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ABSTRAKT 
I denna systematiska litteraturstudie undersöks lärares relationsfrämjande arbete och hur 

lärare-elev-relationer påverkar lärandefaktorer som elevers motivation och prestation 

samt huruvida dessa relationer förändras över tid. Syftet är att ta reda på hur lärare kan 

arbeta för att etablera goda relationer till sina elever, hur dessa relationer påverkar 

lärandefaktorer som elevers motivation och prestation samt huruvida de förändras över 

tid och vad det i så fall ger för effekt på lärandet. Denna uppsats är en systematisk 

litteraturstudie, och således har informationen samlats in från vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar som behandlar området. Artiklarna har sökts fram via universitetets 

databaser, och genom dessas resultat har denna studies frågeställningar besvarats. 

Resultatet har vidare delats upp i tre delar i relation till studiens frågeställningar. Fokus 

har huvudsakligen legat på aspekter som främjar lärare-elev-relationers positiva 

utveckling, och vidare hur dessa påverkar lärandefaktorer positivt, men även hur de kan 

påverkas negativt. 
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INTRODUKTION 

Denna studie handlar om etableringen av goda lärare-elev-relationer och dessas 

påverkan på olika lärandefaktorer. Vi anser att detta är av stor vikt i jakten på att 

uppnå ett bra och effektivt lärande. Idén bakom ämnet väcktes ursprungligen i 

samband med lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning, då vi genom 

observation och ren närvaro började fundera på varför vissa lärare lyckas bättre än 

andra när det gäller kunskapsförmedlande, att motivera elever och etablerandet av en 

positiv klassrumsmiljö. Eleverna tycktes ofta se relationen med sina lärare som något 

viktigt och förutsättande för deras lärande, och på den vägen började idén bakom 

uppsatsen växa fram.  

 

I läroplanen för gymnasieskolan finns en lista över vad lärare kan göra för att kunna 

ge sina elever så bra förutsättningar som möjligt till en bra utbildning. Det är alltså 

riktlinjer som vi lärare enligt Skolverket ska följa. Läraren ska bl.a. stimulera, 

handleda och stödja eleven samt ge särskilt stöd till elever i svårigheter (Skolverket, 

2011). Det kan ses som en självklarhet att alla lärare vill ge så bra stöd som möjligt 

till elever med svårigheter, men för att lyckas med det på ett bra sätt kan det antas att 

relationen mellan läraren och eleven måste fungera bra. Om relationen fungerar 

mindre bra skulle också samarbetet mellan läraren och eleven påverkas negativt, och 

följden blir att läraren inte kan ge eleven det stöd som han eller hon behöver – i varje 

fall inte lika effektivt som vid en positiv lärare-elev-relation.  

 

En annan punkt säger att lärare ska stärka varje elevs självförtroende samt vilja och 

förmåga att lära (Skolverket, 2011). Denna punkt är också ytterst relevant för oss 

lärare, men det ställer också ett krav på att skapa bra relationer med eleverna – vi 

ställer oss tveksamma till hur dessa punkter ska kunna uppnås utan en bra lärare-

elev-relation. Sen kan det vara så att en lärare och en elev har fått en dålig start, men 

då måste läraren kunna lägga den dispyten åt sidan och fortsätta arbeta för att stärka 

elevens självförtroende, men om inte eleven är samarbetsvillig på det sättet kommer 

inget positivt resultat kunna uppnås. Detta är den huvudsakliga anledningen bakom 

denna studies fördjupning av lärare-elev-relationer – vi anser nämligen att positivt 

lärande inte kan etableras utan positiva lärare-elev-relationer, och då kan inte heller 

lärare uppnå de kravs som ställs på dem.  
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1 SYFTE 

Denna studie syftar framför allt till att undersöka lärares relationsfrämjande arbete 

och lärare-elev-relationers påverkan på olika lärandefaktorer. För att förtydliga 

studiens fokus och samtidigt dela upp det i olika avdelningar presenteras de 

frågeställningar som kommer diskuteras i uppsatsen nedan i punktform: 

 

 Vad säger aktuell forskning, såsom vetenskapliga studier och artiklar, om 

lärares relationsfrämjande arbete – hur kan lärare arbeta för att etablera goda 

relationer till sina elever? 

 Vad säger aktuell forskning, såsom vetenskapliga studier och artiklar, om hur 

lärare-elev-relationer påverkar lärandefaktorer såsom elevers motivation och 

prestation? 

 Vad säger aktuell forskning, såsom vetenskapliga studier och artiklar, om 

förändringar av lärare-elev-relationer – alltså huruvida relationerna 

upprätthålls eller om de förändras över tid, och vad det i så fall beror på och 

ger för effekt på elevers lärande.   
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2 BAKGRUND 

För att kunna ge en bättre bild av det som undersöks i denna studie presenteras ämnet 

nedan utifrån vald litteratur. 

 

2.1 Vad är en god lärare-elev-relation? 

Lärares förmåga att skapa goda relationer till sina elever utgör själva grunden för 

såväl lärares egna arbetstillfredställelse som elevers lärande, utveckling och 

studieresultat. Goda lärare-elev-relationer är själva lärandets främsta förutsättning, 

men många lärare känner att de saknar tid att hinna med eleverna på det sättet. Lärare 

som erkänner, uppskattar och litar på sina elever får ofta samma tillit från eleverna, 

och i samband med det får eleverna ett bättre kunskapsmässigt och socialt utbyte av 

skolan än elever som har mindre bra relationer till sina lärare (Ellmin, 2011). 

 

Enligt Ellmin (2011) finns det två olika förklaringar till vad som formar bra 

relationer mellan elever och lärare – att relationerna framställs ur skolans 

samhälleliga och sociala kontext. Den samhälleliga kontexten utgörs av 

styrdokument, som t.ex. läroplaner och kursplaner, liksom maktstrukturer, rutiner 

och resurser. Den sociala kontexten handlar i sin tur om lärare och elevers interaktion 

och kommunikation i klassrummet (Ellmin, 2011). 

 

2.2 Det pedagogiska relationsarbetet 

Det är inte svårt att inse vikten av goda lärare-elev-relationer, men i arbetet att 

etablera dem ställs lärare vid olika vägskäl där de måste göra ett aktivt val. Många 

lärare lägger väldigt stor vikt vid sitt ämne, och engagerar sig hårt i det. 

Konsekvensen kan bli att många lärare inte lägger lika stor fokus på klassrummets 

sociala klimat (Ellmin, 2011). Detta tillvägagångssätt kanske kan fungera i högre 

årskurser, men inte lika bra i lägre. I dessa situationer menar Ellmin (2011) att 

klassrummet präglas av social oro, och att läraren har tre möjliga utvägar från detta: 

 

1. Genom maktutövning 

2. Genom resignation inför uppgiften 

3. Genom förmåga att ta kontroll 

 

Maktutövning tycks vara det minst lyckosamma alternativet. Lärare blir genom 

maktutövning opersonliga, stränga och använder sig av bestraffning i syfte att uppnå 

kontroll. Detta resulterar i en dålig relation till eleverna. När eleverna uppfattar sin 

lärare som överdrivet auktoritär kan konflikter uppstå – exempelvis kan lärarens 

bemötande påverka elevernas motivation och prestation negativt. Om alla elever 

bemöts på samma sätt kan det också resultera i att elever som behöver extra stöd inte 

får det (Ellmin, 2011). 

 

Enligt Ellmin (2011) finns det ett samband mellan trötta lärare och stökiga elever. 

Om läraren inte kan hantera sitt ledarskap uppstår oro och förvirring i interaktionen 

mellan lärare och elever. I en jämförelse mellan barnuppfostring i dagens samhälle 

och hur situationen såg ut för 50 år sedan kan det konstateras att dagens unga rör sig 

med en viss självmedvetenhet i världen som inte fanns förr. Allt fler barn växer upp 
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utan att präglas av den vuxenrädsla som var vanlig för bara en generation sedan. Idag 

ser således relationen mellan barn och vuxna helt annorlunda ut, och därmed 

påverkas också lärarrollen, och den kan uppfattas som otydlig. Samtidigt ökar kraven 

på lärare, och allt fler känner att de inte räcker till. Detta kan i värsta fall leda till 

utbrändhet och uppgivenhet – en resignation inför uppgiften (Ellmin, 2011). 

 

Vägen till en tryggare arbetssituation och lärarroll är varken ett auktoritärt ledarskap 

eller ett resignerat sådant – läraren måste konstruera en medelväg. Om läraren lyckas 

bygga goda och positiva relationer till eleverna får det också en positiv effekt på 

lärandet. Läraren får utökade förutsättningar att nå fram till både klassen och den 

enskilde eleven om eleverna dessutom har goda relationer till varandra (Ellmin, 

2011). 

 

Klassrumsmiljön präglas av många olika sorters aktiviteter – olika skolämnen, olika 

arbetssätt, olika arbetsformer och provtillfällen är några exempel på sådana 

aktiviteter. Ellmin (2011) menar att lärare och elevers sociala interaktion finns 

representerad i samtliga aktiviteter – även om det innebär att eleverna arbetar enskilt 

med uppgifter eller prov. Det som med säkerhet kan konstateras är att lärare och 

elever utgör varandras arbets- och utvecklingsmiljö och att de påverkar varandra på 

olika sätt – positivt och negativt, genomtänkt samt medvetet och omedvetet. En god 

lärare-elev-relation kan ha en motiverande och upplivande effekt på såväl elever som 

lärare, och i termer beskrivs ofta en sådan relation med ord som tillit, trygghet och 

ömsesidig respekt. Hinder kan uppstå i form av negativa inställningar från någon part 

eller en för närgången inställning i själva mötet från någon part. Det handlar om att 

hitta en balansgång mellan en professionell och personlig relation till eleverna 

(Ellmin, 2011). 

 

2.3 Relationskompetens 

Den sociala gemenskapen i klassrummet är viktig, och varje lärare har möjlighet att 

bygga upp en grundläggande känsla av gemenskap. För att lyckas med detta är det 

viktigt att läraren visar att varje elev i gruppen utgör en länk, men även att gruppen 

som helhet är betydande. Läraren måste vara uppmärksam på att varje elev har ett 

behov av att bli sedda, hörda och bekräftade – ingen elev får lämnas utanför. På detta 

sätt skapar läraren en trygg miljö för eleverna (Ellmin, 2011). 

 

Det finns vissa faktorer som spelar en viktig roll för lärare-elev-relationen. Exempel 

på sådana faktorer kan vara koncentrationsförmåga, attityd och motivation. Om en 

elev uppfyller dessa faktorer på ett positivt sätt resulterar det i att läraren får en 

känsla av arbetstillfredsställelse. Däremot ställs det högre krav på lärare att även 

kunna se de elever som saknar detta. Temperament och motivation hänger ihop med 

lärarens personlighet, och läraren måste kunna granska sina relationer till alla elever. 

