotivation sjunker drastiskt vid så pass tidig 

ålder som elva och att elever vid inträde på gymnasienivå inte tar sin skolgång på allvar, 

något som ökar betydelsen av att förstå hur man som lärare skapar en god relation med 

sina elever då de anländer till gymnasiet. Elevens inträde på gymnasiet innebär 

onekligen chansen till en nystart vad gäller både klasskamrater, skola och lärare. 

Besitter lärarna förmågan att skapa goda relationer med eleverna framträder följaktligen 

chansen till en positiv utveckling av elevernas skolprestation. 

 

Forskningsfältet lärar- elevrelationer har i stor utsträckning haft fokus på vad eleven 

anser vara viktigt för sina studier, resultat och välbefinnande i skolan. Genom 

kompletterande studier om den aktiva lärarens föreställning av vad som är primärt i en 

god lärar- elevrelation skulle lärare, och framför allt framtida lärare, kunna fördjupa sin 

kunskap om hur man som pedagog hittar rätt nivå på en relation som onekligen kan ses 

som en balansakt. Forskare, både nationellt och internationellt har uppmanat till mer 

fältstudier inom området, vilket citatet nedan belyser.  
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Given the malleability of teacher-student relationships and their 

importance for key achievement and motivational outcomes, we 

advocate for researchers to conduct field experiments to inform how to 

improve these critical relationships (Gehlbach et al. 2012:690).  

 

Föreliggande studie kommer att ta fasta på denna utmaning och lyfta fram vad 

gymnasielärare ser som primärt vid skapandet av goda lärar- elevrelationer. Studiens 

fokus på lärarens föreställningar om skapandet av sagda relation grundar sig på att det är 

läraren som, via sin maktposition och sin roll som yrkesutövare, har det primära 

ansvaret för etableringen av en givande relation (Birnik, 1998). I professionen ingår det 

att läraren har förmågan att skapa och upprätthålla en relation som bidrar till att elevens 

skolprestation har en positiv utvecklingskurva. Genom diskussion och reflektion över 

vad de intervjuade lärarna framhåller som primärt för relationen har föreliggande studie 

ambitionen att fördjupa förståelsen av hur lärar- elevrelationen kan bidra till en positiv 

skolprestation samt hur denna relation skapas och upprätthålls. Förhoppningsvis kan en 

ökad förståelse och kunskap inom området ges till både nuvarande och framtida 

yrkesutövare.  

 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen av vad i lärarens möte med eleven 

som utgör centrala kvaliteter med betydelse för elevers lärande och i förlängningen 

deras skolprestation. För att nå syftet kommer följande frågor att besvaras: 

 

• Hur ser en god lärar- elevrelation ut enligt de intervjuade lärarna?  

• Hur arbetar lärarna för att både skapa och bevara en fungerande och givande relation 

till sina elever? 

• I vad mån uppfattar lärarna lärar- elevrelationens betydelse för elevernas lärande?  

 

4 Tidigare forskning 

Följande kapitel presenterar tidigare forskning inom området lärar- elevrelationen. Det 

som presenteras är nationell så väl som internationell forskning. Presentationen av 
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tidigare forskning kommer att vara indelad i ett antal rubriker som är representativa för 

de teman som framträder vid en granskning av forskningsområdet.   

 

4.1 Lärarens och elevens föreställningar om relationen 

För forskare inom området för relationen mellan lärare och elev har stort fokus inriktats 

på elevernas uppfattningar av hur relationen ser ut och vad de önskar skulle kunna 

förbättras. Framträdande är efterfrågan av en djupare relation vilket enligt Robert C. 

Pianta (1999) och Allen et al. (2013) ger sig tillkänna genom empati, värme och respekt 

mellan de två parterna. Vidare efterfrågar eleverna trygghet som i sig medför att de 

känner att de kan lita på läraren och det arbete som läraren utför. Bland annat Hattie 

(2012) poängterar vikten av att eleverna känner sig trygga och därmed vågar utmana sig 

själva för att utveckla sitt lärande.  

 

Price Aultman et al (2009) har genomfört en studie där lärare inom vad som i USA 

motsvarar mellanstadiet intervjuades angående sina föreställningar om lärar- 

elevrelationen. Det framgår här att lärarna till stor del efterfrågar samma delar som 

eleverna, men de finner det vara en komplex balansgång mellan att ge eleverna den 

empati och omtanke de efterfrågar och att ha en hälsosam inställning till relationen. 

Vidare påverkas lärarna av aspekter som vad deras kollegor anser är passande, hur djup 

relationen kan vara utan att ha en negativ påverkan på lärarnas privatliv och var 

engagemangets gräns går så att eventuell utbrändhet inte drabbar läraren. Svårigheten 

med att finna den rätta balansen i lärar- elevrelationen visar sig även i de resultat som 

Rileys (2009) kvantitativa enkätstudie av vad 291 lärare inom grundskolan anser om 

lärar- elevrelationen. Lärarna uttrycker här en problematik i att sätta rätt sorts gränser 

och att ha rätt sorts förhållningssätt gentemot eleverna för att skapa en relation som inte 

bara är god utan även har en positiv inverkan på skolprestationen.  

 

4.2 Lärarens och elevens förväntningar på relationen 
Jussims (2013) forskningsgenomgång av de båda parternas förväntningar på mötet 

påverkar relationen antingen negativt eller positivt. Forskningsgenomgångar 

genomförda av Lewis et al. (2013) och Davis (2013) inom området har påvisat att 

eleverna påverkas starkt av sina tidigare erfarenheter av mötet med lärare, men även av 

sin uppfattning av vuxna generellt. Lewis et al. (2013) visar på att elever som kommer 

från svåra familjeförhållanden där relationen till vuxna är negativ är de som i störst grad 
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löper risk för att ha en negativ relation med sin lärare. Elever som tidigare i sin skolgång 

brottats med relationsproblem till lärare tar ofta med sig sin misstänksamhet in i nya 

relationer. Dessa elever förväntar sig enligt Davis (2013) genomgång följaktligen ett 

dåligt bemötande och föregår därför ett väntat scenario genom att agera defensivt och 

avvisande gentemot den nya läraren. Genom att i sin relation med eleven vara tydlig 

med att förmedla att eleven har förmågan att lyckas bidrar läraren till att stärka elevens 

upplevda självförmåga och utveckla dennes lärande (Jussim, 2013). Vidare har det 

enligt Davis (2013) och Lewis et al. (2013) visat sig att elever som från starten av sin 

skolgång har positiva erfarenheter av relationen till läraren även i fortsättningen av sin 

skolgång tenderar att skapa goda relationer med sina lärare.  

 

I Jussims (2013) artikel Teacher’s Expectations presenteras ett antal slutsatser dragna 

efter en genomgång av framträdande forskning rörande effekterna av lärarens 

förväntningar. Lärarens förväntningar på eleven påverkar relationen och elevens 

skolprestation. Pygmalioneffekten är ett inom forskningsområdet vanligt återkommande 

begrepp. Bland annat Jenner (2004) diskuterar i vad mån lärarens positiva eller negativa 

förväntningar har betydelse för elevens skolprestation, där lärarens inställning kan ses 

som en självuppfyllande profetia då skolprestationen motsvarar lärarens förväntningar. 

Lärarens attityd gentemot eleverna och det arbete eleverna utför i klassrummet är enligt 

Urdan & Schoenfelders (2006) forskningsgenomgång, av området som berör elevers 

självtillit vad gäller lärande, centralt för en givande lärar- elevrelation. Vidare framhålls 

här vikten av att närma sig mötet med nya elever med en icke förutfattad mening om 

eleven som individ och dess möjligheter till kunskapsutveckling. Jussim (2013) 

poängterar att läraren bör vara medveten om att elever precis som alla människor 

utvecklas och förändras, en process som även sker inom elevens lärande och inställning 

till skolan. Tidigt cementerade förväntningar har därmed en negativ påverkan på 

relationen och är hämmande för skolprestationen. Det är viktigt att vara medveten om 

att höga förväntningar betyder olika saker för olika elever. Kan man precisera vad som 

för den individuella eleven är en hög förväntning kommer det vara mycket lättare att 

höja deras studieresultat. 

 

4.3 Kommunikation och dess vikt för relationen 
En stark inriktning inom forskningen berörande lärar- elevrelationen är hur den så 

primära kommunikationen mellan lärare och elev ser ut. Vanligt för forskningen inom 
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ämnet är att framhäva tvåvägskommunikation, vilket bland annat Roache & Lewis 

(2011) och Allen et al. (2013) gör i sina resultat. Wubbels et al. (1997) presenterar i sin 

kvalitativa fältstudie över kommunikationen mellan lärare och elever tanken om att det 

är omöjligt att inte kommunicera då detta görs både verbalt och icke-verbalt. Davis 

(2013) hävdar att olika mönster i kommunikationen mellan lärare och elev ger olika 

varierande effekter på elevernas lärande. Vidare framhäver Wubbels et al. (1997) att 

kommunikationen mellan lärare och elev har visat sig vara styrd av läraren och det är 

upp till läraren att släppa på kontrollen och ge eleverna mer verbalt utrymme. Den ton 

som används i klassrummet har även visat sig vara viktig och Wubbels et al. (a.a.) 

studie visar att de lärare som är duktiga på att använda en ton som visar på tålamod och 

förståelse anses ha ett mer samarbetsvilligt tillvägagångssätt, något som även stämmer 

då det som läraren i fråga yttrar är instruktioner (Davis, 2013). Wubbels et al. (1997) 

studie och dess klassifikation av kommunikationen mellan lärare och elev visar på den 

komplexitet som finns inom kommunikationen mellan lärare och elev, då eleven dels 

gynnas av en lärare som pratar mycket och ger klara instruktioner samtidigt som 

eleverna upplever ett verbalt deltagande som utvecklande och positivt för deras 

välbefinnande i skolan. Det poängteras att den bästa vägen för en god relation mellan 

lärare och elev är att implementera ett växlande mellan den kommunikationsstil som för 

varje situation är mest lämpad, vare den lärarstyrd eller elevinkluderande. 

 

Zaki (2009) genomförde en studie baserad på 67 elevers loggboksanteckningar rörande 

interaktionen med läraren. Resultaten i studien indikerade att eleverna finner att icke-

verbal kommunikation från läraren har en stor påverkan på elevernas motivation och 

koncentration vid arbetet i klassrummet. En förhöjd medvetandenivå om sin icke-

verbala kommunikation bland lärarna skulle förbättra relationen mellan parterna och 

elevens skolprestation.  

 

4.4 Hur elevinflytande stärker relationen 
I en kvalitativ studie rörande elevinflytande genomförd av Freiberg (2013) gjordes 

observationer av klassrum med högt respektive lågt elevinflytande i undervisningen. 

Studiens resultat indikerade att elevers relation till läraren och skolprestationen 

utvecklades positivt genom att de aktivt fick vara med och påverka undervisningens 

upplägg och innehåll. Urdan & Schoenfelder (2006) framhäver att de lärare som är 

villiga och självsäkra nog att dela beslutsprocessen över vad och hur moment ska 
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avhandlas inom ämnet ofta har en godare relation till sina elever. Klassrum med en 

strävan efter elevers självstyre och eget ansvar medför enligt Keller et al. (2013) 

positiva effekter både för relationen till läraren samt deras skolprestation. Dessa 

klassrum har i regel enligt Freiberg (2013) även mindre disciplinära problem. Vidare 

sägs det att ett allt för lärarstyrt klassrum skulle ha en negativ innebörd på relationen 

mellan lärare och elev då elever i dagens skola vill känna sig delaktiga och är av starkt 

behov av motivation, något som medverkan och inflytande över undervisningen medför. 

 

Roache och Lewis (2011) genomförde en kvantitativ studie där 508 lärare i Australien 

svarade på en enkätundersökning gällande deras egna föreställningar om sin ledarstil. 

Studies resultat visade att elevinflytande, kommunikation som bestod av dialog mellan 

lärare och elev samt positivt gensvar på korrekt beteende hade en stark inverkan på 

elevens inställning till läraren och skolan. Samtidigt medförde det en minskning av 

disciplinära problem, vilket indirekt hjälper till att skapa ett klimat som främjar elevens 

skolprestation. Studiens resultat var samstämmiga med Lewis (2001) undersökning av 

vad 3500 elever från samma område i Australien ansåg i gällande frågor. Läraren bör 

undvika tvingande lärande och öppna upp för elevinflytande och dialog angående 

undervisningen. Liknande resultat nådde Allen et al. (2013) i sin fältstudie där 643 

engelska högstadieelevers skolprestation förutspåddes genom att interaktionen mellan 

elev och lärare observerades. Resultaten indikerade att de klassrum som hade en 

undervisning bestående av varierande arbetssätt, stort elevinflytande och fokus på 

dialog mellan de aktiva parterna hade positivast påverkan på elevernas skolprestation.  

 

4.5 Lärarens motivationsförmåga och dess påverkan på relationen 
Det har tydligt framgått i studier av bland annat Keller et al. (2013) att de lärare som 

besitter förmågan att entusiasmera och fånga sina elever genom att motivera dem på ett 

för uppgiften adekvat sätt lyckas skapa en god relation med sina elever. Lärarens egen 

motivation för sitt yrke och i kontakten med eleverna lyfts fram av Hattie (2012) som en 

viktig aspekt då det gäller att motivera eleverna. Keller et al. (2013) säger att en lärare 

som brinner för sitt yrke och uppskattar den dagliga interaktionen med sina elever är 

mer framgångsrik i motivationsskapandet hos eleven än de lärare som har en negativ 

inställning till arbetet och eleverna. Motiverade lärare varierar sin undervisning mer, 

låter eleverna få större eget ansvar och inflytande över undervisningen och bygger bättre 

självtillit bland eleverna menar Watt & Richardson (2013) i sin genomgång av 
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forskning rörande lärarmotivation. Vidare signalerar forskningsgenomgången resultat 

som visar på att även elever som kategoriseras som lågpresterande får mer hjälp och 

därmed bättre resultat. Bland de kvaliteter som har visat sig ha en primär roll då det 

kommer till hur läraren bäst motiverar sina elever hör ärligt beröm, positivt 

förstärkande, entusiasm, guidning, vara en förebild och intressanta introduktioner av 

arbetsområden. Ross (2013) presenterar även han en forskningsöversikt, i hans fall 

rörande lärarens effektivitet i lärandesituationen. Där indikeras det att lärare som har 

stor självtillit vad gäller yrkeskompetens tenderar att motivera sina elever bättre då 

självförtroendet och tryggheten inom kunskapsområdet överförs till eleverna. 

 

4.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning som här presenterats att ett gediget arbete 

har gjorts inom det pedagogiska forskningsfältet vad gäller relationen mellan lärare och 

elev, samt nämnda relations betydelse för elevens skolprestation. Vid en genomgång av 

denna forskning kan det konstateras att de perspektiv som forskningen i största mån har 

gjorts utifrån är elevens uppfattning om relationen lärare – elev, kommunikation och 

dess betydelse för lärar- elevrelationen, elevinflytandets betydelse, samt vilka 

karaktärsdrag och kvaliteter läraren bör besitta för att en god relation ska skapas. Dessa 

perspektiv ger alla bidrag till att förstå lärar- elevrelationens betydelse för elevers 

skolprestation. Jag kommer i mitt arbete att inrikta mig på det relationella mötet mellan 

lärare och elev, och då mer specifikt på lärarens uppfattning om vad som är primärt för 

en god lärar- elevrelation.  

 

5 Teorianknytning 
Teorianknytningen skapas med hjälp av ett flertal forskares och filosofers arbeten. Först 

presenteras en definition av begreppet relation, följt av vilka två relationsformer som är 

närvarande i relationen mellan lärare och elev. Detta följs sedan av vem som ansvarar 

för relationsskapandet, relationens vikt för elevens skolprestation, samt vilka olika 

kvaliteter relationen bör bestå av. 

 

5.1 Definition av begreppet relation   

Begreppet relation kan på en grundläggande nivå förklaras som det förhållande två 

människor har till varandra. Vad varje specifik relations kvaliteter och grund är varierar 
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utefter situation och individ. Inom relationen finns det ett samspel genom att de 

inblandade parternas agerande påverkar varandra. Den relation som kommer vara i 

fokus i följande studie är relationen mellan individ – individ, det vill säga relationen 

mellan två olika individer (Aspelin & Persson, 2011). I detta fall utgör lärare och elev 

de två individerna.  

 

5.2 Två relationsformer 

Aspelin & Persson (2011) menar att det finns två relationsformer som ständigt är 

närvarande i utbildningssituationer. Dessa två former av relationen mellan de olika 

parterna, i detta fall lärare och elev, har utefter var och vem som diskuterar dem fått 

olika namn. Aspelin & Persson (a.a.) väljer att ge dem namnen Sam-varo och Sam-

verkan. Sam-varo består av ett möte som i sig är målet. Människorna delaktiga i sagda 

relationsform synliggör varandra och visar tydligt empati för den andra parten. I Sam-

varo är mötet inte planerat och styrt av regler. Mötet genomsyras istället av spontanitet. 

Sam-verkan är möten där de inblandade parterna i varierande grad planerar sitt 

agerande. Hur varje part beter sig är styrt av regler eller normer, varje part förhåller sig 

till dem och kalkylerar sitt beteende därefter. Sam-verkan innehåller följaktligen ett 

medvetet och planerat handlande där inblandade parter agerar utifrån att nå ett visst mål 

med sitt agerande. Skillnaden mellan de två formerna går framförallt att finna i att Sam-

varo har relationen som självändamål. Sam-verkan däremot innebär att relationen enbart 

fyller funktionen av att vara nödvändig för att nå ett specifikt mål. Skolan och relationen 

mellan lärare och elev består av Sam-verkan. Något som är oundvikligt då relationen 

mellan lärare och elev alltid har ett inslag av prestation och bedömning av sagda 

relation. Både lärare och elev anpassar sitt agerande i interaktionen dem emellan för att 

nå ett specifikt mål. Det framhålls dock att relationsformerna i mångt och mycket 

bygger på varandra och således är avhängiga. De kan båda främja den andra 

relationsformen. En god relation kan inte skapas om lärare och elev inte bryr sig om den 

andra partens person och känslor, utan enbart ser den som ett medel för att nå ett mål. 

På samma sätt kan inte en god relation, utifrån skolans uppdrag, skapas om relationen 

enbart ses som ett självändamål.   

 

5.3 Huvudansvar för relationsskapande 

Lärar- elevrelationen påverkas markant av lärarens personlighet och de kvaliteter som 

läraren besitter eller saknar säger Birnik (1998). Vidare menar han att relationen mellan 
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lärare och elev alltid är beroende av att läraren tar på sig ansvaret att skapa en god 

relation. Läraren besitter en maktposition gentemot eleven och därför ligger det på 

lärarens bord att ta initiativ till relationsskapande som kommer att gagna elevens 

skolprestation. En lärare måste alltid reflektera över sitt relationsskapande då läraren 

möter ointresserade elever eftersom elevens beteende reflekterar relationen med läraren. 

Om man betraktar det pedagogiska mötet som intersubjektivt får det sociala, det vill 

säga relationen mellan lärare och elev, stor betydelse. Denna relation varken skapas 

eller bibehålls utan ett ständigt uppehållsarbete, något som läraren är högsta ansvarig för 

enligt von Wright (2000). 

 

5.4 Vikten av en god lärar- elevrelation 

John Hattie (2012) är en av de välrenommerade forskare som står bakom tanken om att 

en av de viktigaste faktorerna till elevens positiva skolprestation är relationen till 

läraren. Aspelin & Persson (2011) uttrycker samma tanke, samt menar att en 

fungerande lärandesituation är beroende av ett medvetet arbete från lärarens sida med 

att bygga goda lärar- elevrelationer. Läraren ska vara medveten om, och driven av, det 

faktum att lärar- elevrelationen är primär för elevens lärande. De lärare som har denna 

insikt arbetar aktivt för att skapa relationer som är främjande för elevens lärande, bland 

annat genom att skapa goda kommunikativa vägar mellan lärare och elev. Lärarens 

arbete ska sträva efter att skapa en relation som bidrar till meningsskapande, följt av 

lärande. 

 

Hattie (2012) menar att förutom lärarens tre mest diskuterade yrkeskompetenser, det 

vill säga ämneskunskap, didaktisk förmåga och ledarkompetens, så är kvaliteten på 

relationen och interaktionen mellan lärare och elev det som främst påverkar elevens 

skolprestation. Vidare poängteras det att tillitsfulla sociala relationer mellan lärare och 

elev är en förutsättning för sagda interaktion. Avsaknas en god relation påverkas 

interaktion mellan parterna genom att förståelse för det som sägs av den andra parten 

inte infinner sig, något som hämmar elevens lärande.  

 

Meads tankar om intersubjektivitet är viktiga för att förstå lärar- elevrelationens 

betydelse för elevens lärande. Med intersubjektivitet menas den värld som skapas 

genom möten mellan olika subjekt, det vill säga individer. Intersubjektivitet är den 

verklighet eller uppfattning av världen som uppstår då olika subjekt möts i 
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interaktionssituationer och genom dialog utvecklar en verklighet (Mead, 1976). Meads 

tankar är här samstämmiga med Vygotskijs (1999) då de båda finner att det centrala för 

lärande är mötet mellan olika individer. De av Mead beskrivna mötena sker dagligen 

mellan lärare och elev. Moira von Wright (2000), som har anpassat Meads tankar om 

intersubjektivitet till det pedagogiska mötet, lyfter fram att interaktionen mellan lärare 

och elev, och vad i den som leder till ett ökat lärande hos eleven, grundar sig på tanken 

om att eleven inte lär sig genom imitation eller genom att bara bli tilldelad sig fakta. 

Eleven lär sig genom att vara delaktigt i undervisningen, både socialt och emotionellt. 

Den pedagogiska situationen är enligt Mead en social process, en process där mening 

och lärande skapas i mötet mellan lärare och elev, vilket gör lärar- elevrelationen central 

för lärande då arbetet i klassrummet är en social interaktion där alla är deltagande i 

kunskapsutvecklingen (a.a.). Således är det så att ”Människors medvetenhet blir till och 

existerar i social interaktion” (a.a., 2000:75). Innebörden av detta i en skolsituation är 

att eleven inte stiger in i en undervisningssituation med en färdigutvecklad bild av 

verkligheten. Kommunikation mellan olika parter är enligt Mead (1976) vad som skapar 

denna verklighet, och är därmed grundläggande för kunskapsutveckling och lärande.  

 

Även Vygotskij (1999) betonar kommunikationens vikt och dess avgörande roll för 

individens lärande och utveckling. Vygotskij (1978) framhäver att människan skapar 

redskap som används i vårt dagliga liv. Dessa redskap kan antingen vara fysiska, till 

exempel en penna, eller psykologiska, till exempel alfabetet. De psykologiska 

redskapen gör så att vi som människor kan tänka och kommunicera. Språket är det 

grundläggande psykologiska redskapet, då det är språket som öppnar möjligheten att ta 

del av andra individers perspektiv och världsbild. Kommunikation, som möjliggörs 

genom språket, presenterar möjligheten till lärande. Språket har även enligt Vygotskij 

(1999) den primära rollen i generationsöverförande av samhällets kulturella vanor och 

beteende, då språket hjälper yngre generationer att förstå den värld som de lever i. 

Kulturellt förankrade vanor är något som läraren har som uppgift att förmedla till 

eleven. Genom en god kommunikation mellan lärare och elev skapas en möjlighet för 

ett ökat lärande. Interaktionen mellan lärare och elev ger eleven, tillhörande den yngre 

generationen, kunskap om hur man på ett korrekt och givande sätt ska tänka och agera i 

samhället. Då eleverna lär sig denna kunskap om samhället de lever i kan alla 

inblandade parter via kommunikation med andra ha chansen till lärande. Vygotskij 

(1978) talar vidare om det stöd som läraren ger eleven och hur eleven via det får 
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möjlighet att tillskansa sig en djupare förståelse genom stödet och kommunikationen 

med läraren. Utan nämnda interaktion skulle eleven stanna kvar i att enbart erhålla den 

ytliga förståelse som elevens redan nuvarande kunskap kan möjliggöra. Vygotskij (a.a.) 

gav sin teori namnet Den proximala utvecklingszonen, och beskrev den på följande sätt: 
 

[…] Avståndet mellan den aktuella utvecklingsnivån så som den kan konstateras vid 

individuell problemlösning och den potentiella utvecklingsnivån så som den kan 

konstateras vid problemlösning som sker med handledning från vuxna eller i 

samarbete med duktiga jämnåriga elever (Vygotskij, 1978:86).  

 

Den proximala utvecklingszonen bygger således på idén om att människan är i behov av 

interaktion och stöd från andra individer för att nå en djupare kunskapsnivå och 

utveckla sitt lärande. Kommunikativt stöd från läraren är följaktligen centralt för 

elevens lärande enligt Vygotskij (1999).  

 

5.5 Vad relationen bör bestå av 

För att en fungerande relation mellan lärare och elev ska kunna ta form finns det vissa 

faktorer som båda parter måste sträva efter att uppfylla. Skolan är i första hand enligt 

Aspelin & Persson (2011) en plats där människor möts. Läraren och eleven är i sitt möte 

en del av en gemensam process som ska leda till lärande. De möten som bygger goda 

relationer mellan lärare och elev kan enligt von Wright (2000) vara antingen 

oförberedda eller planerade. Det centrala för både det planerade och oförberedda mötet 

är att eleven uppfattar sig själv som sedd av läraren, och finner att dess åsikter anses 

viktiga i sammanhanget. Eleven ska känna att de inte bara hörs, utan även integreras i 

undervisningen. Tidsaspekten är för det pedagogiska mötet sekundär för dess roll i 

relationsskapandet. Korta möten och interaktioner är minst lika viktiga för elevens 

uppfattning om relationen till läraren så länge de känner att de ses och värdesätts av 

läraren. Von Wright (2000) föreslår enligt sin anpassning av Mead att läraren ska se på 

varje elev som en enskild individ där elevens möjlighet till lärande inte är bestämt på 

förhand. De lärare som kan göra detta, samtidigt som de lägger fokus på den sociala 

situationen, fångar varje elevs intresse. Interaktionen mellan lärare och elev är kopplad 

till Lev Vygotskijs tankar om lärande. Via relationer med andra och de sociala och 

kulturella erfarenheter som dessa ger så skapas enligt Vygotskij (1999) människans 

tänkande, kännande och kommunicerande. Samspelet mellan lärare och elev, vilket blir 
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möjligt om det finns en god relation, är centralt för elevens lärande och därmed också 

skolprestation. 

 

Kvaliteter som är fundamentala för en god lärar- elevrelation är lärarens förmåga att 

visa eleverna den respekt, empati och trygghet som eleverna efterfrågar menar Aspelin 

& Persson (2011) och Hattie (2012), och fortsätter med att säga att läraren ska arbete för 

att visa respekt inför varje elev och dess förutsättningar. Den empati som läraren visar i 

mötet med eleven är en nyckelkunskap för den lärare som vill skapa goda relationer 

med sina elever. Besitter läraren förmågan att se eleven som människa, samt visar 

förståelse för och tar hänsyn till deras känslor kommer chansen öka för en god relation 

(Birnik, 1998). Det är viktigt att läraren intar en position som medmänniska gentemot 

eleven. De lärare som vågar visa sig själva som människor och inte bara som lärare 

kommer att bygga en djupare relation med sina elever. De lärare som är väldigt tydliga 

med att deras roll enbart är en undervisande sådan kommer däremot få svårt att 

tillsammans med eleven skapa ömsesidig respekt, empati och trygghet. Det är därför 

primärt att läraren vågar bjuda på sig själv och ge eleverna inblick i vem läraren är 

utanför sitt yrke (a.a.). 