En relationsmedveten lärare innehar kunskaper i att kunna reparera exempelvis ett 

dåligt uppträdande mot en elev. Likaså kan en relationsmedveten lärare markera när 

han eller hon upplever att eleverna beter sig respektlöst. Det gäller att läraren förstår 

eleverna, och även att eleverna förstår läraren (Ellmin, 2011). 
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2.4 Betydelsen av en god lärare-elev-relation 

Ellmin (2011) menar att relationen mellan lärare och elev är den mest betydelsefulla 

för elevens lärande, och därför bör man på lärarutbildningen lägga större vikt vid just 

detta. I studier av ett antal kvalitetscertifierade skolor visar det sig att den främsta 

nivån, och möjligtvis den enda, för att avläsa undervisningens kvalitet är 

klassrummets nivå och samspelet mellan lärare och elev. Ytterligare forskning på 

lärarnas kompetens visar på att lärare borde kombinera sina ämneskunskaper med 

empati och verbal förmåga för att få så positiva utslag som möjligt. För de elever 

som uppnår framgång i sitt lärande, trots en eventuellt komplicerad skolgång eller 

livssituation, kan man se att kamratgemenskap kan ha en avgörande betydelse, men 

framför allt menar Ellmin (2011) att det har att göra med delaktigheten i sin egen 

lärprocess. Detta kan uppnås genom fortlöpande samtal mellan elev och lärare, 

klassföreståndare eller mentor. Vidare kan det konstateras att klasskonferenser och 

elevvårdsmöten etc. är onödiga om eleven inte känner sig delaktig i 

kamratgemenskapen och lärprocessen. Ellmin (2011) pekar också på fördelen med 

små undervisningsgrupper – han menar att eleverna får bättre förutsättningar att 

utveckla en bättre självkänsla, men också att hela klassrumsklimatet förbättras 

(Ellmin, 2011). 

 

2.5 Utformningen av en god lärare-elev-relation 

Hur positiva lärare-elev-relationer formas har illustrerats på olika sätt, ofta med hjälp 

av olika väsentliga begrepp. Ett stickprov ur senare års forskning framförs i tabellen 

nedan. 

 
Författare/forskare Lärarens bemötande Påverkar elevens situation 

Ellmin, R (1988) 

Läraryrkets tillfredställelse och 

påfrestning 

Lyhörd för elevens behov, ger 

eleven möjligheter för att 

påverka arbetsinnehållet 

Arbetets innehåll blir hanterbart, 

motiverande och belönande, 

skapar engagemang och 

motivation 

Clark, C. (1995) 

ThoughtfulTeaching 

Eleverna blir sedda, 

uppmuntrade, respekterade och 

vägledda 

Påverkar gynnsamt elevens 

lärande 

Cooper, P och McIntyre (1996) 

Effective Teaching and 

Learning 

Lärande ska skapa ett “jag-

stödjande-klimat”, visa 

uppskattning och respect 

Ger mer effektivt lärande 

Einarsson, C. (2003) 

Lärare och elevers interaktion i 

klassrummet 

Läraren ska engagera sig, 

uppmärksamma och bekräfta 

Ger bättre social och 

kunskapsmässig utveckling 

Jenner, H (2004) 

Motivation och 

motivationsarbete 

Läraren ska visa eleverna 

respekt, tilltro, tillit och hopp 

Höjer motivationen 

Tornberg, G (2006) 

Bara man ser till barnens bästa 

Läraren ska visa respekt, 

vänskaplighet, tålamod, vara 

trevlig, öppen för förslag och 

idéer från eleverna 

Ger bättre motivation och 

prestationer, positiv inställning 

till skolan och ökat intresse för 

skolämnena 

Birnik, H. (1998) 

Lärare – elevrelationer, ett 

relationistiskt perspektiv 

Läraren ska visa respekt och 

tillgivenhet 

Eleven känner sig betydelsefull, 

vilket positivt påverkar inlärning 

och utveckling 

Tabellen är hämtad ur Ellmin (2011, s. 77) 

 

Eleverna vill sammanfattningsvis bli sedda, uppmuntrade, respekterade och vägledda 

av läraren (Ellmin, 2011). 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Denna studie faller in under det sociokulturella perspektivet. Enligt Gunnarsson (2/9-

2013) innebär det sociokulturella perspektivet ett samspel människor emellan där 

inblandade individer utvecklar sina grundläggande kunskaper, och genom denna 

förklaring träder en tydlig koppling fram till studiens frågeställningar. Lärandet 

uppstår i interaktion mellan individer, och lärandets främsta artefakt – eller verktyg –

utgörs av språket och tanken som har vuxit ihop och tillsammans bildar detta redskap 

(Gunnarsson, 2/9-2013). Hon pratar också om den sociala omgivningen och kulturen 

som mest avgörande för hur individens lärande och utveckling sker, något som även 

Hundeide (2003) tar upp. Enligt Hundeide (2003) föds barnet in i en social värld 

utformad av historiska och kulturella processer. Dessa processer utformar i sin tur de 

modeller som ligger till grund för hur barnets utveckling sker (Hundeide, 2003).  

 

3.1 Sociokulturella perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet handlar huvudsakligen om att lärande uppstår i 

interaktion med andra, och det är här relationerna mellan lärare och elev i mångt och 

mycket är avgörande för lärandets utveckling. Det är av yttersta vikt att relationerna 

mellan lärare och elever – och även elever emellan – fungerar på ett bra sätt för att 

kunna tillgodose ett positivt lärande (Ellmin, 2011). Det är här den här studien 

kommer in i bilden. Goda relationer är en förutsättning för att samspelet över huvud 

taget ska kunna fungera, och lärare bör jobba hårt för att knyta an och upprätthålla 

starka och positiva relationer med sina elever (Ellmin, 2011). Ovan förklaras vad 

sociokulturella perspektiv innebär – att lärande enligt dessa perspektiv uppstår i 

relation med andra – och att det av denna anledning är viktigt att relationerna mellan 

lärare och elev fungerar bra. Eftersom lärare-elev-relationer ligger i fokus för denna 

studie kan en tydlig koppling till sociokulturella perspektiv göras. Denna studies 

första frågeställning ämnar undersöka hur lärare kan arbeta för att etablera goda 

relationer till sina elever – vilka byggstenar som behövs för att uppnå den goda 

lärare-elev-relationer som Ellmin (2011) hänvisar till. Studiens andra frågeställning 

ämnar undersöka hur aspekter som elevers motivation och prestation påverkas av 

dessa relationer. Lärare-elev-relationer utgör själva navet för denna studie, och det är 

genom dessa relationer vi ser de sociokulturella perspektivens relevans för den.  

 

Hundeide (2003) talar om sociala kontrakt som omedvetet tecknas mellan två 

människor, t.ex. lärare och elev. Dessa kontrakt utgör olika åtaganden och plikter 

som involverade parter ser som något självklart, och genom kontraktet bildas också 

ömsesidiga förväntningar mellan de individer som kontraktet handlar om (Hundeide, 

2003). För att förklara dessa förväntningar illustrerar Hundeide (2003) ett exempel 

mellan ett barn och dess föräldrar. Barnet vill att föräldrarna ska läsa sagor varje 

kväll – för barnet blir detta en förväntning, men för föräldrarna blir det en 

förpliktelse (Hundeide, 2003). Om vi kopplar detta exempel till skolans värld kan vi 

anta att eleverna har en förväntning om att få en bra utbildning genom sin lärare, 

samtidigt som läraren har en förpliktelse eller skyldighet att ge eleverna en bra 

utbildning. Detta kan uppfattas som självklart – att eleverna ska få en så bra 

utbildning som möjligt – men om relationen mellan lärare och eleverna inte fungerar 

på ett bra sätt så kan det resultera i en mindre bra eller till och med undermålig 

utbildning. Relationerna utgör själva navet för att dessa sociala kontrakt ska ha en 

positiv effekt. Hundeide (2003) menar att elevers kontakt med lärare också är 
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avgörande för elevernas självuppfattning och skolgång. Han talar om det som kallas 

för förlorarkontrakt – ett kontrakt som uppstår genom att läraren förmedlar en 

förlorardefinition till en elev. Om läraren ger en antydan om att en elev är dålig i 

skolan, kan det för eleven bli en sanning (Hundeide, 2003). Uppkomsten av sådana 

kontrakt kanske skulle kunna hindras genom en bättre relation mellan lärare och 

elev.  

 

3.2 Elevsyn, kunskapssyn och lärandesyn 

Sociokulturella perspektiv handlar om språkets och kommunikationens betydelse, 

kunskapen förmedlas av redskap som språk och artefakter. Gunnarsson (2/9-2013) 

förklarar vidare hur det sociokulturella perspektivet karaktäriseras i skolan. Om vi 

börjar med elevsyn utifrån det sociokulturella perspektivet har det tidigare nämnts att 

eleverna formas av sociala och kulturella faktorer. Eleven är ett barn – en social 

varelse som i en social praktik och i dialog med viktiga andra utvecklar sina 

kunskaper. Dessa viktiga andra kan vara lärare, föräldrar, far- och morföräldrar eller 

andra personer av stor vikt. Lärare och andra elever utgör en social verksamhet som 

är nödvändig för att eleven ska kunna ta in kunskap och vidare utvecklas som 

människa (Gunnarsson, 2/9-2013). 

 

Det sociokulturella perspektivets kunskapssyn präglas av en helhetssyn på teori och 

praktik – dessa två är beroende av varandra, och till skillnad från vissa andra 

teoretiska perspektiv ses dessa inte som åtskilda. För eleven handlar det om att 

smälta in i verksamheten, och själva lärandet uppstår när denne lär sig hantera språk, 

teorier, termer, begrepp och artefakter i verksamheten (Gunnarsson, 2/9-2013).  

 

Lärande är enligt det sociokulturella perspektivet den fas då eleven får möjlighet att 

utvecklas som individ. För att kunna lära något måste eleven i fråga först och främst 

uppmärksamma något och inse behovet av att kunna det – med andra ord måste 

eleven inse att det finns ett problem som måste lösas. Lärandet är välsituerat och 

processen är ständigt aktiv genom elevens deltagande i det sociala och kulturella 

sammanhanget. Eleven ses som lärling och läraren ses som mästare, och själva syftet 

är att eleven ska socialiseras in i praktiken. Lärandet uppstår i social samverkan med 

andra när en mer erfaren person kan hjälpa en mindre erfaren person att nå en ny 

nivå inom ett visst område. Det sociokulturella perspektivet säger att lärande föregås 

av utveckling – alltså måste eleven utvecklas själv innan han eller hon kan lära sig 

något. Detta sker genom dialog i klassrummet, och det är viktigt att samspelet med 

omgivningen fungerar på ett positivt sätt (Gunnarsson, 2/9-2013).  
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4 METOD 

En systematisk litteraturstudie förutsätter att det finns ett betryggande antal studier 

av god kvalitet som kan utgöra en stadig grund för bedömningar och slutsatser. 

Litteraturstudier av denna typ lämpar sig bäst för undersökningar kring praktiska 

frågeställningar, t.ex. vad som fungerar bäst, vad som är mest effektivt eller om det 

finns vetenskapligt stöd för en särskild undervisningsform (Eriksson Barajas, 

Forsberg &Wengström, 2013). Denna studie faller in i detta mönster, och även 

studiens frågeställningar är till viss del praktiska sådana då de används för att 

undersöka relationers betydelse för faktorer som uttrycker sig både praktiskt och 

teoretiskt. Genom att granska vetenskapliga artiklar i ämnet ska vi vidga våra vyer 

och få mer insikt om lärare-elev-relationers betydelse för elevers lärande, och det är 

också genom dessa ett resultat uppnås. 

 

En systematisk litteraturstudie kommer dock med en rad kriterier som måste 

uppfyllas. Den måste ha tydligt beskrivna sökningskriterier- och metoder, samt 

innehålla ett urval av artiklar. Den ska innehålla en utpräglad sökstrategi och en 

systematisk kodning av samtliga innefattande studier. Dessutom ska, om möjligt, 

metaanalys användas i syfte att väga samman resultat från flera mindre studier 

(Eriksson Barajas, Forsberg &Wengström, 2013).  