 

Relationen mellan lärare och elev är även beroende av att det finns en trygghet för 

eleven menar exempelvis Birnik (1998). Hattie (2012) stödjer denna tanke och säger 

vidare att läraren genom bland annat respekt och empati ska ge eleven den trygghetsbas 

som medför att eleven vågar utmana sig själv vad gäller sitt lärande. Etablerar läraren en 

relation som medför att eleven hyser stark tilltro till läraren som person och som 

professionell kommer eleven känna sig säker att beträda oprövad mark i sitt lärande. Att 

våga utmana sig själv kommer att medföra utvecklat lärande och en positiv 

skolprestation. 

 

Lärarens förväntningar har visat sig ha betydelse för lärar- elevrelationen. Om läraren 

har en stor tilltro till sina elevers förmåga återspeglas detta menar Birnik (1998) genom 

lärarens entusiasm och motivationsarbete i klassrummet. Eleven är i regel uppmärksam 

på den här kvaliteten och det är bevisat att eleven rycks med av den entusiasm och 

uppmärksamhet som lärarens höga förväntningar visar sig genom. Eleven blir inte bara 

positivt inställd till läraren säger Hattie (2012) utan finner även ämnet läraren 
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undervisar i mer intressant och viktigt. Därmed påverkar förväntningar enligt Birnik 

(1998) relationen, och relationen elevens skolprestation. 

 

En fungerande kommunikation mellan lärare och elev menar Hattie (2012) är ett måste 

för att relationen ska vara positiv resultatmässigt. Kommunikationen ska vara tydlig och 

på ett positivt sätt ge återkoppling och feedback säger von Wright (2000). Birnik (1998) 

vidareutvecklar ovan nämnda tanke genom att säga att en tydlighet ska finnas över att 

det är elevens skolprestation och dess beteende i skolan som det ges feedback på och 

bedömning av, inte elevens personlighet. De lärare som besitter den här förmågan 

uppfattas som rättvisa och tillitsfulla säger Hattie (2012) . Kommunikationen bör även 

vara ömsesidig och medföra att båda parter är aktiva i kommunikationen, något som 

Mead (1976) och Vygotskij (1978) båda uttrycker. Det är viktigt att läraren besitter 

förmågan att lyssna och föra en dialog om lärandet med eleven. Eleven ska få möjlighet 

att vara med i undervisningen och upplägget av den. Von Wright (2000) påpekar att 

läraren även bör ha en tydlighet som möjliggör förståelse och minimerar risken för 

missförstånd mellan de två parterna. Vidare påpekas att lärar- elevrelationen inte kan 

bestå av total konsensus utan att relationen enligt Meads intersubjektivitetsteori ständigt 

är en process som består av ett visst förhandlande. Båda parter måste kunna 

kompromissa för att skapa en god relation, något en god kommunikation möjliggör. 

 

En djup relation mellan lärare och elev är ett måste för de flesta elevers lärande. Det är 

dock som von Wright (2000) påpekar viktigt att framhålla att det inte betyder att 

relationen är privat. Läraren måste vara professionell och inte placera sig i en 

kompisposition gentemot eleven, en idé vilken även Birnik (1998) ställer sig bakom. 

Om läraren blir för mycket av en kompis till eleven korsas den gränslinje som finns 

mellan att vara professionell och privat. Läraren ska inte distansera sig för att behålla 

sin auktoritet, men det ska vara tydligt vem det är som är ytterst ansvarig och har 

slutgiltig bestämmanderätt i klassrummet. De lärare som inte behärskar balansakten av 

att ha en god relation till sina elever utan att för den delen bli kompis med dem kommer 

att stöta på problem då de är tvungna att ställa krav eller tillrättavisa eleven. 

   

14 



  
 

6 Metod 
I följande kapitel kommer studiens metod, urval och tillvägagångssätt att redogöras. 

Kapitlet kommer även att innehålla metodkritik och en diskussion om forskningsetiska 

krav och hur de har beaktats under arbetsprocessens gång. 

 

6.1 Val av metod 

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen av vad i lärarens möte med eleven 

som utgör centrala kvaliteter med betydelse för elevers lärande och i förlängningen 

deras skolprestation. Valet föll därför på en kvalitativ metodansats, en tolknings- och 

förståelseinriktad metod, där de utsagor som ges i det insamlade materialet ligger som 

grund för min tolkning. Den tolkning som forskaren gör av materialet är enligt Bryman 

(2011) inte något som ska ses som den definitiva tolkningen. Då en tolkning i sig är 

subjektiv bör den istället ses som en av flera möjliga tolkningar och förklaringar av den 

för undersökningen valda problematiken eftersom tolkningsprocessen alltid påverkas av 

forskarens förförståelse som det inte går att svära sig fri från.  

 

Då det är i studiens intresse att skapa en djupare förståelse av lärar- elevrelationen 

utifrån lärarens perspektiv gjordes valet, som nämnts ovan, av en kvalitativ 

undersökningsmetod, där den empiriska undersökningen görs genom intervjuer. 

Lärarnas svar tolkas sedan för att fördjupa förståelsen av vad som är viktiga aspekter för 

att en god relation ska bildas. Studiens ansats placerar sig därmed inom den 

hermeneutiska tolkningstraditionen, vars uppgift enligt Kvale (1997) är att skapa 

förståelse av en handling, kontext eller text.  

 

Den kvalitativa intervjun valdes då den anses bäst lämpad för studier som har som mål 

att på ett djupare plan diskutera och analysera vad en avgränsad grupps föreställningar 

rörande en avgränsad problematik är (Kvale, 1997). Intervjun som empirisk 

undersökning gav möjlighet till att ställa öppna frågor som bidrar till att lärarna på ett 

mer ingående sätt kan förklara och beskriva sina föreställningar. De följdfrågor som 

intervjun som metod öppnar upp för kunde också ge möjlighet till förtydligande och 

beskrivningar av lärarnas egna erfarenheter.  
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6.2 Metodkritik 

En studies kvalitet kan bedömas på ett flertal olika sätt. De mest frekventa är studiens 

validitet respektive reliabilitet. Dock är dessa enligt Bryman (2011) sedvanligast vid 

bedömning av kvantitativa studier. Då kvalitativa studier ofta medför en svårighet att 

generalisera medför det även att validitet inte blir väsentlig att använda. Reliabilitet 

framträder enligt Bryman (2011) vid de tillfällen då ett liknande resultat hade framträtt 

vid en upprepning av studien. Vid användning av intervjuer skulle det följaktligen 

betyda att intervjun genomfördes två gånger med liknande resultat, något som får anses 

högst osannolikt då varje intervjutillfälle i sig är unikt. Jag väljer därför att värdera min 

studie med hjälp av de tre kriterier som Bryman (2011) anser adekvata vid värdering av 

kvalitativ forskning. Trovärdighet innebär en bedömning av resultatens tillförlitlighet 

och rimlighet. För att trovärdighet skulle åstadkommas redogjorde jag i inledningen av 

metodkapitlet för vald metod samt återgav arbetsprocessen i avsnittet Genomförande. 

Överförbarhet berör resultatens tillämplighet i andra sammanhang. Förhoppningsvis 

kan läsaren, genom min redovisning av resultat och mitt arbete med att vid intervjuerna 

få så utvecklade och skildrande svar som möjligt, bilda sig en uppfattning om i vad mån 

studiens slutsatser är överförbara. Möjlighet att styrka och konfirmera berör forskarens 

ansvar att bevisa att det som skrivs inte är fabulerat utan har yttrats av respondenterna. 

För att uppfylla kriteriet gjordes en transkribering av varje intervju. Transkriberingen 

var en ordagrann återgivning av intervjun, och svaren har inte vinklats eller ändrats för 

att passa studiens syfte. En tolkande analys av kvalitativa intervjuer är i grunden till viss 

del subjektiv då det vid arbetet är forskarens förutfattade meningar och förväntningar 

som empiriresultaten filtreras genom. Då den förförståelse som jag som forskare besitter 

påverkar tolkningen av resultaten har jag haft som ambition att så sanningsenligt som 

möjligt och öppet redovisa mitt tillvägagångssätt vid genomförandet av genomförda 

intervjuer och analysförfarandet.  

 

6.3 Urval 

Undersökningsgruppen för min empiriska undersökning är åtta lärare vid en 

gymnasieskola i en mindre stad i södra Sverige. Vid valet av undersökningsgrupp utgick 

jag från att valet av de åtta gymnasielärarna skulle visa på en spridning avseende de 

ämnen som lärarna undervisade i. Detta för att undvika ett snedvridet fokus. Syftet är 

inte att redogöra för vad lärare inom en specifik ämnestradition anser utan att redogöra 

för den mer generella föreställningen om lärar- elevrelationen. Urvalet kan dels ses som 

16 



  
 

en målstyrt urval då jag som Bryman (2011) beskriver det inriktade mig på att studera 

en viss grupp människors upplevelser, i detta fall lärares föreställningar om lärar- 

elevrelationen. Urvalet är också vad Trost (2001) kallar ett, vid kvalitativa 

undersökningar, strategiskt urval som bidrar med relevanta ramar för den undersökning 

som ska genomföras. Inom mitt urval var det även nödvändigt att göra ett visst 

slumpmässigt urval (Bryman, 2011) då jag sett till tidsramen för arbetet var tvungen att 

intervjua de lärare som svarade på min förfrågan om deltagande i studien. Kvale (1997) 

diskuterar vad som anses vara ett adekvat antal intervjuade personer i en kvalitativ 

undersökning och menar att det ska ske tillräckligt många intervjuer för att få 

intervjufrågorna besvarade. Antalet på förhand tänkta intervjuer för studien var tio, men 

då en mättnad upplevdes efter den sjunde respektive åttonde intervjun togs beslut om att 

ett tillräckligt antal intervjuer därmed var genomförda.    

 

Studien hade som avsikt att analysera de intervjuade lärarnas subjektiva åsikt om vad 

som är nödvändigt för en god lärar- elevrelation, inte att dra generella slutsatser om den 

svenska lärarkårens samlade åsikt i frågan. Studiens slutsatser har därför inte 

ambitionen att vara generaliserbara vilket hade varit möjligt med en kvantitativ ansats. 

Ambitionen ligger istället i att formulera slutsatser som har en allmängiltighet och 

innehåller en bärighet som medför att de kan vara relevanta för andra lärare, både 

nuvarande och framtida.     

 

6.4 Genomförande 

Vilket framgår av de tidigare avhandlade kapitlen Tidigare forskning samt 

Teorianknytning började arbetsprocessen med inläsning av både internationell och 

nationell forskning. Tidigare forskning inom området gjordes med hjälp av ett antal 

specifika sökord så som: teacher, student, relationships, traits, interpersonal, relationell, 

undervisning, gymnasiet, upper secondary. Genomgången av områdets forskning gav 

den förförståelse och grund som var en nödvändighet för att kunna genomföra en 

empiriinsamling. Resultatkapitlet återger de svar som gavs vid intervjuerna och det 

därpå följande analyskapitlet besvarar med stöd av resultat och teorianknytning studiens 

frågeställningar, och därmed studien syfte. Diskussionskapitlet består av en diskussion 

rörande både studiens metod och resultat.  
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6.4.1 Intervjuerna 

Intervjuerna som genomfördes med lärarna var kvalitativa och utformades utefter vad 

Bryman (2011) väljer att ge namnet semistrukturerad karaktär. Frågorna är här öppna 

och utrymme för följdfrågor och diskussion mellan intervjuare och respondent finns. 

Intervjuaren har även möjligheten att välja vilka frågor och i vilken ordning som de 

anser att frågorna ska ställas. Genom att använda semistrukturerade intervjuer ges en 

bra möjlighet till att förstå hur den intervjuade ser på situationen och problematiken som 

diskuteras. Respondenten får beskriva det som diskuteras utifrån sin ståndpunkt och får 

möjlighet att lyfta fram det som de finner primärt. Genom denna intervjumetod menar 

Bryman (2011) att det som är centralt för undersökningen lyfts fram, det vill säga 

lärarens subjektiva syn på det granskade området. Innan planerade intervjuer bör en 

intervjuguide vara skapad (bilaga C). Den kan sammanfattas som en lista över de olika 

områden intervjun kommer att beröra. Min intervjuguide var uppdelad utefter specifika 

områden som var för sig hade ett för området relevanta frågor. De första frågorna inom 

varje område var mer övergripande för att sedan följas av mer detaljerade frågor. Ofta 

beskrivs denna teknik som givande då respondenten får en möjlighet att först tala 

relativt fritt utifrån sina egna tankar och idéer, något som bidrar till att de finner den 

konstlade situationen något mer avslappnande (Fägerborg, 2011). Intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum på lärarnas arbetsplats och tog mellan 30 och 60 minuter.  

 

6.4.2 Behandling och analys av intervjusvaren   

Intervjuerna dokumenterades genom inspelning. Valet att spela in intervjuerna gjordes 

då intervjutillfället användes till att lyssna och ställa relevanta följdfrågor på det som 

sades. Fägerborg (2011) är av uppfattningen att inspelning av intervju har störst validitet 

då det vid anteckning kan ske ett bortfall genom missade anteckningar. Dessutom sker 

ofta en, om än omedvetet, filtrering av det som sägs av respondenten. Intervjuerna 

transkriberades sedan för att enklare kunna överskådas vid skrivandet av 

resultatkapitlet. Resultatkapitlet återger det som sades och framträdde som relevant för 

studiens syfte och frågeställningar. Nämnda kapitel är för en bättre överskådlighet 

indelat i teman och har rubriker som går att koppla till rubriker och teman inom 

teorianknytning och analys. Tematiseringen gjordes för att ge en överblickbar bild över 

vad som i intervjuerna framstod som viktiga punkter och aspekter för lärar- 

elevrelationen. Tematiseringen medverkade även till att möjliggöra en tolkning av 

resultatet i analyskapitlet. Analysen består av tolkning av resultat mot bakgrund av 
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studiens teorianknytning. I studiens diskussionskapitel genomförs en diskussion 

angånge den tillämpade metoden och de resultat som framträder i studien.  

 

6.5 Forskningsetiska krav 

Vissa etiska överväganden måste alltid diskuteras och tas ställning till vid studier som 

denna. Vetenskapsrådet (2002) har primärt fyra krav som styr över hur ett 

forskningsetiskt förhållningssätt ska ta sin form. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka fick ligga till grund 

för mina etiska överväganden.  

 

I min ambition att beakta informationskravet informerades samtliga informanter innan 

sin medverkan om den aktuella studiens syfte. Denna information tillgavs de 

medverkande via ett mail som även innehöll information om vem det är som är ansvarig 

för undersökningen, vad villkoren för deras deltagande är samt att deltagandet är 

frivilligt, och kan avbrytas när som, om de så vill (bilaga B). Deltagarna i denna studie 

informerades, utefter ovan nämnda krav, något som jag anser är väsentligt för studien. 

De deltagande måste vara informerade på ett sätt som ger dem möjligheten att på ett 

korrekt sätt besluta sig om sitt deltagande. För föreliggande studie var det essentiellt att 

lärarna var medvetna om syftet för studien, samt sina rättigheter vid deltagande.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren är i behov av samtycke från de deltagande vid 

studier som innebär att de deltagande måste bidra med ett aktiv tillskott till studien, till 

exempel via deltagande i en intervju. Samtyckeskravet finns främst till för att skydda ej 

myndiga personer. Alla deltagare i denna undersökning gav sitt samtycke till deltagande 

på min förfrågan. Dock informerades de om möjligheten att avbryta sitt deltagande utan 

följande konsekvenser (a.a.), något som ingen valde att göra.  

 

Konfidentialitetskravet ställer krav på att all insamlad information som rör deltagande 

individers person, det vill säga namn, personuppgifter etcetera bör behandlas med 

strängast möjliga sekretess. Alla deltagande ska känna sig trygga i förvisningen om att 

de ej beskrivs eller behandlas så att det i studien framgår vilka de är, samt att deras 

personuppgifter inte på något sätt förs vidare (a.a.). För att följa dessa krav kontaktades 

deltagande lärare via ett personligt mail. Undersökningen ser också till att varje individ 

ej beskrivs på ett sätt som kan leda till att utomstående kan läsa sig till vilken subjektiv 
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åsikt som kan ha uttrycks av en viss person. Alla deltagare anonymiserades och 

benämns som lärare 1, lärare 2 och så vidare.  

 

Nyttjandekravet togs även det i beaktande innan startad undersökning. Nyttjandekravet 

lyfter fram vikten av att forskaren i fråga resonerar om risken för att studiens resultat 

kommer att användas felaktigt för bland annat icke-vetenskapliga syften eller 

kommersiellt bruk. Informanterna försäkrades om att deras intervjusvar endast skulle 

komma att användas i föreliggande studie, och inget annat. Jag var dessutom noga med 

att kontrollera så att deltagare i studien ej riskerar någon påverkan av beslut som är 

baserade på studien, till exempel uppsägning på grund av yttrad åsikt eller kritik riktad 

mot ledningen (a.a.). För att undvika detta kontaktas respektive skolas rektor för deras 

tillåtelse att göra en förfrågan om intervjuer bland skolans lärare (bilaga A). Varje lärare 

kontaktas dessutom via ett individuellt mail, och inte ett massutskick. Därmed är 

kontaktade lärare inte informerade om vilka övriga lärare som kontaktas. Varje 

deltagare anonymiseras dessutom i studien så att den enskilde lärarens deltagande ej är 

känt bland övrig personal och rektor.  

 

7 Resultat 
Den empiriska undersökningens resultat är tematiserad med hjälp av rubriker som är 

liknande de som går att finna i den teoretiska ansatsen. Tematiseringen nedan består av 

fyra huvudrubriker som behandlar vad som primärt framträdde som viktiga teman, och 

återkommande, delar för en fungerande lärar- elevrelation. Följande tematisering och 

rubriksättning ska medföra en naturlig och lättöverskådlig relatering till den teoretiska 

ansatsen och de tre frågeställningarna.     

 

7.1 Ansvar för relationsskapandet 

Lärarna poängterar att ansvaret för en god lärar- elevrelation är tudelat och att det är upp 

till både lärare och elev att bjuda in till relationsskapande:  
 

Huvudansvaret kanske ligger mer hos en av oss men det fungerar ju aldrig utan att 

både elev och lärare försöker och anpassar sitt handlande så att man kan få en god 

relation (Lärare 8). 
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Det går aldrig att ha en relation som funkar om inte alla inblandade är intresserade och 

anstränger sig för att få det att fungera (Lärare 6). 

 

Relationsskapande kräver att båda parter bjuder till och engagerar sig i relationen. Utan 

ett delat ansvar kommer relationen alltid att innehålla vissa hämmande komponenter.  

 

Lärarna är eniga om att huvudansvaret för att sagda relation ska kunna ta form ligger 

hos läraren. Det är läraren som är den vuxna parten i relationen och det ligger i lärarens 

profession att agera på ett sätt som gagnar elevens lärande och kunskapsutveckling. Då 

läraren även innehar en maktposition gentemot eleven som bedömare och betygsättare 

så anses det viktigt att läraren tar huvudansvaret för att en god lärar- elevrelation 

etableras: 
 

Det är jag i min profession som måste vara så professionell att jag tar det ansvaret. Jag 

sitter ju på makten i förhållandet genom att vara bedömaren därför måste jag ta det 

första ansvaret för relationen (Lärare 8). 

 

Eleverna är ju i en beroendeställning till oss det går ju aldrig att komma ifrån så som 

lärare måste man vara ledaren för relationen med eleverna (Lärare 4). 

 

Det finns även lärarröster i mitt material som menar att eleven har huvudansvaret för 

att en god relation skapas. Här ansågs det vara så att eleven var huvudansvarig då 

läraren, sett till antal elever som lärarna undervisar, inte har möjlighet att ta initiativ till 

relationsskapande med varje enskild elev. Eleven måste vara medveten om att hon/han 

måste visa en vilja att ha en god och djup relation med läraren säger lärare 3: 
 

Jag skulle nog faktiskt säga att lite grann av huvudansvaret ligger hos eleven. Eleven 

har inte lika många lärare som jag har elever i en klass. Eleven måste nog ha med sig 

att det jag stoppar in får jag tillbaka (Lärare 3).  

 

Relationen mellan lärare och elev är i behov av en god start. Den skapas menar lärarna 

genom att läraren vid första mötet visar på att de tycker det ska bli roligt att lära känna 

eleverna. Att läraren från första start kan bjuda på sig själv och lyckas entusiasmera 

eleverna genom sitt intresse för skolämnet och chansen att få undervisa eleverna i ämnet 

anses vara fundamental: 
 

21 



  
 

Man kan inte begära att det ska finnas ett intresse från eleven från början, men att det 

då finns ett intresse från läraren. Att ungdomen känner att den här människan är 

intresserad av mig och vill mig väl (Lärare 2). 

 

Jag försöker jobba ganska mycket med det här att bjuda på mig själv i början så att de 

liksom lär känna mig som person och att man inte gömmer sig bakom ämnet (Lärare 

5). 

 

Då man som flera lärare uttryckte det ”bara får en chans till första intryck” är det viktigt 

att läraren redan här ”fångar elevernas intresse” och sätter klara ramar för hur relationen 

och arbetet i klassrummet ska se ut.  

 

Även relationen till de elever som distanserar sig och verkar ointresserade av att ha en 

god lärar- elevrelation är viktig att inte förbise. Lärarna påpekar att man inte kan tvinga 

på eleverna kontaktsökande, men att man inte glömmer bort eller medvetet ger dessa 

elever mindre uppmärksamhet. Det är viktigt att ständigt visa att man finns där för dem, 

men att det sedan är upp till eleven att söka den kontakt den vill ha. Att vara för 

pådrivande i sina försök till relationsskapande fungerar inte i dessa fall, vilket läraren i 

citatet nedan ger uttryck för.  
 

De kanske inte är ute efter att inte skapa en god relation men de kanske inte ser på en 

god relation som beroende av mycket kontakt. De kanske trivs bäst när den ser ut på ett 

annat sätt och då måste man respektera det. Men jag måste likväl vara lika behjälplig 

och stöttande som annars (Lärare 4). 

 

7.2 Relationen påverkar elevers möjlighet till lärande 

Det finns en övertygelse bland de intervjuade att lärar- elevrelationen har betydelse för 

elevens prestation i skolan. Finns det inte en relation bestående av de nedan nämnda 

kvaliteterna finner lärarna det sällsynt att elevens lärande har en positiv utveckling. I de 

relationer som är dåliga mellan lärare och elev är det enligt de intervjuade lärarna inte 

ovanligt att eleven försummar ämnet, och i många fall blir frånvarande från lektionerna. 
 

Min erfarenhet är att de tappar intresset för ämnet och det är framförallt svårt att vinna 

deras intresse (Lärare 5). 

 

Relationen överhuvudtaget för det kan vara att de slutar att gå på lektionerna för det 

funkar inte med den människan. Att man undviker istället för att konfrontera 
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problemet. Och då blir det den här gästspelaren och du får ingen kontinuitet i 

förståelsen för ämnet (Lärare 3). 

 

På samma sätt som en dålig relation innebär en sämre skolprestation kan den goda 

relationen enligt lärarna höja elevens motivation och prestation. Lärarna lyfter alla fram 

exempel på elever som genom sin kontakt med läraren har fått en större motivation och 

vilja till lärande i ett ämne, vilket belyses av följande citat. 
 

Jag har haft elever som sagt att de inte är speciellt intresserade i grunden av de ämnen 

som jag undervisar i men de har sagt att eftersom du har ämnet och är så intresserad av 

det blir dom också intresserade i detta sammanhang (Lärare 3). 

 

Den goda relationen har en förmåga att öka elevens arbetsinsats och är enligt flera lärare 

starkt kopplad till att eleven vill visa läraren att de uppskattar dem genom att prestera 

bra: 
 

Elevens prestation kan höjas eftersom de känner att de inte vill ”svika” läraren som 

de tycker om och prestera dåligt. Självklart vill man inte att det ska vara 

motivationen till lärande, men höjer det prestationen är det ju relationen som står 

bakom den höjningen (Lärare 4). 

 

7.3 En god lärar- elevrelation  

Samtliga intervjuade lärare är eniga om att det finns ett antal för relationen lärare - elev 

centrala kvaliteter. Dessa kvaliteter genomsyrar den goda relationen och utan dem anser 

lärarna inte att en god lärar- elevrelation är möjlig. De nämnda kvaliteterna som 

framhålls är starkt knutna till läraren och dess personliga egenskaper som lärare. I 

lärarnas utsagor framgår det att genomsyras inte din personlighet av dessa kvaliteter och 

att du som människa finner dem primära kommer inte heller din relation med eleverna 

styras av dessa kvaliteter. Lärarna berättar att lärarens genuina föreställning om 

kvaliteternas vikt kommer ses av eleverna. Nedan presenteras de kvaliteter som lyftes 

fram som centrala av lärarna. 

 

Ömsesidig respekt  

Samtliga lärare som intervjuas uttrycker en stor tilltro till vikten av ömsesidig respekt 

mellan lärare och elev. Respekten mellan de två parterna bör vara grundad i en 
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förståelse för varandra som människor med känslor, åsikter och idéer, varav allt bör 

begrundas och reflekteras över vid relationsskapandet.  
 

Vi kämpar tillsammans. Ömsesidig respekt är viktig. Vi gör detta tillsammans och 

därför måste vi vara noggranna med att respektera varandra (Lärare 2). 

 

Ömsesidig respekt är både ett och två tycker jag (Lärare 3). 

 

Respekten tycker lärarna byggs upp genom att man från starten av relationen är noga 

med att lyfta fram och se varje individ. Lärarna uttrycker tanken om att det är viktigt att 

se eleven som en arbetskamrat och att man tillsammans arbetar med att försöka nå 

gemensamma mål.  
 

respekt, ärlighet och att man är rak och konsekvent. De är viktiga eftersom man visar 

att man har med en jämbördig part att göra (Lärare 1). 

 

Att se eleven som en arbetskamrat menar lärarna ska dock inte förväxlas med att man 

gör samma saker i klassrummet eller på något sätt gör uppgifterna åt eleverna. Det är 

viktigt att både lärare och elev vet sina specifika roller i klassrummet för att relationen 

ska vara givande. Den respekt eleven måste visa läraren är att de respekterar sin och 

lärarens skilda roll i klassrummet, samt läraren som ledare i klassrummet. Det är läraren 

i sin profession som har sista ordet i hur undervisning och klimatet i klassrummet ska se 

ut, vilket lärarna i citaten som följer påpekar. 
 

det är viktigt att man förklarar för dem att jag är ju den vuxna, har utbildning och är 

den professionella och jag är i slutänden ansvarig och har sista ordet vid 

beslutsfattning och så (Lärare 5). 

 

Jag är tydlig med gränssättning. Att man är en tydlig vuxen som också kommer med 

den roll som det innebär att vara den vuxne i relationen (Lärare 8). 

 

Att lärarna bör visa eleven respekt genom att lyssna på elevernas åsikter samt integrera 

dem på ett effektivt sätt i undervisningen är något som återkommer i lärarutsagorna.  
 