 

4.1 Artikelsökning 

Artiklarna har hämtats från olika databaser, och de som till slut valdes ut för studien 

togs från databaser som SwePub, EBSCO, ERIC och OneSearch. Till en början 

hämtades en stor andel artiklar från databasenDiVA, som vid första anblick kändes 

ytterst relevanta, men som senare fick sållas bort. Vi var vid denna tidpunkt ovetande 

om de kriterier som finns för att en artikel ska betecknas som vetenskapligt –att en 

artikel ska vara peerreviewedeller refereegranskad. Således gjorde en helt ny 

artikelsökning, och en stor andel värdefull tid gick förlorad. Under arbetet med att 

söka artiklar antecknades förloppet i en tabell för att visa på hur artiklarna upptäckts. 

 

Än en gång stötte vi på problem med i arbetet med att söka artiklar. Helt plötsligt 

kändes det som att det inte fanns några artiklar som var relevanta för denna studie. 

De nyligen upptäckta kriterierna sållade bort en stor andel artiklar, och sökresultaten 

minskade avsevärt. Denna studie behandlar högst aktuella och omdiskuterade frågori 

skolans värld – det är ett ämne som ofta tas upp i lärarutbildningens kurslitteratur– 

och därför kändes det hela lite märkligt. En sökning innehållandes tre söktermer, 

eller fler, resulterade ofta i inga resultat alls – i alla fall inte några som kunde 

användas i denna studie. Detta ledde till väldigt öppna sökningar med bara ett eller 

två sökord, varpå sökresultaten istället blev väldigt många. Detta kunde vara ord som 

lärare och elev. Om termer som relation, lärande eller motivationinkluderades i 

sökningen resulterade det i väldigt få träffar – eller i värsta fall inga alls. När vi 

sedan fick vetskap om användningen av trunkering i artikelsökningar – funktionen 

att ersätta sökordets ändelseböjning med tangentbordets stjärna (*) – gick det 

betydligt lättare. Användningen av trunkering leder till att sökningen breddas vilket 

leder till fler artiklar och därmed också större chans till relevanta artiklar. Att söka 

artiklar har sammanfattningsvis varit ett ganska frustrerande moment i denna 

uppsats.  
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Det kan däremot konstateras att det varit avsevärt lättare att hitta väsentliga artiklar 

på engelska än på svenska. Många av de artiklar som togs i åtanke var ofta 

specialiserade inom ett visst område. Sökningar innehållandes, för att ta ett exempel, 

termer som lärare, elev och relation kunde resultera i artiklar om träslöjd, vilket inte 

kändes särskilt givande. Många artiklar var väldigt nischade, och efter att ha granskat 

dess abstrakt och innehållsförteckning sållades de flesta snabbt bort. Att inkludera en 

sådan artikel i denna uppsats skulle innebära ett avvikande från studiens syfte, då 

studiens frågeställningar är tänkta att utgå från generella förhållanden och 

situationer.  

 

Till de avsnitt i denna uppsats som är oberoende av vetenskapliga artiklar – som t.ex. 

bakgrundsavsnittet och avsnittet om teoretiskt perspektiv –plockades tryckt litteratur 

fram, såsom kurslitteratur, för att kunna styrka olika resonemang och även presentera 

aktuella problem på ett bra sätt. Kurslitteratur har använts, och även andra som sökts 

fram via Linnéuniversitetets bibliotekskatalog. När litteratur av denna typ har 

eftersöktshar en begränsning till böcker som mer direkt behandlar ämnet lärare-elev-

relationer gjorts. 

 

4.2 Avgränsningar och kriterier 

Under arbetet med artikelsökningarna har vi haft några avgränsningspunkter i åtanke. 

Den första och viktigaste är att artiklarna ska vara vetenskapligt granskade – s.k. 

peer-reviewed eller refereegranskad. Vi ville även studera relativt moderna artiklar, 

därför har inte artiklar publicerade innan år 2000 tagits i beaktande. Att texten fanns 

tillgänglig online i fulltext sågs också som ett viktigt kriterium med tanke på 

tidsbristen. Endast artiklar som handlar om antingen grundskolan eller gymnasiet har 

valts ut – artiklar som i huvudsak handlar om vuxenutbildning och universitetsstudier 

har valts bort p.g.a. vår gemensamma framtida yrkesroll. När en artikel som 

uppfyllde alla dessa kriterier upptäcktes gjordes även en överblickande 

innehållsgranskning – med kritiska ögon gjordes en bedömning avartikelns 

relevansför denna studie och i vilken utsträckning artikeln kunde bidra till den. För 

att så snabbt och effektivt som möjligt få en bild av artiklarnas tillämplighet har 

artiklarnas abstrakt, innehållsförteckning och rubriker granskats. Som tabellen i nästa 

avsnitt illustrerar resulterade den första sökningen i 54 träffar, av vilka en artikel 

valdes ut. Avgränsningar gjordes vilket resulterade i att de 53 övriga artiklarna inte 

togs i åtanke. En avgörande avgränsning gjorde sig självklar då sökresultaten ordnas 

efter relevans, och den översta artikeln bäst motsvarar söktermerna. Om artikel 

nummer två i listan inte var lika relevant, och artikel nummer tre i listan inte alls var 

relevant så behövdes ingen vidare granskning av sökträffarna. Ingen hänsyn har 

tagits till var artiklarna publicerats eller i vilket land studien genomförts – sökningen 

har utgått helt och fullt från artiklarnas relevans för studiens frågeställningar. I vissa 

fall har fler artiklar från samma sökning tagits i åtanke, men efter vidare granskning 

av dem har de visat sig vara inriktade på ett specifikt område. Ett exempel är en 

artikel som handlade om relationer i skolan, vilket kändes relevant, men efter vidare 

granskning av artikeln visade det sig att artikeln handlade om relationer mellan 

elever – lärarna involverades inte alls – och således valdes den bort. Det finns ingen 

baktanke med valda databaser – de databaser som inte alstrade relevanta artiklar 

användes inte – och de som resulterade artiklar som var relevanta för studien 

användes. Däremot gjordes ett medvetet val då databaserna OneSearch och SwePub 
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inkluderades, eftersom de, till skillnad från exempelvis EBSCO, innehåller artiklar 

på svenska, vilket vi ville ha minst en av.  

 

4.3 Artikelsökningen i tabellform 

Nedan presenteras ett utdrag av den tabell som syftar till att dokumentera arbetet 

med artikelsökningarna. Hela tabellen finns bifogad som bilaga. 

 
# Databas Söktermer Avgränsningar Träffar Författare Artikel 

1 EBSCO Teacher* 

Pupil* 

School* 

Relationship* 

Motivation* 

Learning* 

Influence* 

Peer reviewed 

Full text 

54 Helena 

Marsh, 2012 

Relationships for 

Learning: Using 

Pupil Voice to 

Define Teacher-

Pupil 

Relationships 

That Enhance 

Pupil Engagement 

2 EBSCO Teacher* 

Pupil* 

Relation* 

Development* 

Caring* 

Peer reviewed 

Full text 

15 MinnaUiotto

& Leena 

Syrjälä, 

2008 

Body, Caring and 

Power in 

Teacher-Pupil 

Relationships: 

Encounters in 

Former Pupils’ 

Memories 

4.4 Artikelpresentation 

I detta avsnitt presenteras samtliga artiklar som inkluderats i denna studie. 

 

4.4.1 Helena Marsh 

Artikeln Relationships for Learning: UsingPupil Voice to DefineTeacher-Pupil 

Relationships ThatEnhancePupil Engagement är skriven av Helena Marsh i syfte att 

undersöka vad lärare-elev-relationer har för betydelse för elevers engagemang och 

deltagande i skolan. Målgruppen för hennes studie är uppdelad i två elevgrupper – en 

med elever som är 12-13 år och en med elever som är 14-15 år. Undersökningen har 

tagit plats på en grundskola i Cambridgeshire, England, och fokuserar på elevers 

uppfattningar om vad en god lärare-elev-relation ger för utslag på deras motivation 

och engagemang i skolan. Marsh har använt sig av enkäter och elevintervjuer som 

främsta redskap för datainsamling (Marsh, 2012). 

 

4.4.2 Minna Uitto & Leena Syrjälä 

Artikeln Body, Caring and Power in Teacher-Pupil Relationships: Encounters in 

Former Pupils’ Memoriesär skriven av Minna Uitto och Leena Syrjälä. Det är en 

berättande utredning som syftar till att lyfta fram lärare-elev-relationer utifrån lärares 

minnen. Studien började med att 49 lärarstudenter ombads att skriva ner sina minnen 

av lärare, varpå de berättade om deras lärare i förhållande till elever. Informationen 

genomgick en tematisk analys och återgavs sedan med hjälp av begreppen 

kroppsspråk, omsorg och auktoritet i syfte att svara på frågan om hur dessa kan 

uppfattas som komponenter i en god lärare-elev-relation. Genom att ta del av tidigare 
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elevers framställning av lärare vill alltså Uitto och Syrjälä framkalla betydande 

minnen av vad det betyder att vara lärare (Uitto & Syrjälä, 2008). 

 

4.4.3 Hunter Gehlbach, Maureen E. Brinkworth& Anna D. 

Harris 

Artikeln Changes in Teacher-Student Relationships är skriven av Hunter Gehlback, 

Maureen E. Brinkworth och Anna D. Harris och i den undersöker de hur lärare-elev-

relationer förändras och formas under skolåret och vad dessa förändringar får för 

effekt på faktorer som elevers motivation, effektivitet och betyg (Gehlbach, 

Brinkworth& Harris, 2012). 

 

4.4.4 Jeremy Swinson 

Jeremy Swinson har skrivit artikeln Working with a SecondarySchool to Improve 

Social Relationships, PupilBehaviour and Learning som återger resultatet av ett 

forskningsprojekt lett av en utbildningspsykoloig, en beteendevetare samt rådgivande 

lärare. Forskningen ägde rum på en enhetsskola, och syftet var att se över och 

förbättra skolans beteendepolicy och praxis. Forskningslaget tog under studiens gång 

hjälp av skolans lärare och elevernas föräldrar, men framför allt konsulterades 

eleverna själva. Förutom klass- och föräldramöten tog också ett antal enkäter från 

tidigare forskning plats i studien, samt klassrumsobservationer. I synnerhet eleverna 

gav eleverna en inblick i varför det ursprungliga skolsystemet var så ineffektivt, och 

det var också till stor del deras genom deras insikt som ett nytt system utformades. 

Swinsons artikel ämnar förklara denna nya beteendepolicy och praxis och sättet den 

introducerades på i skolan (Swinson, 2010). 

 

4.4.5 Göran Brante 

Göran Brante har skrivit artikeln Förbättrad interaktion mellan studerande genom 

ökad professionalism som kretsar kring två omdiskuterade aspekter – läraryrkets 

problematiska status och interaktionsproblem mellan lärare och elever. Brantes 

analys utgår från dessa två aspekter, som togs i beaktning till en enkät som omfattade 

110 elever från grundskolans senare år. En analys av enkäten visade på en allvarlig 

kritik mot lärares attityd gentemot deras elever. I studien lägger Brante fram en rad 

teorier i syfte att förstå vad som ligger bakom elevernas kritik av lärare. Dessa teorier 

behandlar bl.a. faktorer som lärare-elev-interaktion och dissonans i samspelet mellan 

lärare och elever (Brante, 2002). 