Man måste vara lyhörd för elevernas synpunkter och låta dem i högsta möjliga mån 

vara med och bestämma. (Lärare 5) 
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Elevernas synpunkter måste ju få en chans att höras och också användas. Man måste 

vara noga med att veta vad det är för grupp. Alla grupper vill inte vara med och 

bestämma, andra vill jämt bestämma (Lärare 7). 

 

En ömsesidig respekt behöver nödvändigtvis inte betyda att man tycker om den andra 

parten menar lärarna. Man behöver dock respektera varandra som individer. En lärare 

påpekar att man onekligen inte kan tycka om varje elev man arbetar tillsammans med, 

men man måste ha en respekt för eleven som person. Flera andra lärare är inne på 

samma spår då påpekandet om att finns respekten mellan lärare och elev så kommer det 

även i de flesta fall att utvecklas en relation där man bryr sig om varandras känslor. 

Lärarna berättar att man kanske inte behöver tycka om varandra helt och hållet, men att 

man tycker om varandra tillräckligt mycket för att inte vilja såra varandra är viktigt. 

 

Förtroende 

Förtroende mellan lärare och elev kan bara skapas genom en god relation menar lärarna. 

Eleverna kommer att finna det lättare att känna förtroende för sin lärare om läraren är 

noggrann med att skapa ett gruppklimat som ger alla chansen att arbeta och utvecklas 

utefter sina egna förutsättningar. En framhållen kvalitet för förtroendeskapande är 

lärarens ämneskunskaper. Upptäcker eleverna att läraren inte har de kunskaper som de 

efterfrågar kommer deras förtroende för läraren att försvinna väldigt snabbt.  
 

Dom märker ganska snabbt om jag inte skulle veta vad jag håller på med och då 

försvinner respekten och då blir relationen dålig. Som gymnasielärare är det jätte-, 

jätteviktigt med ämneskunskap och att man har koll på ämnet (Lärare 4). 

 

Läraren säger att eleverna har överseende med att den pedagogiska kunskapen ibland 

saknas hos vissa lärare och att deras lektioner kan anses vara tråkiga. De har dock inget 

över för lärare som har tydliga kunskapsbrister säger lärare 7.  
 

Man kanske kommer undan om man är fantastisk på sitt ämne och på relationer, då 

kanske eleverna orkar med dina lektioner även om de inte är didaktiskt bra upplagda, 

men alla delar måste nog finnas där. Jag tror man har svårt att komma undan om man är 

kass på ämnet alltså. Dom märker det så fort. En del testar dig och klarar du då testet 

känner dom sig lugna och trygga med dig som lärare (Lärare 7). 

 

Lärarna poängterar också att förtroende till läraren skapas då eleverna känner att läraren 

bryr sig om dem. De lärare som visar sina elever genuin empati och som eleverna 
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känner bryr sig om dem som personer, inte bara deras prestationer i skolan, bygger upp 

ett betydligt bättre förtroende hos eleverna.  
 

Du kan inte utveckla potentialen hos eleven om dom känner att det inte är på riktigt 

(Lärare 5). 

 

Lägger du ner det där extra jobbet, vilket många gånger tar stor energi så märker 

eleverna att här är någon som ser mig och bryr sig om hur jag mår och vad jag gör, inte 

bara i skolan utan annars också. Det bygger förtroende och tillit (Lärare 3). 

 

Humor 

Förmågan att bjuda på sig själv och därigenom ge eleverna en bild av att det är 

accepterat att dels ha roligt i klassrummet, men även att det inte är hela världen om man 

misslyckas med något, ger i regel ett större förtroende till läraren.  
  

Det är ju ingen som är perfekt. Då kan du köra i diket då och då man det är ingen panik 

får då kan man bara skratta lite åt det och köra vidare (Lärare 2). 

 

De känner att de också kan göra bort sig men jag hänger inte ut dom för det (Lärare 8).  

 

Denna inställning gynnar elevens lärande då de vågar utmana sig själva, även om det 

ibland betyder att eleven misslyckas med en uppgift, eller del av en uppgift. 

 

Förtroende spelar även en viktig roll för elevens kontaktsökande med läraren. Om 

eleven känner att de kan lita på läraren kommer de även att våga söka kontakt vid 

problem, både i skolan och av mer privat karaktär. Den lärare som inte har elevens 

förtroende kommer eleven inte heller att ty sig till, då en grundläggande trygghet 

saknas. 
 

De kommer till en, i tid och otid, det gör dom. De söker ögonkontakt i korridoren eller 

så. De kommer till mig om de känner att de har något de vill prata om. Man blir lite 

kurator och socionom åt dom, men det får det vara värt för det visar att de litar på en 

(Lärare 6). 

  

Läraren ska för att skapa förtroende inte distansera sig från sina elever menar de 

intervjuade lärarna. Det är dock även viktigt att läraren vet var gränsen mellan hur djup 

relationen bör vara för att skapa förtroende och ”att bli kompis” går.  
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Det måste finnas klara roller inom relationen. Det är viktigt för mig att det finns en 

vänskaplig relation men vi är inte vänner och det måste vi båda vara medvetna om 

(Lärare 1). 

 

Att du inte glömmer bort att du är lärare i första rum. Att du inte är deras kompis i 

första rum, även om många elever nog upplever att de får en vänskap till sin lärare så är 

inte det samma sak som kompisrelation (Lärare 3). 

 

Att läraren ska ha en djup relation med eleven, framkommer i intervjuerna, vilket anses 

skapa förtroende, men det ska vara tydligt vem det är som är lärare och vem det är som 

är elev, det vill säga en klar rollfördelning. Är det inte fallet är läraren inte professionell. 

Lärarna är eniga om att en djup relation bör finnas på plats mellan lärare och elev då det 

i de flesta fall gynnar elevens lärande. Den djupa relationen ska inte vara där för att 

läraren ska fungera som en kompis till eleven.  

 

Rättvisa 

I samtalet med lärarna blir det tydligt att lärare måste i sin relation till eleven vara 

rättvis. Som lärare fungerar det inte att favorisera eller behandla eleverna olika i 

situationer som är likvärdiga. 
 

Rättvis, att vara rättvis tror jag starkt på. Eleverna reagerar direkt på orättvisa. De 

kanske inte alltid säger något rakt ut, men är du orättvis kommer de alltid ha med sig 

det (Lärare 1). 

 

Ett par lärare påpekar dock att rättvisa alltid kommer att vara subjektivt och som lärare 

2 påpekar nedan måste rättvisa även vara skiftande beroende på elev och situation.  
 

Rättvisa är centralt och i en god relation finns inte bara den på plats utan också en  

överenskommelse mellan lärare och elever att den inte alltid kan vara benhård, men att 

den på det stora hela alltid finns där (Lärare 2). 

 

Som påpekas i citatet ovan kan inte alla elever behandlas lika då deras förutsättningar är 

olika, något som eleverna också ofta är medvetna om och införstådda med. Lärarna 

menar att det är viktigt att man som lärare inte underskattar elevens förmåga att förstå 

en något komplexare version av rättvisa. Lärarna säger också att de upplever att lärare 

som eleverna uppfattar som rättvisa har betydligt mindre disciplinära problem inom sina 

grupper och lektioner. 
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Trygghet är en av de centrala grundförutsättningarna för att eleverna dels ska lyckas 

med sin skolprestation, men också då en god relation ska byggas upp och bevaras säger 

lärarna. Om båda parter känner sig bekväma och trygga i relationen som finns vågar de 

ifrågasätta och uttrycka en avvikande åsikt, utan att det i det långa loppet kommer att 

påverka lärar- elevrelationen negativt.  
 

Att eleven känner sig trygg med vad jag är och vad jag kan bidra med men också vad 

jag förväntar mig av eleven och då inte bara i klassrumssituationen utan annars med 

är väldigt viktigt (Lärare 7). 

 

De lärare som har svårast att knyta an till eleverna är enligt lärarna de som ständigt får 

eleverna att känna sig osäkra och tveksamma över vad läraren vill att de ska göra och 

hur de ska bete sig. 
 

Dom exempel jag har är när läraren är väldigt otydlig, och dessutom är inkonsekvent. 

Och det värsta eleverna vet är lärare som i ena stunden är väldigt tillmötesgående och i 

nästa stund blir kanonilsk och utan någon speciell anledning skäller på eleverna 

(Lärare 1). 

 

Kommunikation 

Kommunikation är ständigt pågående mellan lärare och elev. För den goda relationens 

skull uttrycker lärarna att det är viktigt med den interaktion som tar plats utanför 

klassrummet. Att läraren uppmärksammar, hälsar på och pratar med eleverna då man 

möter varandra ute i korridoren är enligt lärarna minst lika viktigt som det är med 

interaktionen inne i klassrummet. Lärarna påpekar att interaktionen inne i klassrummet 

först och främst ska vara inriktad på undervisningen, men i korridoren är det dock 

eleven som person som läraren uppmärksammar, något som lärarna ser som en central 

kvalitet.   
 

Jag har alltid varit en sådan som har stannat och pratat i korridoren och 

överhuvudtaget att man alltid pratar och hälsar då man möts i korridoren. I 

klassrummet jobbar man framförallt, även om man kan säga något annat också, men 

just att man pratar utanför klassrummet och säger något ord och så. Frågar hur de 

mår, om de har varit sjuka eller så (Lärare 8). 
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Hur denna nämnda interaktion går till varierar menar lärarna. Det behöver inte alltid 

vara möten med elever som läraren undervisar, men att säga hej och kanske utbyta 

några fraser anses ändå vara primärt. Vad lärare och elev pratar om vid dessa tillfällen 

skiftar men flera lärare uttrycker vikten av att prata om något som man vet eleverna är 

intresserade av. 
 

Att möta eleven på en planhalva där eleven är bekväm det kan vara musik det kan vara 

idrott det kan vara sociala intressen. Det är inte så himla mycket du behöver anstränga 

dig för grejen är när man får den här relationen och den här respekten är det som vilken 

relation som helst du behöver inte stå och fejka i klassrummet och vara någon du inte är 

utan den här ömsesidiga respekten skapar ett intresse för varandra (Lärare 3). 

 

Några lärare menar att vad man pratar om är sekundärt så länge eleven finner att läraren 

uppmärksammar dem. För en god lärar- elevrelation anser lärarna också att det är viktigt 

att eleverna ser dem. Lärarna uttrycker samma åsikt om hur det är positivt och 

bekräftande att eleverna hejar på dem och vill prata med dem.  
 

För en bra kommunikation måste det komma från båda hållen. Båda måste vilja 

annars blir det inte bra (Lärare 5). 

 

Det man stoppar in får man tillbaka och det gäller både lärare och elever (Lärare 3). 

 

Lärarna poängterar att en ömsesidig bekräftelse definitivt främjar lärar- elevrelationen. 

Lärarna är eniga om att elevernas vilja att prata med läraren utanför lektionen är ett 

bevis på att relationen är bra. Elevernas förmåga att veta i vilket sammanhang som den 

mer personliga kommunikationen passar och när kommunikationen ska vara inriktad på 

skolarbetet nämns av lärarna som ett tecken på att de har lyckats med att skapa en god 

lärar- elevrelation.   
 

I klassrummet är det arbetet som gäller och det vet eleverna även om man kan prata om 

annat också. I korridoren pratar vi om sådant som inte får ta tid i undervisningen men 

ändå är viktigt. Hur det gick i fotbollen i helgen, vad eleven och jag själv gjorde i 

helgen, allt sånt (Lärare 7). 

 

I klassrummet är det viktigt att kommunikationsklimatet är tydligt så att missförstånd 

undviks i så stor mån som möjligt. Mycket av den interaktion som kan vara hämmande 

för relationen och elevens lärande härstammar från missförstånd och det är viktigt att 
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dessa diskuteras och rätas ut säger lärarna. Det är även viktigt att läraren inbjuder till 

kommunikation och att eleverna känner att de har tillåtelse att vara delaktiga, vilket 

belyses av följande citat. 
 

Att vara öppen och lyssnande tror jag på också. Att man tror på en 

tvåvägskommunikation. Att man är villig att lyssna på vad eleverna säger. När man 

pratar till eleverna, man måste prata till dem. Man kanske har lite mer föreläsningsaktig 

lektion men att man ändå inkluderar eleverna i det (Lärare 5). 

 

Eleverna ska enligt lärarna känna att de kan fråga varför en viss uppgift ska genomföras 

samt om de har någon idé om hur den skulle kunna förbättras. Läraren ska enligt 

lärarnas utsagor ha sista ordet då de är den utbildade parten, men läraren måste vara 

lyhörd och ta till sig förslag som kan främja elevens lärande.  
 

Lyhördhet och fantasi, att kunna va flexibel då och där. Jag tänker till exempel att nivån 

på intresset bland eleverna kanske går ner och att man då och där kan göra förändringar 

(Lärare 3). 

  

Lärare bör i sin kommunikation med eleverna vara tydlig med att förmedla vad man 

förväntar sig av eleverna. Och som kan läsas nedan framhåller lärarna höga 

förväntningar som positivt för relationen och skolprestationen. 
 

Höga förväntningar är viktigt tycker jag. Den ska inte formuleras som press men som 

motivation. Jag vet att ni är duktiga och kan mycket, jag vet att du klarar av detta, så 

bara gör uppgiften så som du tycker den ska göras så kommer det också bli bra (Lärare 

6). 

 

Kan läraren på ett motiverande sätt framhäva sina förväntningar på eleven, genom att 

belysa elevens höga kapacitet, kan elevens skolprestation utvecklas positivt säger 

lärarna.  
 

Man kan självklart inte förvänta sig samma resultat av varje elev men visar man att 

man tror på eleven så kommer den i de flesta fall utvecklas positivt, utefter sina 

förutsättningar. Om det sen är en A-elev eller C-elev eller så spelar mindre roll (Lärare 

8). 

 

Vikten av att förmedla till eleverna vad som anses vara ett korrekt beteende gentemot 

lärare och andra elever är även något som uttrycks som centralt för relationen mellan 
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lärare och elev. Läraren måste tydligt markera då eleven bryter mot de bestämmelser 

som finns.  
 