 

4.4.6 Jonas Aspelin 

ArtikelnHow Do Relationships Influence Student Achievement? Understanding 

Student Performance from a General, PsychologicalStandpoint är skriven av Jonas 

Aspelin och undersöker relationers betydelse för elevresultat med hjälp av empiriska 

belägg och ett anammande av socialpsykologiska teorier. Detta diskuteras utifrån två 

frågeställningar: (1) Hur påverkar relationer i skolan elevresultat? Denna fråga 

besvaras med hjälp av internationell och skandinavisk forskning kring olika 

karaktärsdrag i undervisning som leder till bättre elevresultat. (2) Hur kan relationers 
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påverkan på elevers prestation uppenbara sig? Denna fråga diskuteras utifrån 

socialpsykologiska teorier (Aspelin, 2012).  

 

4.4.7 Annika Lilja 

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevär en avhandling skriven av Annika 

Lilja. Avhandlingen syftar till att förklara hur förtroendefulla relationer mellan lärare 

och elever uttrycks i den svenska skolan och att undersöka vad en förtroendefull 

relation innebär för lärare och elever. I studien presenteras ett empiriskt material som 

kommer från fältstudier, under vilka Lilja under olika tidsperioder observerat fem 

lärare i fem olika skolor. Materialet har främst samlats in genom observationer i 

klassrummet men också med hjälp av intervjuer och samtal. Intervjuer med lärarna 

genomfördes såväl som formella samtal och som informella samtal där både lärare 

och elever deltog. Studien bidrar till en förståelse för vad en tillitsfull relation kan 

innebära för det vanliga skolarbetet – när lärare och elever har en förtroendefull 

relation till varandra tillgodoses varje elevs behov på ett sätt som är bäst för honom 

eller henne. Studien antyder också att ett tillitsfullt förhållande tycks vara nödvändigt 

för att skapa möjligheter för eleven att lära sig och tro på sin egen förmåga (Lilja, 

2013) 

 

4.5 Etiska aspekter 

Arbetet med systematiska litteraturstudier bör föregås av en rad etiska överväganden. 

För det första får inte fusk eller ohederlighet anträffas i studien. Vidare finns en rad 

punkter som författaren bör ha reflekterat över. Bl.a. ska de artiklar som plockas 

fram till studien vara etiskt granskade av en etisk kommitté. Vidare bör författaren 

presentera resultat som både stöder och inte stöder studiens hypotes – det vore 

oetiskt att endast presentera ett synsätt på frågan (Eriksson Barajas, Forsberg 

&Wengström, 2013: 69). Författaren ska alltid kombinera sitt engagemang för att 

erhålla ny kunskap med att skydda undersökningens medverkande individer. 

Studiens författare måste säkerställa att de som medverkar i studien inte kan skadas 

på något sätt, samtidigt som han eller hon måste lägga stor omsorg vid studiens 

slutsatser samt redovisa resultaten på ett bra sätt (Eriksson Barajas, Forsberg 

&Wengström, 2013: 141). De artiklar som inkluderats i denna studie visar på att dess 

författare tagit hänsyn till etiska aspekter under arbetet med sina undersökningar. 

Inga namn på elever, lärare eller föräldrar som inkluderats i respektive 

undersökningar redovisas, och deltagandet i undersökningarna har varit frivilligt. De 

flesta av artiklarna presenterar enkäter – på vilka eleverna kunde svara precis vad de 

ville – eller ingenting alls. Deltagandet i undersökningarna har således varit helt 

frivilligt. Personerna som deltagit i studierna har också varit medvetna om 

undersökningarnas syfte.  
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras de för studien valda artiklarnas resultat. Resultatet 

presenterassomteman som uppstått i arbetet med denna uppsats. Dessa teman är: 

lärares relationsfrämjande arbete, elevers motivation och engagemang, elevers 

prestation och resultat samt relationsförändringar. Dessa teman motsvarar de 

frågeställningar som tidigare presenterats i syftesavsnittet, och nedan presenteras mer 

kortfattat:  

 

 Hur kan lärare arbeta för att etablera goda relationer till sina elever? 

 Hur påverkar lärare-elev-relationer lärandefaktorer som elevers motivation 

och prestation? 

 Hur påverkar förändringar i lärare-elev-relationen elevers lärande? 

 

5.1 Lärares relationsfrämjande arbete 

Göran Brante (2002) behandlar i sin artikel en skola som i media framställs som en 

problemfylld sådan, och lärare-elev-relationer utgör ett av dessa problem. Hans 

studie syftar till att ta reda på anledningen bakom problemet med interaktionen 

mellan lärare och elever, och har utgått från en enkätundersökning i vilken 110 

gymnasieelever involverades. Frågorna som ”om jag var lärare skulle jag…”, ”vilka 

skäl finns det för att älska en lärare?” och ”vilka skäl finns det för att hata en lärare” 

togs upp i enkäten. Ur elevernas svar har fyra kategorier tagits fram.Den första 

kategorin handlar om det personliga mötet mellan lärare och elev, men inte det möte 

som sker i en klassrumssituation, utan snarare som ett möte mellan två vanliga 

människor. Enligt eleverna som deltog i undersökningen är det inte bara lärares 

professionella sida som ska tas i beaktning – det är även viktigt att lära känna 

personen bakom lärarens yrkesmässiga fasad. Något annat som också är viktigt är att 

läraren uppträder hänsynsfullt och visar förståelse och respekt för eleverna – detta är 

något som enligt eleverna bygger upp ett förtroende för läraren. Humor är också 

viktigt, läraren ska vara glad och inte allt för allvarlig och han eller hon ska kunna 

bjuda på sig själv. Lärare måste visa att de är engagerade i sin undervisning, de ska 

visa att de njuter av att få undervisa i ämnet, annars är det enligt eleverna lätt att de 

förlorar intresset för ämnet. Lärare måste också se till att variera undervisningen och 

aktivera eleverna under lektionstid (Brante, 2002).  

 

Mötet mellan lärare och elever kommer dock med en rad olika kriterier. För det 

första måste eleverna kunna känna att de är delaktiga i planeringen och 

undervisningen. För det andra ska inte läraren uppträda som en auktoritet som inte 

lyssnar på eleverna och inte tar hänsyn till deras åsikter – läraren ska vara en person 

som förväntar sig att eleverna ska lyda. Interaktionen mellan lärare och elev leder 

också till olika konsekvenser som påverkar elevernas känslor. Två kategorier är 

enligt Brante (2002) extra betydande: orättvisa samt överlägsenhet. Vissa elever 

uttrycker att de känner att de blir annorlunda behandlade jämfört med andra elever, 

medan andra säger sig ha upplevt att lärare haft en nedtryckande stil och att de har 

tryckt på sin överlägsenhet (Brante, 2002).  

 

En analys av elevernas enkäter visade på många positiva svar, men det fanns också 

plats för många kritiska aspekter gällande lärares bemötande gentemot eleverna. 

Skolan är enligt Brante (2002) hierarkisk och i ett sådant system kommer det alltid 
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finnas motsättningar mellan den undre och övre auktoriteten, det är ingenting som 

lärare kan ändra på. Däremot kan inte lärares maktmissbrukning ses som acceptabelt, 

en elev ska aldrig behöva känna sig underlägsen eller nedtryckt i skolan, då har 

någonting blivit väldigt fel (Brante, 2002). Det finns tre roller för både elever och 

lärare och dessa roller utgör faktorer som lärare måste ta hänsyn till i deras 

interaktion med elever. Alla lärare måste förstå att det finns elever som inte vill vara 

i skolan, och dessa elever faller in under rollen som han kallar de skoltvungna. Sedan 

finns det elever som är utbildningsberoende och vidare de kunskapsvilliga. Varje 

elev har alltså en roll som de träder in i – ett förhållningssätt – medan läraren måste 

kunna förhålla sig till alla roller. Tabellen nedan illustrerar detta. 

 

Lärare/studerande De skoltvungna De utbildningsberoende De kunskapsvilliga 

Fångvaktaren Fängelset   

Utbildaren  Marknaden  

Kunskaparen   De fria studenterna 

 

Läraren kommer således behöva inträda i olika roller, men även om läraren befinner 

sig i rollen som fångvaktare betyder det inte att läraren inte kan bygga upp en 

fungerande miljö för eleverna. De andra två rollerna, utbildaren och kunskaparen, 

kommer dock med ett annat förhållningssätt gentemot eleverna som mer effektivt 

tablerar en bra miljö. Problemen uppstår när läraren har en grupp med kanske 30 

elever och alla roller finns representerade. Det enda sättet för läraren att uppnå en bra 

interaktion med samtliga elever är då att den utgår från ett personligt plan, men för 

att detta ska lyckas måste läraren känna eleverna väl. Vissa lärare kommer inte ha 

möjlighet att lära känna alla sina elever, dagens skola ger generellt sett ingen tid till 

det, och även om läraren känner alla elever bra så kommer större delen av 

lektionstiden gå till undervisning inför hela klassen och då blir det oundvikligen 

problematiskt att ta hänsyn till alla olika roller (Brante, 2002) 

 

Jeremy Swinsons artikel Working with a SecondarySchool to Improve Social 

Relationships, PupilBehaviour and Learning återger resultatet av ett projekt där 

inblandade parter arbetade med etableringen av ett nytt system för elevers inställning 

till och uppträdande i skolan. Projektet leddes av ett forskningsteam som under ett 

års tid arbetade fram detta system ihop med skolans lärare, elever och elevernas 

föräldrar (Swinson, 2010). Läsåret delades in i tre olika faser. 

 

5.1.1 Fas 1 – observation 
Den första fasen pågick under halva vårterminen och grundades på 

forskningsteamets samarbete med lärare, föräldrar och elever samt utförandet av 

klassrumsobservationer i syfte att få en inblick i hur det dåvarande systemet 

fungerade rent praktiskt. Under denna fas fick lärare på skolan besvara enkäter och 

detta moment utgjorde, ihop med klassrumsobservationer, stoffet för 

undersökningen. En specifik elevåldersgrupp valdes ut, och föräldrarna till dessa 

elever fick uttrycka sina åsikter om skolans dåvarande policy om uppförande och 

inställning till skolan. Engagemanget bland dessa föräldrar var dock inte särskilt högt 

då endast 12 % besvarade enkäterna och en bara en handfull föräldrar närvarade vid 

de möten som anordnats för att diskutera problemet. Eleverna fick med hjälp av en 

skala rangordna de faktorer som de tyckte var mest och minst uppmuntrande för dem 
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i skolan, och de inbjöds till diskussion för att uttrycka sina åsikter om huruvida 

policyn om uppförande i skolan och inställning till lärande skulle omarbetas. Under 

klassrumsobservationerna lades fokus på vad det fanns för former av störande 

beteende under lektionen, samt hur lärarna levererade positiv och negativ kritik till 

eleverna (Swinson, 2010).  

 

5.1.2 Fas 2 – omplanering 
Den andra fasen ägnades åt att planera och introducera den omarbetade planen. 

Under denna fas utbildades också lärarna i vad den nya planen skulle komma att 

innebära, och resultatet från den första fasen analyserades. Enligt lärarna på skolan 

utgjordes de största problemen av att eleverna pratade för mycket på lektioner, att 

vissa elever distraherade andra samt generell ouppmärksamhet under lektionerna, 

och att de kan arbeta för att ge elever beröm inför klassen på ett effektivt sätt. Det 

meritsystem som användes i skolan, som gick ut på att eleverna fick guldstjärnor, var 

enligt lärarna ett ineffektivt sätt att ge beröm, framför allt då det tog för mycket tid 

av lektionen. Att skicka elever till rektorn som straff för något dåligt de gjort var 

enligt lärarna ett ganska verkningslöst sätt att lösa problem på, och rektorn instämde i 

detta då de flesta elever som hamnat på rektorns kontor gjort det p.g.a. en eller några 

få lektioner, medan eleven i fråga skött sig bra under resten av lektioner. De få 

föräldrar som ställde upp i undersökningen ansåg att de fick för lite information från 

om deras barns uppförande där, och i de enstaka fall det fick det var det när barnen 

betett sig illa (Swinson, 2010).  

 

För att få in elevernas åsikter har först och främst elevenkäterna om uppmuntran och 

tillrättavisning använts, och angående elevernas syn på dessa två aspekter plockades 

följande punkter fram: 

 

 Eleverna ville få mer beröm när de gjorde någonting bra 

 Eleverna ville bli tilltalade med en trevlig ton 

 Lärarna ska kontrollera lektionerna så att det bildas en bra arbetsmiljö 

 Lärarna ska vara konsekventa när det gäller framför allt tillrättavisningar 

 Eleverna ville bli enskilt tillrättavisade 

 Lärarna ska inte använda elevernas efternamn vid tillrättavisningen 

 

Angående elevernas åsikter om beröm plockades följande punkter fram: 

 

 Föräldrar ska meddelas när eleven har gjort bra ifrån sig  

 Lärare ska ge guldstjärnor eller plus i kanten 

 Lärare ska ge skriftliga kommentarer på arbeten 

 Lärare ska ge beröm till hela klassen när de gjort någonting bra 

 

Angående elevernas åsikter om straff plockades följande punkter fram: 

 

 Föräldrarna ska underrättas när en elev betett sig illa 

 Att bli skickad till rektorn är ett rimligt straff när en elev betett sig illa 

 Kvarsittning är ett rimligt straff när en elev betett sig illa 

 När en elev har betett sig illa ska lärarna ha eleven under uppsikt och ha 

kontinuerlig kontakt med elevens föräldrar 
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Eleverna kritiserade även det nuvarande meritsystemet eftersom eleverna fick olika 

mycket meritpoäng från olika lärare – om en elev t.ex. ombads flytta ett piano och 

utförde det bra kunde han eller hon få 10 meritpoäng, men om det var en annan 

lärare som ansvarade för uppgiften kunde det ibland resultera i inga meritpoäng alls 

(Swinson, 2010). Den andra fasen gick som tidigare nämnt ut på att omarbeta 

skolans beteendepolicy, och eleverna var öppna för det mesta som erbjöds angående 

beröm och belöning. De klassrumsproblem som lärarna tagit upp skulle nu 

motarbetas med positiva strategier såsom att arbeta mer kontinuerligt och 

genomgående med meritsystemet. Teamet och lärarna insåg att det inte skulle ske 

någon förändring om inte de praktiska aspekterna under lektionerna förändrades. 

Skolans personal fick träning i det nya systemet, såsom att förstå vikten av positiv 

verbal feedback, och det sattes därefter i bruk (Swinson, 2010).  

 

5.1.3 Fas 3 – utvärdering 
Den tredje fasen innebar en utvärdering av de resultat som den nya planen alstrat. 

Detta skedde genom nya klassrumsobservationer och intervjuer med lärare, föräldrar 

och elever. Utvärderingen fortsatte även efter projektets slut genom att skolan försåg 

forskningsteamet med data. Forskningslagets nya observationer gick till på samma 

sätt som första gången och syftet var att undersöka om det blivit någon förändring, 

och det visade sig att alla faktorer som togs i åtanke vid observationerna förbättrats 

sedan projektets start, tabeller över detta finns bifogat som bilagor. Tabellen (avsnitt 

9.2) förklarar hur lärare och elevers beteende har förändrats från det gamla systemet 

till det nya. Forskningslaget som utarbetade det nya meritsystemet ihop med 

skolpersonalen tyckte att alla elever skulle följa det, medan skolpersonalen ansåg att 

det skulle framstå som barnsligt för de äldre eleverna, och lärarna skulle då istället 

skriva brev till de äldre eleverna om deras uppförande. När forskningslaget kom 

tillbaka till skolan visade det sig dock att även de äldre eleverna bett skolledningen 

om att införa det nya meritsystemet i deras klasser (Swinson, 2010). 

 

Liljas (2013) avhandling handlar om lärares relationer med elever och olika sätt att 

arbeta med dessa på ett bra sätt. Här har en avgränsning i Liljas (2013) avhandling 

gjorts och endast avsnittet hon kallar Att bry sig omhar tagits med. Tre underrubriker 

från detta avsnitt presenteras: att se elever som en individ i gruppen, att pyssla om 

eleven samt att tro på elevens förmåga och vilja.  

 

5.1.4 Att se elever som en individ i gruppen 
I syfte att få fram material till sin studie gjorde Lilja (2013) ett antal 

klassrumsobservationer. Den första observationen fokuserade på en lärares 

planeringstid med en klass i årskurs 8. Läraren, som normalt sett pratade fort och 

överlag höll ett högt tempo, drog ner på tempot när han frågade eleverna om allt var 

bra med dem, varpå eleverna blev tysta. Läraren frågade om någonting särskilt hade 

hänt under de senaste två dagarna som borde diskuteras i helklass. Några elever 

besvarar frågan med att det inte hänt någonting särskilt, och läraren kan gå vidare. 

Läraren hade förmodligen inte några förväntningar om att eleverna skulle öppna upp 

sig och berätta något personligt inför hela klassen, men läraren accepterar ändå inte 

enbart tystnad utan ställer då en följdfråga som resulterar i respons från eleverna 
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(Lilja, 2013). Ett annat exempel med samma lärare utspelar sig i en situation då 

läraren ska avsluta en matematiklektion i årskurs 9: 

 
Medan de packar ihop sina saker säger han: 

- Gott att se er efter lovet. Ni har väl haft tråkigt nu när ni inte varit skolan på 

så länge. 

- Visst! 

- Det tror du va! (Lilja, 2013, s. 84) 

 

Det beskrivs att eleverna lyser upp när läraren säger detta. Med bara de orden så har 

läraren sagt till eleverna att han tycker det är kul att se eleverna igen. Genom detta 

får eleverna en känsla av att deras lärare är glad att träffa sina elever igen och att 

varje elev är betydande. Detta exempel visar på att läraren bryr sig om sina elever 

(Lilja, 2013).  

 

5.1.5 Att pyssla om sina elever 
I detta avsnitt tar Lilja (2013) upp ett exempel där en elev i årskurs 4 som varit ledig, 

och sedan sjuk, kommer tillbaka till skolan. När eleven kommer in i klassrummet ser 

läraren eleven direkt. Läraren går fram och kramar om eleven och frågar hur läget är 

och pratar en liten stund med eleven. Eleven reagerar positivt på detta och ser ut att 

vara glad över att få ett välkomnande tillbaka till skolan. Eleven känner sig sedd och 

detta bara genom att ha klivit in i klassrummet. Läraren förklarade sedan hur viktigt 

det är att få alla elever att känna sig uppmärksammade – inte bara för elevernas skull 

– utan även för att det känns bra för läraren. Lilja (2013) menar att detta är väldigt 

viktigt, om läraren inte var konsekvent med sådana aspekter så skulle förmodligen 

eleverna känna att läraren favoriserade vissa elever. Ett annat exempel handlar om en 

lärare som är på väg till en lektion, och i korridoren sitter tre elever på en bänk. 

Läraren är klassförståndare för dessa elever, så läraren stannar upp och lägger en 

hand på en av elevernas axel och frågar hur eleven mår idag, varpå eleven svarar att 

det är bättre idag. Även detta exempel illustrerar en elev som varit sjuk, men denna 

gång befinner sig inte eleven i klassrummet, utan i en annan del av skolan. Läraren 

visar dock att det inte spelar någon roll var någonstans i skolan eleverna befinner sig 

– läraren bryr sig om eleverna överallt och vill uppmärksamma dem. Detta visar på 

lärarens intresse för personen bakom eleven (Lilja, 2013).  

 

5.1.6 Att tro på elevens förmåga och vilja 
Detta avsnitt handlar om att ha en relation med en elev för att visa att tron på elevens 

förmåga och vilja är mycket betydande för lärare. Här tas ett exempel om en 

matematiklärare som ska få en elev att göra ett matematikprov upp. Eleven vill inte 

göra provet, men efter en diskussion med läraren så bestämmer de att eleven ska 

försöka göra provet, men läraren måste också lova att rätta provet direkt efter 

lektionen. Eleven gör provet och senare samma dag stöter läraren på eleven i 

korridoren. Eleven frågar direkt om läraren har rättat provet, varpå läraren svarar att 

provet är rättat. Läraren frågar eleven om han eller hon vill ha återkoppling direkt på 

plats och det vill eleven. Läraren förklarar att det mesta har gått bra men att det finns 

några saker som eleven behöver träna mer på. Lilja (2013) berättar att under 

observationsperioden på skolan har hon noterat att denna elev har en nära relation till 

läraren och vågar be om specialbehandling. Läraren förtydligar också hur viktigt det 

är att denna elev får snabb återkoppling på uppgifter, eftersom eleven känner sig 
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osäker på ämnet, och att det säkert finns andra elever som säkert skulle behöva 

samma hjälp, men att de antingen inte ber om det eller att läraren inte frågar dem. 

Läraren menar att om fler elever hade frågat om att få sina prov snabbt rättade så 

hade inte någon elev kunnat få det eftersom det inte finns tid till det. Denna elev 

behöver verkligen denna bekräftelse, p.g.a. osäkerheten i ämnet, och detta har också 

accepterats av resten av klassen (Lilja, 2013).  

 

Minna Uittos och Leena Syrjäläs (2008) studie utgår från hur studenter minns lärarna 

från sin skolgång. 49 studenter ombads skriva ner sina minnen av lärare de haft 

genom sin skoltid, och de flesta av dessa studenter var själva blivande lärare.  Många 

studenter hade svårt att minnas sina lärare, och enligt Uitto och Syrjälä (2008) beror 

detta på att det bara är lärare som haft en betydelse för och påverkan på eleven som 

eleverna också minns. När studenternas texter undersöktes framgick det att eleven 

själv ofta stod i fokus snarare än läraren – det var inte bara minnen om läraren, utan 

mer minnen om relationen mellan lärare och elever. Tre faktorer uppenbarade sig 

särskilt i texterna: kroppsspråk, omsorg och auktoritet. Inom dessa tre teman fanns 

både positiva och negativa aspekter, och genom dem undersöktes hur lärandet 

påverkas genom lärare-elev-relationer.  