Att reagera på felaktigt beteende är viktigt, men sen är det lika viktigt att släppa det 

och gå vidare. Diskussionen om det får gärna föras vid ett senare tillfälle och inte 

inför klassen. Det är bättre både för eleven och läraren då man enklare kan enas och 

kännas vid personligt ansvar (Lärare 2). 

 

Det finns en tydlig tanke bland de flesta intervjuade lärarna att sagda markering ibland 

behöver vara kraftig, men att ständigt kraftig reaktion innebär att respekt och förtroende 

mellan lärare och elev kan försvinna, och att läraren enbart kommer ses som arg och 

gapig. Eventuella diskussioner om en elevs beteende bör enligt lärarna hållas enskilt och 

i de flesta fall föras ett tag efter händelsen har inträffat, så att båda parter har fått distans 

till det inträffade. Lärarna lyfter fram att läraren ska påvisa att det är elevens beteende 

som ej är acceptabelt och att det ej är elevens personlighet läraren kommenterar.  
  

Påpeka alltid, hellre för ofta, att det inte är personlighet eller något sådant man reagerar 

på utan att det är elevens beteende eller prestation som inte är ok eller möter målen 

(Lärare 6).  

 

Lärarna påpekar att de finner det lättare att bibehålla en god relation med eleven efter 

eventuell konflikt om den grundläggande ömsesidiga respekten finns i relationen. Både 

lärare och elev kan då påvisa eventuella fel i sitt agerande för att sen avskriva en 

konflikt som tillhörande det förgångna och gå vidare.  
 

Har man byggt upp en relation väl till eleven kan man ju hamna då man tycker helt 

olika, men har man då denna goda relationen kan man prata om det och reda ut det 

snabbt så att det inte blir något som fortgår (Lärare 1). 

 

har man då denna goda relationen från början kan man då ta det och det brukar inte 

vara något problem utan man reder ut det då. Och har man då en respekt och 

konsekvens och tydlighet blir det sällan långvariga problem (Lärare 2). 

 

Vikten av att finna gemensamma referenspunkter för att skapa goda lärar- elevrelationer 

framhävdes av flera lärare som centralt. Gemensamma referenspunkter uttrycktes också 

som än mer viktigt för att skapa en relation till de elever som är distanserade och svåra 

att få kontakt med. Kan läraren genom gemensamma referenspunkter börja skapa en 
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relation till dessa elever kommer relationen i de flesta fall utvecklas mer naturligt 

därefter.  

 

7.4 Hur läraren bjuder in till en god relation 

Lärarna svarar alla att de medvetet försöker bjuda in till en god relation med eleverna. 

Det vanligaste sättet är att försöka göra sig tillgänglig för eleverna om eleven behöver 

prata.  
 

Jag är väldigt öppen med att det är fritt att ta kontakt med mig så länge det är 

anständig tid. Dom får ju mitt mobilnummer och mail till exempelvis och att de får ta 

kontakt med mig, i första hand mail eller sms men de får naturligtvis ringa om det är 

något (Lärare 3). 

 

Att vid mån av tid dröja sig kvar i klassrummet eller stanna för att prata med eleverna i 

korridoren är även tydliga strategier för att visa sig tillgänglig för eleverna säger lärarna. 
 

Att stanna till och prata med eleverna, egentligen om vad som helst är viktigt. Det är 

dock som sagt alltid i mån av tid. Att man kan gå lite tidigare till lektionen är bra för då 

kan man prata lite innan man går in och sätter igång med arbetet (Lärare 5). 

 

Lärarna nämner uteslutande hur centralt det är att bjuda på sig själv och visa att man 

tycker sitt arbete och relationen med eleven är rolig och givande. Lärare som har 

förmågan att kunna skämta och ha roligt med eleverna, samt inte är rädd för att visa sig 

som en människa som ibland gör fel är viktigt för att eleverna själva ska våga bjuda in 

till en god relation.  
 

Vi ska kunna skoja med varandra, det är glimten i ögat, men de vet när det blir allvar 

och var gränsen går (Lärare 4). 

 

Många av de intervjuade lärarna menar att mycket av grunden till en god relation läggs 

utanför klassrummet, i bland annat korridoren. Det är de små gesterna, som att hälsa och 

byta några ord med eleverna, som ger de bästa och för relationen främjande resultaten. 

Känner eleverna att de ses av läraren och att läraren vet något mer om eleven än deras 

skolprestationer kommer en djupare relation att skapas. 
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8 Analys 
Följande kapitel är en analys av det som har framträtt i intervjuerna med lärarna, och 

redovisats i studiens resultatkapitel. Analyskapitlets tematisering har vuxit fram som en 

följd av bearbetningen av lärarintervjuerna och mot bakgrund av studiens 

teorianknytning. De olika temana är lärar- elevrelationens relationsformer, vem som har 

huvudansvaret för relationen, centrala kvaliteter i den goda relationen, och hur läraren 

bjuder in till relationsskapande.  

 
8.1 Två framträdande relationsformer 

Två former av relationen mellan lärare och elev framträder vid tolkning av lärarnas 

intervjusvar. Dessa kan genom Aspelin och Persson (2011) förstås som sam-varo och 

sam-verkan. Lärarna menar dock att det finns specifika situationer och platser för de två 

relationsformerna, något som inte diskuteras av Aspelin & Persson (2011). Då dialogen 

som tar plats inne i klassrummet i första hand  är inriktad på skolarbetet är det som 

många lärare uttrycker det viktigt att man tar sig tid till den mer relationsbyggande 

dialogen utanför klassrummet. Lärare som uppmärksammar, pratar med och ser 

eleverna utanför klassrummet lägger en grund för en god relation. Lärarna uttrycker att 

samtal av mer personlig karaktär pågår utanför klassrummet och det är naturligt att man 

inne i klassrummet håller sig till att diskutera och samtala inom det som rör 

arbetsområdet. Vikten av att vara genuin i mötet med eleverna och att klargöra att man 

ser dem inte bara som elever lyfts enligt min tolkning fram som en central kvalitet för 

relationen. Lärarnas svar visar samtidigt att en relationsform kan kännetecknas av ett 

genomtänkt och planerat tillvägagångssätt, likväl som ett genuint bemötande där 

personen är viktigast. Lärarutsagorna visar på betydelsen av klara regler och tydlig 

planering över hur relationen kan se ut då undervisningen styrs av klara mål som elever 

och lärare ska nå. Relationen som redskap för att skapa förutsättningar för elvers lärande 

och i förlängningen  deras skolprestationer,  är beroende av lärarens genuina bemötande 

(Aspelin & Persson, 2011). Lärarna framhåller att denna form av relation är den 

vanligast förekommande under lektionstid, då det är under denna tid som elevens 

lärande ska stå i centrum. Lärarna skiljer på lektionsmöten och korridorsmöten. 

Lärarnas föreställning är att mötena med eleverna i korridoren är av formen som värnar 

om att synliggöra varandra och visa intresse för varandra som subjekt (von Wright, 

2000). Lärarna tillskriver att synliggörandet av varandra har störst betydelse för 
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relationen. Interaktionen mellan lärare och elev utanför lektionstid avgörs av individens 

val och därför är det viktigt på vilket sätt den tar form (Vygotskij, 1999). 

 

Vidare framträder också ett mönster av synliggörande av varandra som kan ses som en 

viktigt del i relationen mellan lärare och elev. Lärarna delar tanken om att lärar- 

elevrelationen karakteriseras som ett samspel mellan de två relationsformerna men att 

de har var sin särskild arena där den är mer lämpad och ges mer utrymme. Enligt min 

tolkning finner lärarna det centralt att lärare och elev synliggör varandra genom att visa 

intresse för den andra parten som individ. Lärarna menar att elever som känner sig 

uppmärksammade som människor av lärarna har en bättre möjlighet att nå en positiv 

skolprestation (jfr. Aspelin & Persson, 2011, Birnik, 1998, von Wright, 2000). 

 
8.2 Huvudansvaret för relationen 

De intervjuade lärarna är överens om att huvudansvaret för att en god relation ska 

etableras ligger hos dem. De framhäver att det är läraren som innehar sagda ansvar 

genom att dels vara den vuxna parten i relationen, men även att ansvaret  ingår i  

lärarprofessionen. Läraren har en maktposition, när det gäller eleverna, genom att vara 

beslutsfattare och betygsättare. Enligt lärarna är det deras ansvar att skapa en god 

relation med sina elever,  i enlighet med Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen så är det lärarens uppgift att skapa goda möjligheter till lärande 

(Vygotskij, 1978).  

 

Lärarna menar att eleven onekligen inte kan vara medveten om vilken sorts relation som 

läraren anser är den korrekta mellan lärare och elev. Därför antar eleven enligt lärarna 

naturligt en mer passiv roll vid relationsskapandet. Eleverna vill veta vad det är för 

personlighet läraren har och hur läraren vill arbeta innan de ger sig in i relationen säger 

lärarna i sina intervjuer.  Det finns lärare som påpekar betydelsen av att bjuda in och 

vara lätt att komma i kontakt med för eleverna från början av deras relation. Precis som 

ovan gjorda tolkning av lärarnas utsagor uttrycker Birnik (1998) liknande tankar, då 

även han menar att det i professionen ingår ett ansvar för relationsskapandet.  

 

En lärare uttrycker en annan inställning, att huvudansvaret för skapandet av en god 

relation ligger hos eleven. På grund av det stora elevantalet som läraren ofta har och 

även arbetsbördan, så menar läraren att eleven vid behov kan söka kontakt med läraren. 
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Ovan nämda svar visar på en skillnad gentemot von Wrights (2000) och även i viss mån 

Birniks (1999) resonemang om lärarens huvudansvar för relationen.  

 

Ytterligare framträder i lärarutsagorna att det varje part investerar i lärar-elevrelationen 

kommer att ges tillbaka. Lärarna är medvetna om att de bör kunna ställa sig över en icke 

fungerande relation och inte låta den påverka deras professionalism. De anser att läraren 

alltid ska vara den mogna parten och att de inte ska låta en icke fungerande relation 

påverka elevens möjlighet till lärande. Utifrån Birniks (1998) perspektiv kan lärarnas 

diskussion om att vara den mogna parten inom relationen handla om vikten av att som 

yrkesutövare vara professionell.  

 

Redan i det första mötet mellan lärare och elever etableras relationen. Möter lärare och 

elever varandra utifrån ett intersubjektivt förhållningssätt (Mead, 1976) där läraren visar 

ett intresse för eleven som subjekt så får det betydelse för relationsskapandet. Lärarnas 

svar visar att en entusiasmerande och motiverande kraft ger förutsättning för en god 

relation och goda skolprestationer- en diskussion som Birnik (1998) för när det gäller 

med vilka förutsättningar som läraren ska närma sig mötet med eleverna.  

 
8.3 Centrala kvaliteter för en god lärar- elevrelation 

I min tolkning av de svar som lärarna givit under intervjuerna framträder ett antal för 

lärar- elevrelationen viktiga kvaliteter. Lärarna menar att dessa kvaliteter är centrala för 

att en god relation, och har en positiv inverkan på elevens skolprestation. Intressanta 

skillnader framträder då lärarnas svar analyseras.  

 

8.3.1 Empati 

Det är viktigt att eleven blir sedd och uppskattad av läraren som den människa eleven är 

menar informanterna , vilket är en diskussion som von Wright (2000) och Birnik (1998) 

för. De lyfter i sina respektive diskussioner fram aspekter som även går att utläsa i 

lärarnas svar. Lyckas läraren tydliggöra för eleven att elevens person, intressen och 

välbefinnande är viktiga för läraren så skapas ett förtroende som bidrar till en god 

relation. Enligt lärarna är det genom en visad empati som eleven kan känna sig sedd av 

läraren, empati framstår här som en central kvalitet för reltionen. I lärarutsagorna 

framträder det att skolprestationerna blir bättre men inte bara genom elevens intresse 

och kompetens utan även för att eleven visar läraren uppskattning. Empati bör inte 
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misstolkas och blandas ihop med att inta en kompisroll gentemot eleverna, vilket även 

Birnik (1998) påpekar i sin diskussion angående gränsen mellan att vara privat och 

professionell.  Lärarna menar att de visar eleven empati genom att också dra gränser för 

relationen och genom att vara tydlig med rollfördelningen som finns mellan lärare och 

elev. I professionen ingår att ha klara ramar för vad lärar- elevrelationen ska bestå av. 

Relationen ska följaktligen vara djup men aldrig en kompisrelation. Det ska vara tydligt 

vem som har det yttersta ansvaret och slutgiltig bestämmanderätt. De lärare som på ett 

genuint sätt bryr sig om sina elevers välbefinnande har också de bästa relationerna till 

sina elever enligt Hattie (2012). Denna empati måste dock vara just genuin och visa sig 

på ett naturligt sätt genom lärarens handlande menar von Wright (2000). Lärarna 

poängterar i intervjuerna att elever i regel är väldigt lyhörda för vad som är verklig 

respektive spelad empati. Lärarna berättar att eleverna vill  uppleva empati genom 

lärarens handlande och inte enbart genom ord. Om man tror att empati inte innebär att 

man ska sätta ramar och ha klara regler för vad som är ett tillåtet beteende kan det enligt 

lärarna uppstå problem,  då det i situationer som ställer krav på eleven kan inträffa att en 

önskad respons uteblir. Empati som central kvalitet återfinns både i lärarnas svar och i 

tidigare forskning av till exempel Hattie (2012) och Birnik (1998).  