 

5.1.7 Kroppsspråk 
Angående kroppsspråk har två studenters texter lyfts fram. Den första av de två 

studenterna berättar om en mattelärare med uppenbart negativa kroppsliga uttryck, 

genom vilka läraren visade sitt ointresse att lära ut grundläggande matematik till 

elever med ”fel” kön, d.v.s. tjejer. Lärarens tillvägagångssätt ledde till att studenten i 

fråga knappt vågade räcka upp handen för att ställa frågor. En annan student 

beskriver en lärare i geografi, som enligt studenten aldrig behövde höja rösten under 

sina lektioner. Enligt studenten räckte det med att se läraren undervisa för att förstå 

att läraren tyckte om sitt jobb, och detta smittade av sig på studenten. Lärarens 

kroppsspråk visade vad som var tillåtet och otillåtet under lektionen, och visade 

samtidigt att läraren på ett omtänksamt sätt intresserade sig för elevens lärande. Allt 

en lärare gör i klassrummet, från att lyssna, se eleverna eller vända sig bort från 

eleverna, utgör verktyg för lärarens kommunikation med eleverna (Uitto & Syrjälä, 

2008).  

 

5.1.8 Omsorg 
Ett minne återger en students förberedelse inför ett stort prov, och p.g.a. provets 

svårighetsgrad hade läraren erbjudit sig att ge extra undervisning i sitt hem. 

Studenten ser detta som ett fint minne – eleverna satt på golvet i lärarens kalla 

lägenhet medan läraren undervisade och bjöd på fika, helt frivilligt. Detta visar på 

lärarens passion och ansvarstagande för sin undervisning, inte bara för ämnet men 

även för eleverna, och detta motiverade eleverna. Ett annat minne beskriver en annan 

lärare som lat – läraren dök inte upp vissa fredagslektioner och ibland fick eleverna 

vänta i en timme på läraren, utan att veta om han eller hon skulle dyka upp eller inte. 

Om läraren dök upp hände det ofta att läraren pratade om andra säker än 

undervisningsämnet. Enligt studenten berodde detta på lärarens ointresse av ämnet. 

Läraren tog inte hänsyn till varken eleverna eller ämnet, och leder till frågan om 

auktoritet. Eleverna var tvungna att komma i tid till lektionen, men läraren kunde 

komma och gå som han eller hon ville, och detta visar på att eleverna och läraren inte 
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delade samma ansvar gentemot varandra. Läraren uppträdde respektlöst och 

värdesatte inte tiden tillsammans med eleverna, och därmed inte heller elevernas 

lärande. Inte heller ämnet respekterades då läraren valde att prata om annat under 

lektionstid. Omsorgsfrågan har övergått till en fråga om handling eller icke-handling, 

och detta stycke redogör för en lärare som uppenbart har ett omsorgsfullt handlande 

och en lärare som inte alls har det (Uitto & Syrjälä, 2008).  

 

5.1.9 Auktoritet 
En student återger ett minne från en lektion i syslöjd då eleverna skulle tillverka 

tygpåsar att ha gympakläder i. Läraren började lektionen med att tydliggöra hur 

viktigt det var att eleverna var försiktiga, och att inga misstag tolererades. Detta 

ledde till att studenten i fråga kände sig osäker och blev väldigt nervös, studenten 

ville inte misslyckas och inte heller göra läraren besviken. Efter att studenten börjat 

arbeta med sin påse uppenbarades ett hål i påsen, varpå studenten blir förskräckt och 

orolig för hur läraren skulle reagera på detta. Gråtfärdig satt studenten längst bak i 

klassrummet och lät tiden gå, när det inte fanns något annat att göra visade studenten 

sin påse för läraren, och som straff fick studenten sy på en röd lapp över hålet som 

skulle påminna om misslyckandet. Studenten beskriver att läraren kontrollerade 

klassrummet genom rädsla, och att läraren ville vara den absolut största auktoriteten 

– läraren behandlade inte sina elever som medmänniskor, utan vinner auktoritet på 

med hjälp av rädsla. För att kunna accepteras av läraren måste elever lyckas med sina 

uppgifter, och detta blir en spärr för många elever – nervositet och osäkerhet leder 

till misstag, som hålet i tygpåsen. När eleven satt tyst och rädd i klassrummet hade 

läraren full kontroll över klassrummet, på samma sätt som tidigare nämnda 

matematiklärare hade kontroll då eleverna inte vågade räcka upp handen. Lärare som 

använder straffmetoder, som den röda lappen, favoriserar också ofta andra elever i 

klassen (Uitto & Syrjälä, 2008).  

 

Auktoritet är något som ofta associeras med förtryck men det kan även vara 

användningsbart när det kommer till arbete med ungdomar – andra minnen beskriver 

lärares auktoritet genom att läraren var likvärdig med eleverna samtidigt som läraren 

hade en tydlig auktoritet. Läraren var rättvis och på det sättet kände eleverna ett 

förtroende för läraren (Uitto & Syrjälä, 2008). Ett minne beskriver en lärare som 

rättvis och human, men att det fortfarande fanns en tydlig auktoritet hos läraren, och 

att denna inte missbrukades. Läraren som använde sin auktoritet för att skrämma sina 

elever och bara acceptera de som klarade av uppgiften har en tydlig auktoritet, men 

inte en särskilt sund användning av den.  Att den andra läraren inte använde sin 

auktoritet på samma sätt betyder inte att han eller hon inte är en auktoritet. Att vara 

en auktoritet är att vara en vuxen och ansvarstagande person för sina elever – lärare 

ska inte behöva använda skrämseltaktiker för att vinna deras respekt. Det är lättare 

att få en positiv kontroll över klassrummet genom att vara rättvis och jämställd med 

eleverna (Uitto & Syrjälä, 2008).  

 

Nedan presenteras en summering av fem viktiga lärarbeteenden som elever 

framhållit som viktiga för att kunna etablera en lärare-elev-relation som leder till ett 

bättre lärande. 
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5.1.10 Vänligt och flexibelt förhållningssätt 

Enligt eleverna ska lärarna prata med eleverna med respekt och på ett sätt som inte 

framhåller dem som omogna – de ska inte anpassa konversationen till en överdrivet 

simpel nivå. Eleverna uppskattar även lärare som visar på ett gott humör, hälsar på 

eleverna i korridoren och bjuder på ett leende eller ett skratt då och då – vänskapliga 

skämt leder till en mer avslappnad miljö. Eleverna påpekar också att mer 

lektionsfrihet, i kombination med ett gott lärarhumör, bidrar till en bättre 

undervisning över lag. Det är också fördelaktigt om lärare är så pass självsäkra att de 

kan göra något löjligt och minnesskapande i syfte att nå ut med kunskapen till 

eleverna och få dem att lära sig – eleverna gillar inte när lärare tar sig själva på för 

stort allvar. Lärare ska vara pigga och glada istället för att predika om kursens vikt 

och hur den kommer att påverka eleverna för resten av deras liv (Marsh, 2012). 

 

5.1.11 Entusiastiskt och engagerat utförande 

Ett entusiastiskt och engagerat utförande från lärarens sida bidrar till att intressera 

elever som normalt sett inte tycker om ämnet i fråga. Lärare som är fokuserade på sin 

undervisning och säkra i sin roll som lärare får ett positivt förtroende från eleverna i 

den mån att de tror på att de kan ge dem ett bra studieresultat. Många olika 

klassrumsaktiviteter och varierande undervisningsmoment såsom diskussion, 

föreläsningar då elever förväntas föra anteckningar och något roligt moment i slutet 

av lektionen uppskattas också mycket av eleverna och bidrar till deras vilja att lära. 

Eleverna gillar när lärare försöker ta reda på hur de gillar att lära sig saker, och 

sammanfattningsvis kan det konstateras att när lärare anstränger sig för att ha en bra 

lektion anstränger sig eleverna sig för att lära (Marsh, 2012).  

 

5.1.12 Resultatuppmärksamhet 

Lärare som t.ex. ger ett bra elevarbete personliga kommentarer och plus i kanten 

bidrar till en vilja att göra bra ifrån sig på prov och andra skoluppgifter hos eleverna. 

På detta sätt hjälper lärare eleverna att känna sig mer självsäkra – när de på ett ärligt 

sätt ger elever beröm för ett prov eller någon annan skoluppgift ökar elevers 

självförtroende. Vidare uppskattar elever lärare som lyssnar på vad de har att säga 

genom att fråga efter deras egna åsikter och när de till synes värderar elevens åsikter 

lika mycket som sina egna (Marsh, 2012).  

 

5.1.13 Personliga interaktioner 

Lärare som får elever att känna att de kan prata med läraren är en viktig del i 

etablerandet av en personlig lärare-elev-relation. Det borde enligt eleverna alltid 

finnas tid för personliga frågor och envägskonversationer, och alla lärare borde 

ströva runt i klassrummet under lektionstid och fråga enskilda elever om de hänger 

med eller förstår och i annat fall hjälpa eleven. Dock är det enligt eleverna också 

viktigt att läraren inte bara fokuserar på vad som går bra hos eleverna, läraren borde 

även vara medveten om sin egen undervisning och planering inför den. Genom att 

läraren frågar sina elever vad han eller hon kan göra bättre för att deras lektion och 

undervisning ska bli bättre visar det på att läraren är mån om att undervisningen 

fungerar på ett bra sätt. Vidare är det enligt eleverna också viktigt att inte glömma 
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bort den personliga biten i klassrummet – personliga kommentarer från läraren visar 

på hans eller hennes personliga föredragning och intressen och eleverna förstår att de 

har ett liv utanför skolan. Kommentarer från lärare som visar på att de känner eleven 

och att eleven känner läraren bör också tas med som en betydande faktor. Lärare som 

uppmärksammar när en elev varit frånvarande, och då ger dem extra arbete, eller 

märker när en elev är klar med en uppgift är också viktiga faktorer i etablerandet av 

en positiv lärare-elev-relation. Lärare som har en vänskaplig sida och frågar hur 

eleven mår och vad eleven har för intressen får mer respekt från sina elever än lärare 

som inte gör det. Trevliga lärare som uppenbarligen bryr sig om sina elever och är 

vänliga mot dem får alltså mer motiverade elever (Marsh, 2012).  

 

5.1.14 Tydlig ledarroll 

Lärare ska ha en tydlig roll i klassrummet utan att ha en ansträngd disciplin. De ska 

ha ett naturligt och rationellt förhållningssätt till eleverna, samtidigt som de ska ha en 

självklar ledarroll. Elever ogillar starkt när lärare etablerar onödiga och ibland löjliga 

regler i klassrummet – de får inte missbruka sin makt som lärare – de ska prata lugnt 

och tyst med elever som betett sig dumt eller gjort något fel. De ska inte favorisera 

elever utan behandla alla likvärdigt och rättvist. Genom dessa faktorer bildar läraren 

en avslappnad atmosfär som inkluderar alla elever (Marsh, 2012).  

 

5.2 Elevers motivation och engagemang 

Helena Marsh är författare till artikeln Relationships for Learning: UsingPupil Voice 

to DefineTeacher-Pupil Relationships ThatEnhancePupil Engagement i vilken hon 

undersöker hur och varför lärare-elev-relationer påverkar elevens motivation och 

engagemang. Hon har arbetat med att försöka identifiera de attribut, beteenden och 

interaktioner som kan associeras med positiva lärare-elev-relationer. Hon anser att 

höga nivåer av motivation och engagemang hos elever obestridligen utgör de främsta 

nyckelfaktorerna till att de trivs och lyckas i skolan (Marsh, 2012). Grunden till 

hennes undersökning utgörs av omfattande intervjuer och enkäter om elevernas 

känsla av tillhörighet i skolan. En analys av den insamlade informationen visade att 

lärare-elev-relationer spelar en viktig roll när det kommer till detta område (Marsh, 

2012). Eleverna på skolan uppfattade att lärarna var intresserade av dem, och då 

framför allt när eleverna uppenbarligen var duktiga i något ämne eller gjorde bra 

ifrån sig på exempelvis ett prov. Ytterligare observationer, med fokus på just 

motivation och engagemang, visade att många elever tyckte att dessa faktorerstod i 

relation till olika lärare. Lärares varierande utbildningsstilar och elevers individuella 

relation till dem, eller avsaknaden av dem, tycktes alltså vara väldigt avgörande för 

dessa aspekter (Marsh, 2012). Undersökningens intervjuer och enkäter kretsade 

framför allt kring två frågor och dess formulering presenteras nedan ihop med 

elevernas svar. 

 

Jag vet att en lärare bryr sig om mig när de… 

 

 Lyssnar på vad jag har att säga 

 Framstår som intresserade och entusiastiska  

 Uppenbart vill undervisa och är glada över att få göra det 

 Ger mig beröm för något jag sagt  
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 Visar att de kan relatera till mig 

 

Jag vet att jag har en god relation till en lärare när de… 

 

 Visar intresse för mig som person och inte bara som en elev 

 Etablerar en avslappnad och stressfri atmosfär 

 Får mig att vilja lära och visar att de vill undervisa 

 

En analys av elevernas svar bidrar till en djupare förståelse i hur viktig effekt lärare-

elev-relationer har på eleverna och deras känsla av tillhörighet i skolan. Enligt 

eleverna resulterar positiva och starka relationer till deras lärare i att de tror mer på 

sin egen lärande potential – och även intresserar sig mer för särskilda ämnen – detta 

leder vidare till att de njuter mer av skolan och motiveras mer till att lära sig (Marsh, 

2012).  

 

5.3 Elevers prestation ochresultat 

Enligt Aspelin (2012) spelar lärare-elev-relationer en viktig roll när det kommer till 

att förstå utvecklingen av elevers resultat och prestationer. Läraren och dennes 

undervisningspraxis spelar en viktig roll i att förstå denna utveckling. De är bland de 

mest betydelsefulla faktorer som påverkar lärandet, och därför måste de vara 

inflytelserika, omtänksamma och aktiva i sin passion för undervisning och lärande. 

Vidare måste de vara medvetna om syftet med sina lektioner och sträva efter att 

etablera en klassrumsmiljö där misstag välkomnas och där eleverna kan känna sig 

trygga att lära. Ett positivt lärande kräver alltså en lärarroll som är aktiv, 

engagerande och har en tydlig struktur (Aspelin, 2012). 

 

Västvärldens dominerande uppfattning om elevprestation bygger på en uppfattning 

om människan som en begränsad varelse. Begreppet förutsätter att det finns 

självständiga individer som agerar oberoende av varandra för att uppnå vissa resultat, 

och den påverkan andra människor har försummas. Ett sådant individualistiskt 

perspektiv kompletteras ofta med strukturella dito, där fokus läggs på yttre faktorer – 

såsom samhälleliga, kulturella och sociala sådana – och deras förmodade påverkan 

på individer. Var tonvikten läggs kan således variera, men gemensamt för de 

dominerande modellerna är en idé om ett orsakssamband mellan den enskilde 

individen och samhället. Prestationer bör alltså inte beskrivas som isolerade enheter 

– de är inte bundna till enskilda handlingar. Man kan inte tala om individuella 

prestationer utan att ta relationers betydelse i beaktning – prestationerna utgör ett 

element inom relationerna. Detta kan illustreras med påståendet om att elever inte ser 

meningen av något förrän det beviljas av läraren – allt läraren säger är för eleven 

oviktigt fram till den punkt då eleven bekräftar att mening etablerats. Utan samarbete 

kan varken kommunikation eller undervisning ske, men i ett gemensamt engagemang 

deltar läraren och eleven i en ömsesidig lärandeprocess (Aspelin, 2012). 

 

Den enskilde eleven utgör en överhängande del av relationssammanhang på en 

mängd olika nivåer – från relationer med lärare, klasskamrater och andra lokala 

gemenskaper och vidare till större kulturella och samhälleliga församlingar.  Elevers 

prestationer och beteenden är beroende av dessa gemenskaper, och sett ur denna 

synvinkel kan den traditionella föreställningen om prestationer som anknutna till 

olika ämnen ses som något som reducerar relationsprocessen. Följaktligen är inte den 
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avgörande frågan om relationer är viktiga när det gäller elevers resultat och 

prestationer, och inte heller hur viktiga de är eller hur stor effekt de har. Frågor av 

denna typ är överflödiga då det inte helt går att förstå en individs handlingar utan att 

ta hänsyn till relationer (Aspelin, 2012).  

 

Aspelin (2012) summerar undervisning som främjar elevers prestation och resultat 

med följande punkter: 

 

 Undervisningen är målinriktad men kombinerar också kunskapssökandet med 

en strävan efter omsorg 

 Undervisningen är elevfokuserad  

 Undervisningen grundas på kommunikation och kontinuerlig återkoppling 

mellan lärare och elever 

 Läraren är aktiv, engagerad och omsorgsfull i relation till eleverna 

 Relationerna mellan lärare och elev är förtroendefulla och personliga 

 

5.4 Relationsförändringar 

Lärare-elev-relationer tillhör de mest grundläggande faktorerna bakom en 

framgångsrik undervisning – de är inte bara viktiga, utan ofta avgörande för många 

olika aspekter av elevers studieresultat (Gehlbach, Brinkworth& Harris, 2012).  I sin 

studie undersöker nämnda forskare om och i så fall hur dessa relationer förändras 

från början till slutet av ett läsår i syfte att ta reda på huruvida förändringar i 

relationerna överensstämmer med förändringar i elevers studieresultat. Efter en 

överblickande granskning av de existerande bevis som finns angående lärare-elev-

relationens betydelse för elevresultat kan det konstateras att de positiva aspekterna av 

dessa har ett tydligt samband med prestation och motivation hos elever. Elever som 

upplever deras lärare som stödjande får, för att ta ett exempel, generellt sett bättre 

resultat på standardiserade matematikprov, och elever som uppfattar sina lärare som 

omtänksamma är mer uppmärksamma under lektionstid. På samma sätt resulterar 

negativa aspekter av lärare-elev-relationer i sämre elevresultat – de elever som 

etablerar ett svagare socialt band med sina lärare är mer benägna att känna sig 

utanför och oengagerade (Gehlbach, Brinkworth& Harris, 2012).  

 

Trots att dagens forskare i allmänhet vet mer om lärare-elev-relationer i yngre 

årskurser finns det goda skäl att anta att de är särskilt viktiga under gymnasiet – 

framväxande ungdomar har olika behov vid olika utvecklingsstadier – och särskilt 

under tidiga tonåren söker sig elever ofta till betydande vuxna, bortsett från föräldrar, 

för att knyta sociala band (Gehlbach, Brinkworth& Harris, 2011). Då mellanstadiet 

uttrycker sig som en tid präglad av utvecklingsövergång, särskilt gällande sociala 

relationer, fokuserar Gehlbachs, Brinkworths och Harris’ undersökning på elever 

som befinner sig i den tidiga ungdomsfasen. Deltagarna på vilka de baserat studien 

härstammar från en rad olika medelklasskolor i USA och utgörs av 50 % pojkar och 

50 % flickor. För att sammanfatta den aktuella forskningen i ämnet kan det 

konstateras att lärare-elev-relationer spelar stor roll för elevers utveckling – hur 

positiva de är spelar roll och hur negativa de är spelar roll – de spelar stor roll i alla 

årskurser och i alla åldrar (Gehlbach, Brinkworth& Harris, 2011). I nämnda forskares 

studie ges en inblick i detta område, och de genomför den genom en granskning av 

tre forskningsfrågor: 
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1. I vilken utsträckning förändras lärare-elev-relationer inom loppet av ett läsår? 

2. I vilken utsträckning svarar dessa förändringar mot förändringar av 

elevresultat och motivation hos eleverna? 

3. Kan förändringar av särskilda sociala egenskaper hos elever förknippas med 

dessa förändringar av lärare-elev-relationer? 

 

För att undersöka dessa frågor använde sig forskarna av en ny metod för att studera 

relationerna. Tidigare undersökningar i ämnet har ofta behandlat specifika och 

åtskilda perspektiv av lärare-elev-relationer, och sällan har relationernas positiva och 

negativa aspekter undersökts individuellt (Gehlbach, Brinkworth& Harris, 2012). I 

syfte att ta reda på i vilken utsträckning lärare-elev-relationer förändras över tid 

jämfördes först genomsnittliga förändringar från början av läsåret med förändringar 

från slutet av läsåret. Vidare analyser av detta visade att delar av lärare-elev-

relationer hade förändrats under året – och även om det inte var storskaliga 

förändringar indikerade insamlade data på att lärarnas och elevernas syn på 

relationen skiljde sig från utgångspunkten. En analys i syfte att ta reda på om 

relationsförändringarna kunde ses som orsak till bättre eller sämre elevresultat visade 

att det inte fanns några självklara kopplingar mellan förändringar i relationen och 

elevers slutbetyg. Däremot visade lärarna i slutet av läsåret större glädje för de elever 

som gjorde bra ifrån sig, snarare än under läsårets början. Angående elevmotivation 

konstaterades det att positiva förändringar av elevers syn på lärare-elev-relationer 

kunde kopplas ihop med en högre grad av ansträngning och effektivitet från elevens 

sida. Det kunde också konstateras att förändringar av elevers sociala egenskaper 

kunde sammankopplas med förbättrade lärare-elev-relationer från såväl lärarens som 

elevens perspektiv. Elever som kunde relatera till läraren och se sig själva som 

likvärdiga dem etablerade även en mer positiv inställning till lärare-elev-relationen 

(Gehlbach, Brinkworth& Harris, 2012). 
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuterars olika delar av studiens resultat och tolkas utifrån 

sociokulturella perspektiv.  

 

6.1 Lärares relationsfrämjande arbete 

Brante (2002) skriver om olika roller som läraren måste kunna träda in i – olika sätt 

att förhålla sig till olika elever för att etablera en bra lärandemiljö i klassrummet. Det 

finns dock ett problem med detta: om en lärare ansvarar för en grupp med kanske 30 

elever och massor av olika roller finns representerade är det omöjligt för läraren att 

anpassa sig till alla elever. Det enda sättet för läraren att uppnå en bra interaktion 

med samtliga elever är då att utgå från ett personligt plan, men för att lyckas med 

detta måste läraren känna eleverna väl, och det är något som det inte alltid finns tid 

till (Brante, 2002). Lilja (2013) bidrar med en snarlik syn på detta – enligt henne är 

det viktigt att läraren ser individen i eleven, och inte bara som någon de ska 

undervisa. Läraren visar detta genom att exempelvis fråga hur eleverna mår eller 

uttrycker sin glädje över att se dem igen efter ett skoluppehåll. Sammanfattningsvis 

menar hon att det är viktigt att läraren etablerar personliga relationer med sina elever, 

på så vis känner sig eleven sedd och får en större vilja att lära, vilket leder till ett 

bättre lärande. Relationerna ska dock inte begränsas till klassrumsmiljön – det är 

viktigt att läraren även uppmärksammar eleverna utanför klassrummet, såsom i 

korridorer och skolmatsalen (Lilja, 2013).Brante (2002) och Lilja (2013) trycker 

båda på vikten av att lära känna eleverna på ett personligt plan, genom att känna 

eleverna får lärarna också en uppfattning vad varje elev behöver för verktyg för att 

kunna uppnå ett bra lärande. Både Brante (2002) och Lilja (2013) påpekar också 

problematiken kring att olika elever har olika förutsättningar. I Liljas (2013) 

undersökning illustreras ett exempel om en elev som fick specialbehandling i form 

av direkt återkoppling från läraren, men om fler elever skulle kräva detta skulle det 

resultera i att ingen kunde få det, p.g.a. lärarens tidsbrist (Lilja, 2013). 