 

8.3.2 Förtroende, ömsesidig respekt och trygghet 

I studiens resultat framträder en föreställning om stark koppling mellan elevernas 

förtroende för läraren och sagda lärares ämneskunskap, en kvalité som här benämns 

förtroende. Lärarna menar att brister i deras ämneskunskap påverkar förtroendet för 

läraren. I teorianknytningen påvisas det att lärarens ämneskunskap är primär för en 

positiv skolprestation (Hattie, 2012). Det går att koppla det lärarna säger om lärarens 

bristande ämneskunskapers påverkan på relationen till Hattie (2012) och hans 

diskussion om förtroende. Hattie (2012) menar att bristande förtroende medför att en 

god relation har svårt att etableras, vilket också går att utläsa i lärarnas svar.   

 

Alla relationer har i grunden med respekt för den andra människan att göra (von Wright, 

2000). I skolan är den ömsesidiga respekten mellan lärare och elev avgörande för ett bra 

klimat för lärande. I en ömsesidighet finns ett behov av att känna sig sedd och 

uppskattad och när detta sker presterar båda parter bättre. Genom att låta eleverna inta 

positionen som arbetskamrat, om än med klara gränser, och medvetandegöra dem om att 

man som lärare ser dem och deras lärande som primärt i undervisningen så kan en en 
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god relation infinna sig enligt lärarna. Det går av lärarnas svar att utläsa en föreställning 

om att elev och lärare inte nödvändigtvis behöver tycka om varandra som personer för 

att relationen ska fungera och ha en positiv inverkan på elevens skolprestation. Det som 

dock måste finnas, även då parterna inte tycker om varandra, är den ovan diskuterade 

respekten för den andra parten (von Wright, 2000). Lärarnas svar indikerar att de som 

professionella och vuxna har huvudansvaret för att den ömsesidiga respekten kommer 

till stånd. Lärarna anser det vara primärt för professionen att inte låta sin personliga 

inställning till en elev påverka relationen och lärarens arbete med att skapa 

förutsättningar för elevens lärande. I studiens resultat framträder att de lärare som inte 

klarar av att skilja på eleven som person och elevens kunskap inom ämnet kan uppfattas 

brista i sin professionella hållning. De lärare som är rättvisa och konsekventa i sitt 

agerande gentemot eleverna kan tolkas ha bättre förutsättning att vinna elevernas 

förtroende. Enligt lärarna kan förtroende inte skapas genom inställsamhet, det handlar 

om att vara konsekvent och rättvis för att elverna ska kunna lita på läraren. Lärare som 

är rättvisa och konsekventa får ett gott rykte bland eleverna och respekt och förtroende 

kan då enligt lärarna snabbare etableras. Denna diskussion förs även av Hattie (2012), 

Birnik (1998) och Aspelin & Persson (2011). Det är även lärarnas åsikt att de, precis 

som Birnik (1998) diskuterar, ska kunna ställa sig över en problematik i relationen och 

inte låta den påverka deras arbete med att skapa en god lärandesituation för alla elever.   

 

I studiens resultat går det att utläsa att trygghet enligt lärarna innebär att bevara en redan 

etablerad god relation. Lärarna berättar att trygghet i en skolsituation innebär att båda 

parter vågar uttrycka åsikter och ifrågasätta både agerande och undervisningsmetoder 

utan att vara rädda för att relationen ska påverkas negativt. Om eleverna vågar tala om,  

att de inte lär sig genom den undervisningsmetod som används, så  medvetandegörs 

läraren och kan därmed modifiera upplägget på undervisningen så att den passar 

elevernas lärande bättre.  

 

 I en relation utan trygghet menar lärarna att eleverna i de flesta fall förblir tysta, då de 

inte vet vad ett ifrågasättande av lärarens undervisningsmetod kan medföra som kan få 

konsekvenser för relationen, och i förlängningen skolprestationen. Lärarna har 

erfarenheten att då eleven upplever trygghet påverkar det elevens skolprestation positivt 

som exemplvis när läraren påpekar ett hos eleven felaktigt beteende eller en undermålig 

prestation utan att eleven tar det personligt och reagerar med att distansera sig från 
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läraren och undervisningen. Trygghet medför således att båda parter uppfattar nämnd 

kritik som konstruktiv och reagerar med förbättring. Hatties (2012) föreställning om att 

trygghet är en central kvalitet för relationen och elevens positiva skolprestation 

återkommer således även i lärarnas berättelser.  

 

8.3.3 Rättvisa 

Lärarna anser att rättvisa måste vara i viss mån skiftande beroende på person och 

situation. I lärarnas svar finns ett återkommande mönster som handlar om att elevernas 

förhandlande och ifrågasättande är betydligt mindre inom de relationer som i grunden 

bygger på en rättvisa och konsekvens. Dessa elever är enligt lärarna mer benägna att 

acceptera att en viss gråzon måste rymmas inom sagda rättvisa. Lärarnas föreställning 

om färre disciplinära problem inom de klasser som upplever sin lärare som rättvis är 

intressant. Det går här att utläsa en koncensus bland lärarna att det i relationer där 

eleven vet var de kan förvänta sig av läraren finns en trygghet, vilket innebär att 

eleverna och läraren kan koncentrera sig på väsentligheter i skolarbetet och inte 

ordningsfrågor så som rättvisa. Ovan nämnda diskussion om rättvisa kan förstås mot 

bakgrund av von Wrights (2000) diskussion om att det i relationen mellan lärare och 

elev ständigt finns ett element av förhandling och ifrågasättande. 

 

8.3.4 Humor 

I  intervjusvaren framträder ett mönster av att bjuda på sig själv som betydelsefullt i 

realtionsskapandet vilket kan tolkas ha med humor att göra som här kan förstås som en 

central kvalitet i lärar-elevrelationen. Det går att tolka lärarnas tal om att bjuda på sig 

själv som att kunna erkänna och skoja om egna misstag genom till exempel självironi. 

Det finns hos lärarna en underliggande tanke om att eleverna har behov av att läraren är 

rolig och kan skämta om sig själv och med eleverna. Genom humor skapar läraren ett 

förtroende som medför att eleverna vågar genomföra, den för sitt lärande så viktiga, 

utmaningen av sin egen förmåga, även om det kan medföra en ökning i fel och 

misslyckanden. Lärare som vågar skratta åt sina egna misstag har således ofta elever 

som utvecklas i sitt lärande då dessa elever är mer benägna att lämna sin 

bekvämlighetszon (Hattie, 2012). Följande tankar delas av Birnik (1998) men 

innebörden i vad lärarna och Birnik menar med att bjuda på sig själv skiftar då lärarna 

svar indikerar en större tilltro till humor och glädje. Humor kan skapa det förtroende 

som Hattie (2012) menar är nödvändigt för utveckling. 
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8.3.5 Förväntningar 

Lärarna berättar att de tydligt arbetar med att visa eleven att de tror  på elevens förmåga, 

och förväntar sig att eleven ska prestera bra. I lärarnas svar framträder att lärarens 

positiva och motiverande inställning visar sig genom en tilltro till elevens förmåga i 

skolan (Jenner, 2004). Lärarnas uppfattning om vikten av att kommunicera 

förväntningar på eleverna utgör också en central kvalitet som framträder vid tolkningen 

av lärarnas svar. Denna kvalitet kan förstås mot bakgrund av Birniks (1998), Hatties 

(2012) och Jenners (2004) uppfattning om att lärarens förväntningar på eleven, den så 

kallade Pygmalioneffekten, har stor inverkan på elevers skolprestationer. 

 

8.3.6 Dialog  

Kontaktsökande är centralt för lärar- elevrelationen och lärarna upplever att eleverna 

enbart kommer att söka kontakt och interaktion med läraren när ett förtroende är 

etablerat. Genom detta framträder relationen som avgörande för elevens skolprestation. 

En god lärar- elevrelation är central då den enligt de intervjuade lärarnas svar inte enbart 

uppmuntrar parterna till interaktion som möjliggör en bättre skolprestation, utan den 

skapar även ett behov av interaktion mellan lärare och elev. Då lärande enligt Mead 

(1976), von Wright (2000) och Vygotskij (1978) uppstår vid mötet mellan två eller flera 

individer framstår kontaktsökande och interaktion mellan lärare och elev centralt för 

elevens skolprestation. Utan interaktion mellan lärare och elev stannar elevens lärande 

enligt Vygotskij (1978) vid en ytlig nivå. Den djupare nivå av lärande som enbart 

möjliggörs genom interaktion mellan lärare och elev, som Vygotskij (1978) beskriver 

med hjälp av teorin om den närmaste utvecklingszonen, inträffar aldrig.  

 

För lärarna är det nödvändigt att kunna kommunicera med eleverna om vad som ska 

göras och vad som förväntas. Dialog kan här formuleras som ytterligare en central 

kvalitet vid skapandet av en god lärar- elevrelation. Vidare framträder det att lärarna 

upplever mötet utanför klassrummet som viktigast för relationen då det i dessa 

situationer enbart är eleven som person som ska synliggöras. Vad man pratar om är i 

dessa möten sekundärt, men mötena har störst inverkan på relationen om det som 

diskuteras handlar om personen och inte skolan. Lärarna säger att det inte alltid är de 

planerade och tidsmässigt längre dialogiska mötena som ger de positivaste effekterna på 

relationen. Den korta interaktionen där enbart några repliker utbyts är ofta de som ger 

mest menar lärarna. Denna uppfattning om vad mötet utanför klassrummet innehåller 
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och ger går att tolkas som ett komplement till kommunikationen/dialogen inne i 

klassrummet enligt de intervjuade lärarna. Interaktionen genom en dialogisk 

kommunikation under lektionen ska enligt lärarna vara av den form som Vygotskij 

(1978) och Mead (1976) framhåller som central, (då kommunikationen)där det 

dialogiska förhållningsättet blir ett redskap som möjliggör lärande. Utanför lektionstid 

ska dock den enskilde eleven, vilket poängteras av Aspelin & Persson (2011) och von 

Wright (2000), vara i fokus. I enlighet med von Wrights intersubjektivitetsteori 

framhålls det oplanerade och korta dialogiska mötet som lika givande för relationen 

som andra mer organiserade former av möten, vilket även lärarna ger uttryck för.  

 

Ett behov av tydlighet i dialogen mellan lärare och elever framträder i intervjuerna. Att 

som lärare vara mån om att vara tydlig i sin kommunikation med eleverna är viktigt. I 

Lärarnas svar framträder att kommunikationen mellan lärare och elever behöver vara en 

inbjudande dialog som diskuterar vad som förväntas i både skolprestation och beteende 

från bägge parter. Lärarnas svar visar på en föreställning om lärande som en social 

process som är beroende av dialog och interaktion mellan lärare och elev (Vygotskij, 

1978). Dialogen som en central kvalitet för den goda lärar- elevrelationen återfinns hos 

Vygotskij (1978), Mead (i von Wright, 2000) och Aspelin & Persson (2011) som 

samtliga uttrycker vikten av dialog för lärande. Det är i mötet mellan lärare och elev 

som den djupare kunskapsnivån kan nås. Lärarna menar att feedback och återkoppling 

ska vara positiv. I Lärarnas syn på kommunikation som feedback går det att göra en 

koppling till Birnik (1998) som framhåller att feedback som ges, ska tydligt visa att det 

är elevens prestation eller beteende som bedöms och inte eleven som person.  

 

Ingen relation anses vara fungerande om den inte innehåller en fungerande dialog. Det 

går att utläsa en tanke bland lärarna om att elevers lärande idag är starkt förknippat med 

dialog då interaktion via bland annat olika sociala medier genomsyrar deras vardag. 

Skolan kan inte fungera som en motpol till elevers livsvärld utan måste fånga elevernas 

intresse genom att göra skolan och dess undervisning relevant för eleverna och deras 

verklighetsuppfattning. Eleverna är vana vid social interaktion och lärande genom 

dialog och diskussion med andra elever och läraren skapar förutsättningar för lärande, 

precis på det sätt som Vygotskij (1978) förespråkar. De lärare som möjliggör detta 

lärande genom att bjuda in eleverna till samtal och diskussion kan utnyttja elevernas 

vilja att kommunicera som ett verktyg för lärande. Detta medför att det inte bara byggs 
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en god lärar- elevrelation utan även bra möjligheter till lärande och positiva 

skolprestationer. 

 

8.4 Hur lärarna bjuder in till relationsskapande 
Det insamlade materialet indikerar att ett medvetet arbete att bjuda in till interaktion och 

möten med eleverna pågår. Lärarnas relationskapande visar sig främst i ansvaret att 

bjuda in eleverna till kontakt med läraren. Samtal före och efter lektion, snabbt svara på 

mail och sms, samt förmedla att eleverna vid behov är välkomna och uppmuntra  till att 

söka kontakt med läraren kan här tolkas som ett medvetet intresse från lärarna för en 

undervisning som kan skapa förutsättningar för elevernas proximala utvecklingszon 

(Vygotskij, 1978). Vidare inbjuder lärarna enligt min tolkning till kontaktsökande och 

interaktion genom ett medvetet arbete med att gå in i det dagliga mötet med humor och 

glädje. Härigenom visar lärarna att de uppskattar elevernas arbete och värdesätter 

elevernas input när det gäller förbättring av undervisningsmetoder. Det går även i mitt 

material att utläsa att en stark tilltro till de snabba och oplanerade mötena som ständigt 

sker är bärande för lärar- elevrelationen, och är därför något som lärarna trots pressade 

scheman och tidsbrist försöker ge utrymme för. Aspelin & Persson (2011) betonar 

vikten av ett medvetet arbete i sagda frågor, vilket  kan sägas överensstämma med 

tolkningen av lärarnas svar i frågan. Vidare är det så att lärarnas medvetna arbete med 

att bjuda in till en kontakt som ger en god relation är ett uttryck för det uppehållsarbete 

som von Wright (2000) menar på att läraren är ytterst ansvarig för.  

 

När läraren tar på sig rollen som motiverare genom att visa glädje och engagemang 

inför eleven och det arbete som ska utföras, samt inbjuder till dialog kan det ses som ett 

exempel på Meads (1976) och Vygotskijs (1999) teorier om lärande som uppstår i en 

intersubjektiv relation.  