 

Uitto och Syrjälä (2008) framhåller också vikten av lärares känsla för omsorg inför 

sina elever, bl.a. genom exemplet om läraren som bjöd hem sina elever till sin 

lägenhet för extraundervisning inför ett stort prov. Exemplet visar på att läraren är 

mån om både sin undervisning och sina elever (Uitto & Syrjälä, 2008) och 

förmodligen bidrog det även till en mer personlig lärare-elev-relation. Marsh (2012) 

trycker även hon på vikten av personliga interaktioner i jakten på ett bättre lärande. 

Hennes undersökning plockar fram elevers egna föreställningar om hur lärares 

personliga handlingar och egenskaper leder till ett bättre lärande, bl.a. att lärare alltid 

ska ge utrymme för personliga frågor, uppmärksamma när en elev varit frånvarande 

från en lektion och konsultera sina elever i frågor om vad de kan göra bättre för att 

deras lektion och undervisning ska bli bättre – ett sådant beteende tyder på att läraren 

är mån om att undervisningen fungerar på ett bra sätt. Eleverna i undersökning 

trycker ganska hårt på klassrummets personliga moment, t.ex. att läraren bidrar med 

personliga kommentarer som vittnar om att läraren har ett liv och egna intressen 

utanför skolan (Marsh, 2012). 

 

Brante (2002), Lilja (2013), Uitto och Syrjälä (2008) samt Marsh (2012) levererar en 

liknande syn på hur relationer påverkar undervisningen – att personliga interaktioner 

är betydande för att uppnå ett positivt lärande och en bra miljö. Swinson (2010) 
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levererar å andra sidan en annan syn på hur interaktionen mellan lärare och elever 

ska resultera i ett positivt lärande. Hans undersökning trycker i korthet på att 

eleverna vill få mer beröm när de uppnår bra resultat. Detta ledde till att skolan som 

undersökningen utgick från omarbetade sitt meritsystem i syfte att ge bättre 

återkoppling till elever när de gör bra eller dåliga saker. De problem som fanns i 

klassrummen skulle motarbetas med positiva strategier, som att arbeta mer 

kontinuerligt och genomgående med meritsystemet (Swinson, 2010). Swinsons 

(2010) slutsats är alltså att ett mer effektivt återkopplingsarbete ska resultera i ett 

bättre lärande, även om det finns spår av personliga interaktioners betydelse även i 

hans undersökning.  

 

Om detta tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det konstateras att oavsett 

vilka metoder läraren använder är det väldigt viktigt att en positiv lärandemiljö 

etableras genom goda relationer, eftersom sociokulturella perspektiv representerar 

lärande och utveckling i relation till andra. Om man ser till barns utveckling som en 

kulturell utvecklingsprocess där omsorgspersonerna fungerar som ledsagare in i den 

kulturella gemenskapen är det inte förvånande att störningar i utvecklingen kan 

förekomma, t.ex. om barnets samspel med de huvudsakliga omsorgspersonerna 

bryter samman eller fungerar på ett ineffektivt sätt (Hundeide, 2003). Hundeide 

(2003) kallar denna kulturella utvecklingsprocess för den dolda barnuppfostran och 

för att den ska fungera måste en god kontakt och ett engagerat samspel etableras 

mellan barnet och omsorgspersonerna (Hundeide, 2003).  

 

6.2 Elevers motivation och prestation 

Den artikel som inriktar sig mest direkt på hur lärare-elev-relationer påverkar elevers 

motivation och engagemang är den som är skriven av Helena Marsh. Enligt Marsh 

(2012) hör elevers motivation ihop med deras känsla av tillhörighet i skolan. 

Eleverna vill att lärare lyssnar på vad de har att säga, framstår som intresserade och 

entusiastiska samt visar att de kan relatera till eleven. En god lärare-elev-relation 

grundas enligt eleverna på lärarens intresse för dem som personer och deras förmåga 

att få eleverna att vilja lära sig saker. Positiva och starka lärare-elev-relationer leder 

till att eleverna tror mer på sig själva och intresserar sig mer för vissa ämnen, vilket i 

sin tur leder till eleverna njuter mer av skolan och motiveras mer till att lära sig 

(Marsh, 2012).  

 

Aspelin (2012) skriver om lärare-elev-relationers betydelse för elevers prestation och 

resultat, och enligt honom kräver ett positivt lärande en aktiv, engagerande och 

strukturerad lärarroll. För att elever ska kunna prestera bra måste läraren etablera en 

klassrumsmiljö där misstag välkomnas och där eleverna kan känna sig trygga att lära. 

Vidare förklarar han att västvärldens uppfattning om elevprestation bygger på en 

uppfattning om människan som en begränsad varelse. Detta förutsätter att det finns 

självständiga individer som agerar oberoende av varandra för att uppnå vissa resultat, 

och den påverka andra människor har försummas. Enligt Aspelin (2012) kan dock 

inte elevprestationer beskrivas som isolerade enheter – det går inte att tala om 

individuella prestationer utan att ta relationers betydelse i beaktning – eftersom 

prestationerna utgör ett element inom relationerna. Avslutningsvis förklarar han att 

varken kommunikation eller undervisning kan ske utan samarbete – läraren och 

eleven deltar i en ömsesidig lärandeprocess och är beroende av varandra (Aspelin, 

2012).Gemensamt för dessa två forskare, och deras undersökningar, är relationernas 
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betydelse för områdena i fokus – motivation respektive prestation. De är ense om att 

relationerna utgör en förutsättande grund bakom begreppen – att lärandeaspekter som 

motivation och prestation föregås av goda interaktioner mellan lärare och elev. Även 

detta kan kopplas till Hundeides (2003) uppfattning om barns utveckling som en 

kulturell utvecklingsprocess där omsorgspersonerna spelar en viktig roll i den mån 

att de är avgörande för huruvida samspelet fungerar (Hundeide, 2003).  

 

6.3 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har sju vetenskapliga artiklar använts, och ingen av dem är 

publicerad innan år 2000. Detta var en medveten avgränsning i syfte att studera så 

moderna artiklar som möjligt för att kunna besvara studiens frågeställningar som 

utarbetats efter skolans aktuella situation, men även för att lättare kunna koppla de 

olika artiklarna till varandra och jämföra dem. Artikelsökningen gjorde först och 

främst från databaserna EBSCO och ERIC, då vi antog att det skulle finnas fler 

artiklar publicerade på engelska snarare än svenska, men även OneSearch och 

SwePub togs med just för att även inkludera artiklar publicerade på svenska. Detta 

gjorde delvis för att undersöka eventuella skillnader mellan studier genomförda i 

svenska skolor och studier genomförda i skolor utanför Sverige. Sökningarna 

avgränsades till att endast visa vetenskapligt granskade artiklar i fulltext – dels för att 

kunna säkerställa artiklarnas kritiska granskning och dels för att kunna studera 

artiklarna direkt på datorn i syfte att spara så mycket tid som möjligt. Artiklar som på 

ett tydligt sätt avvek från studiens frågeställningar valdes bort i syfte att få ett så 

relevant resultat som möjligt. En svaghet med de för studien valda artiklarna är att 4 

stycken främst behandlar lärares relationsfrämjande arbete, men bara 1 behandlar 

huruvida lärare-elev-relationer förändras över tid och vad detta ger för effekt på 

lärandet.  
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7 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 

I detta avsnitt presenteras reflektioner över resultatets betydelse, nykunskap och 

pedagogiska implikationer – i stora drag vilken kunskap som ingivits genom studien 

och intressanta aspekter för det framtida läraryrket. 

 

7.1 Egna reflektioner 

Våra förväntningar, eller snarare vad vi ville få ut av denna studie, var att få kunskap 

om hur positiva lärare-elev-relationer etableras från lärarens sida, och vad de får för 

effekt på lärandefaktorer som elevers motivation och prestation. Tanken till att skriva 

om detta ämne väcktes när vi var ute på VFU och började reflektera över våra 

respektive VFU-skolors olika lärare och deras olika relationer till deras elever. Vissa 

lärare hade uppenbart goda relationer till sina elever – de gillade sina elever och 

deras elever gillade dem – medan det fanns exempel som vittnade om raka 

motsatsen. Vi ville undersöka orsaken till dessa olika situationer, och hur vi i 

framtiden kan arbeta för att bli som de lärare som uppenbart var omtyckta av sina 

elever. Under våra VFU-perioder har vi observerat lärare som lyckats bra med att 

etablera en god klassrumsmiljö och lärare som lyckats mindre bra, och detta var 

också något vi märkte av i artiklarna vi läste. Överlag visade de 

klassrumsobservationer som många artiklar beskrev att där det fanns en bra 

klassrumsmiljö fanns också goda lärare-elev-relationer – de olika studierna 

bekräftade alltså att det som uppmärksammats under olika VFU-perioder är ett 

uppenbart problem.  

 

Någonting vi fann väldigt intressant är hur uppfattningar om elevers motivation 

varierar från land till land, från en kultur till en annan. De svenska artiklar vi 

studerade tryckte ofta på personliga interaktioner som främsta grogrund till elevers 

motivation, medan en artikel från Storbritannien lade vikt vid olika meritsystems 

betydelse för elevers vilja att lära. Någonting som vi själva har diskuterat väldigt 

mycket med varandra, både under arbetets gång och generellt under hela vår 

lärarutbildning, är lärares relationsarbete utanför klassrummet – alltså att lärare inte 

ska begränsa sin interaktion med eleverna till klassrummet – de ska också 

uppmärksamma dem utanför klassrummets väggar. Detta var något som vi också fick 

bekräftat via en av artiklarna, vilket kändes bra. En annan sak som vi tar med oss 

från denna studie in i framtiden är den personliga aspekten – att som lärare kunna 

bjuda på sig själv och inte vara rädd att göra bort sig inför sina elever – att visa att vi 

också är vanliga människor med egna intressen och preferenser.  

 

7.2 Slutord 

Även om arbetet med denna uppsats har präglats av tidspress och bekymmer kring 

artiklarna har det varit ett spännande område att studera, och i slutändan också 

väldigt lärorikt. Efter att ha studerat alla dessa artiklar och diskuterat mycket med 

varandra vågar vi dra slutsatsen att lärares positiva, och framför allt personliga, 

interaktioner med elever utgör den främsta grunden för ett positivt lärande.  
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9.2 Changes in year nine pupil and teacher behaviour 

before and after the introduction of the new behaviour 

policy 

 
Indicator Old policy New policy Change 

On-task behaviour (%) 78.3 85.9 +7.6 

Rate of positive feedback per minute 0.85 1.25 +0.40 

Rate of negative feedback per minute 0.96 0.36 -0.60 

Disruptive incidents per lesson* 18.4 9.5 -8.9 

Merits per lesson 0.2 2.3 +2.1 

Year 9 detentions per week 20.5 8.3 -12.2 

 
*Disruptive incidents were categorised as those that stopped the teacher from teaching or pupils from 

working (i.e. shouting, talking loudly, calling out, out of seat, arguing or distracting teacher). 