 
9 Diskussion 
Följande kapitel kommer ägnas åt en diskussion angående den för undersökningen valda 

metoden samt en diskussion rörande de i studien framträdande resultaten. 

 
9.1 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ metod där empirin bestod av genomförda intervjuer gav 

förutsättningar för tolkningsbara resultat vad gäller de intervjuade lärarnas 
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föreställningar om vad lärar- elevrelationen bör innehålla för centrala kvaliteter och hur 

läraren anser sig arbeta för att göra den goda relationen möjlig. Då intervjuerna hade en 

semistrukturerad form inbjöd de till öppna och reflekterande svar innehållande 

exemplifieringar. Den semistrukturerade formen gav möjlighet till utveckling och 

förtydligande via följdfrågor, något som inte skulle ha varit möjligt vid användning av 

en enkät. Den kvalitativa intervjun som metod skapade en möjlighet till förståelse som 

min studies syfte hade för avsikt att fördjupa. En observation av lärarnas interaktion 

med eleverna hade kunnat ge en förståelse av lärar- elevrelationen. Observationen hade 

tagit undersökningen förbi vad lärarna säger sig göra in i vad de verkligen gör. Dock 

kräver observationer i regel mer tid än vad som för studien var tillgängligt och en 

tillgång till lärare och deras dagliga arbete som lärarna både tidsmässigt och 

intressemässigt måste anse sig ha möjlighet att ge. Lärarna som intervjuades gav 

utförliga svar på frågorna och avsatte tid som möjliggjorde ett fördjupat samtal.  

 

Jag valde att inrikta mig på lärares föreställning om lärar- elevrelationen då jag vid min 

genomgång av tidigare publicerad forskning såg att elevernas uppfattning om vad 

relationen bör bestå av var mer vanligt förekommande. Tidigare forskning uppmanade 

även till fler studier av lärares föreställning om vad lärar- elevrelationen bör bestå av, 

vilket ger en relevans till denna studie. Det går alltid att diskutera i vad mån lärarnas 

svar är överensstämmande med vad som görs för att skapa en god lärar- elevrelation 

eller om de är baserade på vad en lärare anses bör säga vid diskussion av dessa frågor. 

Jag uppfattade lärarna och de svar som de gav vid intervjutillfället som uppriktiga och 

lärarna var dessutom reflekterande och öppet självkritiska i sina svar.   

 
Jag är medveten om att min personliga åsikt i den problematik som har diskuterats 

under intervjuerna kan ha färgat både intervjuer och tolkningen av det som sades av 

lärarna vid intervjutillfällena. Det har dock varit min ambition att på ett ärligt och 

korrekt sätt återge det som verkligen sades under intervjuerna. Den stora mängd citat 

som förekommer i studiens resultatdel är således ett medvetet val. De mångtaliga citaten 

styrker att jag noggrant och sanningsenligt återgivit lärarnas intervjusvar. 

 
9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den genomförda studien var att fördjupa förståelsen av vad som i lärarens 

möte med eleven utgör centrala kvaliteter med betydelse för elevers lärande och i 

förlängningen deras skolprestation.  

42 



  
 

 

Genom studien går det att utläsa att lärarna anser sig genomföra ett dagligt medvetet 

arbete för att bjuda in till ett relationsskapande med eleverna. Detta arbete blir som 

tydligast i ett medvetet försök att tydliggöra för eleven att de finns tillgängliga för dem 

och att det uppskattas att eleverna söker kontakt med läraren. Lärarna menar vidare på 

att de medvetet gör sig tillgängliga för eleverna genom att visa sig i till exempel skolans 

korridorer samt genom att vid mån av tid gå tidigt till lektioner och på samma sätt dröja 

sig kvar i klassrummet efter genomförd lektion. En gjord reflektion över resultatet är 

hur väl medvetna lärarna är över vilka kvaliteter som de anser är nödvändiga för att den 

goda relationen ska skapas, samt vilket beteende och vilken personlighet som de anser 

att eleverna har svårt att acceptera hos en lärare.  

 

Det finns en samstämmighet  i lärarnas föreställningar om vad som är centrala kvaliteter 

för lärar- elevrelationen. Resultaten i studien kan ses som en indikator över att lärare har 

en god kunskap i både vad som är nödvändiga delar som bör vara närvarande för att en 

god relation ska ta form och vilken påverkan relationen i de flesta fall har på elevens 

skolprestation. De intervjuade lärarna är utifrån mina resultat väl insatt i att relationen 

till eleverna har en stor inverkan på båda parter och dess mål för tiden i skolan.  

 

Lärarnas föreställning om att trygghet, rättvisa och ömsesidig respekt är centrala 

kvaliteter bekräftar tidigare forskning och mina personliga tidigare erfarenheter. Trots 

en ständig förändring och reformering av den svenska skolan efterfrågar eleverna enligt 

lärarna de ovan nämnda centrala kvaliteterna, som under en lång tid varit grundläggande 

för en god lärar- elevrelation. Det faktum att lärarna lyfter fram humorns vikt för den 

goda relationen framträder som ett av de mer intressanta resultaten i studien. Lärarnas 

föreställning att humor och där ingående självironi har betydlese för en givande relation 

är en central kvalitet som borde diskuteras mer.  

 

Det var intressant att ta del av lärarnas föreställning om att eleverna snabbt förlorar sitt 

förtroende för lärare som visar brister i sin ämneskunskap. Lärarnas upplevelse kan 

förstås mot bakgrund av övriga delar av samhället. Var upplevs ett förtroende för en 

person som uppvisar klara brister inom den kompetens som deras profession kräver? På 

samma sätt som en patient inte upplever förtroende för en läkare som uppvisar luckor i 

yrkeskompetensen upplever följaktligen inte en elev förtroende för en lärare som visar 
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på ovan nämnda brister. I en tid då det både allmänt och av skolledningar i landet anses 

att vem som helst kan fungera som lärare och leda undervisningen i klassrummet är det 

både tillfredställande och motiverade då de intervjuade lärarna menar på att eleverna 

aldrig accepterar bristande ämneskunskap från sin lärare. Något som vid mer medialt 

utrymme möjligtvis skulle kunna hjälpa till att medföra en ökad status för lärarkåren. 

 

Lärarnas intervjusvar belyste hur viktig interaktionen utanför klassrummet är. Detta 

resultat är tankeväckande då den sortens kortvariga interaktion där man ofta inte tycker 

man säger något av större värde är just den sortens möten som synliggör människan 

bakom eleven. Både lärare och elever är så matade med att ses av den andra parten 

utifrån sin roll som lärare eller elev. Därför är en snabb ordväxling om hur det gick i 

handbollsmatchen i helgen eller hur det är med förkylningen väsentlig på ett djupare 

plan än den utger sig för att vara. Det lärarna på ett sätt säger med sitt påpekande om de 

korta mötenas vikt är att det inte behöver vara så svårt att visa att man bryr sig om 

varandra på ett djupare plan än lärare och elev. Den ganska ringa ansträngningen ger 

stor återbäring. Lärarnas poängterande att ett sådant synliggörande har en relativt 

specifik plats, det vill säga utanför lektionstid, är intressant och något som inte jag har 

uppmärksammat inom den forskning som jag har tagit del av. I kapitel Teorianknytning 

diskuteras inte mötet i skolan mellan lärare och elev utifrån hur det ser ut under 

lektionstid respektive utanför lektionstid. I resultaten framträder det att dessa möten är 

olika och medvetet så från lärarnas sida, vilket skulle kunna vara ett ämne att studera 

ytterligare.  

 

Studien har givit ett antal uppslag på vidare undersökningar. Hur väl lärarnas 

föreställningar av vilka som för lärar- elevrelationen är centrala aspekter skulle kunna 

jämföras med vad eleverna anser är centrala delar för en god relation. Jag ser även en 

vikt av att mer studier om relationsskapande och dess påverkan på skolprestationen görs 

med inriktning mot elever på gymnasiet. Idag har de flesta studier som genomförts ett 

empiriskt material som insamlats från förskolan och grundskolan och dessa resultat är 

möjligtvis inte direkt överförbara på den lärar- elevrelation som gymnasieelever och 

lärare efterstävar.  

 

Som nämnts i studiens inledningskapitel har den svenska skolan fått ett allt mer 

relationellt fokus där deltagande, elevinflytande och dialog för lärande lyfts fram som 
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viktiga stadgar. Resultaten i studien kan ses som en indikation på att det inte är brister i 

kunskap hos lärare om vad lärar- elevrelationen bör bestå av och relationens påverkan 

på elevernas skolprestation. 

 

Slutligen vill jag tillägga att de resultat och slutsatser som presenterats i studien inte ska 

förstås som absoluta sanningar. De tolkningar som gjorts måste utifrån min 

utgångspunkt att närma mig materialet utan förutfattade meningar ses som min tolkning 

utifrån studiens teoretiska referensram. Liknande studier kan presentera resultat som 

indikerar att andra kvaliteter är centrala för lärar- elevrelationen. Min studie kan utgöra 

ett nytt bidrag till den fortsatta diskussionen om vad som är viktigt för att en god lärar- 

elevrelation ska skapas, bibehållas och medföra positiva studieresultat. 
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Bilagor 

Bilaga A, Mail till rektor 

Hej, 

Mitt namn är Henrik Johansson och jag är lärarstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag läser just nu min sista termin innan jag examineras som svensk- och engelsklärare 

för gymnasiet, och skriver således mitt examensarbete.  

I min studie, utförd inom allmänpedagogik, om lärarens syn på lärar- elevrelationen, 

och vad som är primärt för att relationen ska medföra goda akademiska resultat vill jag 

intervjua ett antal lärare. Jag vill nu fråga om det är ok att jag tar kontakt med lärare på 

er skola för eventuella intervjuer? 

 

Tack på förhand, 

Henrik Johansson 

Telefon: 0733105165 

 
Bilaga B, Mail till lärare 

Intervjuförfrågan till examensarbete 

Hej, 

Mitt namn är Henrik Johansson och jag är lärarstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag läser just nu min sista termin innan jag examineras som svensk- och engelsklärare 

för gymnasiet, och skriver således mitt examensarbete. I mitt examensarbete skriver jag 

om lärarens syn på lärar- elevrelationen, och vad som är primärt för att relationen ska 

hjälpa till att medföra goda skolprestationer för eleverna.  

  

Nu undrar jag om du skulle vilja bli intervjuad angående din syn på lärar- 

elevrelationen? Intervjun genomförs i så fall vid ett tillfälle, och tar ungefär en timme.  

  

Jag vore tacksam för dina åsikter och din hjälp. 

  

Tack på förhand, 

Henrik Johansson 

Telefon: 0733105165 

Mail: hjodg08@student.lnu.se 
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Bilaga C, Intervjuguide 

• Vilken är den mest eftersträvansvärda relationen mellan lärare och elev för 

elevers utveckling och lärande. 

- Vilka aspekter av lärar- elevrelationen skulle du vilja nämna som de mest 

centrala för att en bra relation ska kunna skapas? 

- Vilken betydelse skulle du tillskriva lärarens personliga egenskaper för att en 

god relation mellan lärare och elev ska kunna skapas? 

- Hur ser en icke-fungerande relation mellan lärare och elev ut, har du något 

exempel? 

- I vad mån har förutsättningarna för relationen mellan lärare och elever 

förändrats under din tid som lärare, om så är fallet, hur? 

 

• Varför är det viktigt att läraren skapar och bevarar en bra relation med elever. 

- Vem har ansvaret för att det sker ett relationsskapande mellan lärare och elev? 

- På vilket sätt anser du att läraren har ansvar för att det görs aktiva saker för att 

bygga goda relationer? Är lärarens ansvar större än elevens? 

- På vilket sätt ges det utrymme för kollegiala diskussioner om lärar- 

elevrelationer? 

- I vad mån ses det som ett kollegialt ansvar eller blir det en fråga om lärarens 

personliga inställning? 

- Hur tror du det kommer sig att eleverna finner goda relationer mellan sig själva 

och läraren som så viktigt för deras lärande och skolresultat?  

 

• På vilket sätt anser du att du som lärare aktivt arbetar för att både skapa och 

bevara en god relation till dina elever. 

- Vad är det viktigaste en lärare bör tänka på för att skapa och bibehålla en god 

relation med sina elever? 

- Hur stor roll spelar sättet ni kommunicerar med varandra för er relation?  

- I vad mån kan kommunikationen lärare och elev utgöra ett hinder i 

relationsskapandet? I vilket sammanhang? 

- På vilket sätt visar sig elevers försök att skapa en god relation till dig som 

lärare? 

- Hur uppmuntrar du till detta initiativ från elevens håll? 
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- Kan du komma att tänka på någon gång då du inte lyckats plocka upp en elevs 

kontaktsökande? Vad berodde det på? 

- Har din syn på lärare-elevrelationen ändrats under dina verksamma år som 

lärare? 

 

• Hur ser du på kopplingen mellan en bra relation till läraren och bra resultat i 

skolan. 

- Vilken effekt kan en god respektive dålig lärare-elevrelation ha på en elevs 

kunskapsutveckling och skolresultat? 

- Hur rangordnar du lärar- elevrelationens betydelse för elevers resultat i 

jämförelse med lärarens ämneskunnande, didaktiska kunnande, och 

motivationskunskap? 

 

• Varför tror du det är så att lärare ibland misslyckas med att skapa en god och 

givande relation till sina elever. 

- Har det med vikten av att distansera sig, och inte vara ”kompis med eleverna”? 

- Hur reagerar du när du tydligt märker att en elev är avvisande och inte verkar 

intresserad av att skapa en fungerande och givande relation? 

- Varför är det lättare att skapa god kontakt med vissa elever och mycket svårare 

med andra, även om eleverna ifråga verkar relativt lika? 

- Om du har en icke-fungerande relation med en elev, hur arbetar du för att ändra 

på och förbättra denna relation? 
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