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Abstrakt 
 

Sara Ankarloo 

Pedagogiska relationer och deras betydelse för elevers studieprestationer 

Educational relationships and their impact on students' academic achievement 

      Antal sidor: 34 

 

Examensarbetets syfte är att studera lärares beskrivningar av arbetet med och betydelsen 

av pedagogiska relationer. 

 

 Studien har tre frågeställningar: Vad anger lärare att de har för uppfattningar om 

pedagogiska relationer, hur beskriver de sitt arbete för att skapa pedagogiska relationer 

samt vad har dessa relationer för betydelse för elevernas studieprestationer enligt 

lärarna. 

 

 För att studera hur man som lärare kan arbeta för att skapa pedagogiska relationer och 

för att få reda på hur dessa relationer påverkar elevernas studieprestationer så används 

en kvalitativ forskningsmetod. Empirin består av intervjuer med fyra lärare från två 

olika skolor. För att få en djupare förståelse om ämnet och för att lättare kunna förstå 

resultatet så hämtas kunskap ur tidigare forskning och bidrag till tolkningen ur olika 

teorier. Informanterna beskriver pedagogiska relationer och dess innebörd olika. En del 

av lärarna anser att pedagogiska relationer har med elevernas kunskapsutveckling att 

göra och hur man som pedagog lär ut denna kunskap. Andra anser att pedagogiska 

relationer har med det personliga samsepelet mellan läraren och eleven att göra. 

Resultatet visar att man kan arbeta på olika sätt för att skapa pedagogiska relationer. 

Samtliga informanter anser att lärarens bemötande och förväntningar påverkar elevernas 

studieprestationer. 
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1 Inledning och bakgrund 
Jag har valt att skriva om pedagogiska relationer mellan lärare och elev och vad det har 

för betydelse för elevens prestationer i skolan. Under en kurs på lärarutbildningen så 

kom jag i kontakt med Håkan Jenners bok Motivation och motivationsarbete. Jenner 

(2004) menar att det är viktigt att man som pedagog har en bra relation med sina elever 

och genom relationen kan  motivera dem till att vilja lära sig. Han hävdar att lärarens 

bemötande och förväntningar på eleven kan få förödande konsekvenser om de upplevs 

som negativa (a.a). Detta var något som jag verkligen fastnade för. Jag vet av egna 

erfarenheter att det är viktigt att pedagogen ser alla sina elever. Beroende på hur läraren 

ser på sina elever och bemöter dem så kommer detta avspegla sig på eleverna och kan 

bli självuppfyllande profetior.   

 

Skolverket (2011) skriver i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 om skolans uppdrag. Vårt uppdrag är att ”Skolan ska präglas av 

omsorg om individen, omtanke och generositet” (Skolverket, 2011:9) och ”Skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära” (Skolverket, 2011:10). Det är med andra ord av vikt att läraren har en pedagogisk 

relation med sina elever. Lärarens genuina omtanke om elevens välbefinnande och 

utveckling ska ligga till grund för relationen.  

 

Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) anser att eleverna utvecklas när de samspelar med 

sin omgivning. De formas av dessa möten: 

 

När det gäller skolans roll för den personliga utvecklingen har undervisningen 

självklart stor betydelse för den intellektuella och emotionella utvecklingen, men 

också tillvaron runt omkring lektionerna sätter sina spår. Livet i skolan bygger på 

mängder av interaktioner och dagliga mänskliga möten. Det som händer i dessa 

möten har stor betydelse för elevernas formella och informella lärande och 

utveckling. Det handlar om att man som elev blir bemött med respekt och allvar. 

Om man blir tillfrågad och lyssnad till. Om man är med i gemenskapen eller räknas 

bort. Om man möter positiva förväntningar (SOU 2000:19:147).  

 

Utredningen anser att det är skolans skyldighet att skapa trygghet och trivsel i skolan 

vilket i sin tur leder till att eleverna  mår bra i skolan och därmed presterar bättre i sina 

studier. Lärarens uppgift idag handlar till största delen om att möta elever och det är 

därför oerhört viktigt att de tillsammans skapar en god pedagogisk relation som kan 

hjälpa elevens utveckling både i skolan och utanför. För att detta ska kunna ske är det 

viktigt att läraren har ett genuint och personligt intresse för sina elever. Det är även av 
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vikt att lärare visar för eleverna att de bryr sig om elevernas liv både i och utanför 

skolans värld (SOU 2000:19).  

 

Håkansson & Sundberg (2012) skriver att sociala relationer behöver uppmärksammas 

för de är viktiga för elevers kunskapsresultat i skolan. Skolverket konstaterar, enligt 

Lilja (2013), att en nära och trygg relation mellan lärare och elev gör att eleven får 

bättre skolresultat. I synnerhet för elever som inte är motiverade för skolarbete så kan 

en god relation till läraren bidra till en ökad studieframgång. För att undervisningen ska 

vara framgångsrik och meningsfull så måste läraren ha en pedagogisk relation med sina 

elever, både på grupp- och individnivå. Varje elev har rätt till att bli sedd (a.a). Jenner 

(2004) påpekar att det viktiga är inte att man blir sedd, för det blir man alltid som elev, 

utan det som har betydelse för eleven är hur man blir sedd. Jenner hävdar att det 

pedagogiska mötet, mellan lärare och elev, och pedagogens bemötande påverkar elevers 

prestationer i skolan. Det pedagogiska mötet, förväntningar och bemötandet från 

pedagogen kommer eleven tolka och leva upp till, oavsett om bemötandet är positivt 

eller negativt  (a.a).  

 

Lärarens auktoritet är inte lika uppenbar som den var förr. Idag måste läraren vinna 

elevernas förtroende för att få ledarrollen i klassrummet (Lilja, 2013). Detta är även 

något som Aspelin lyfter. Han skriver följande: 

 

För det första: det sociala livet i skolan har blivit allt mer oförutsägbart, intensivt 

och komplext. Dagens lärare kan inte (längre) förlita sig på fasta och till synes 

naturgivna ordningar i undervisningen och inte heller räkna med att bemötas som 

auktoriteter enbart utifrån den position han/hon innehar. Han/hon behöver en 

avancerad förmåga att förhålla sig i och till relationer. För det andra: förmågan att 

stå i relation till barn och ungdomar utgör, kan man påstå, grunden för lärarens 

kompetens. (Aspelin, 2010:10) 

 

Idag behöver man som lärare ha bra relationer med sina elever, läraren måste besitta en 

kompetens inom relationer, för att få auktoriteten i klassrummet. Genom att läraren kan 

skapa en fungerande pedagogisk relation till eleven så kan detta stimulera elevens 

sociala och intellektuella utveckling i skolan. För att läraren och eleven ska kunna 

skapa en fungerande pedagogisk relation med varandra så måste de leva sig in i 

varandras tankar och känslor. De måste även kunna sätta sig in och se saker ur 

varandras synvinklar (Aspelin, 2010). Det är viktigt att eleverna ser pedagogen som en 

medmänniska, en person och inte enbart som rollen lärare. Pedagogen måste därför visa 

och beröra eleverna med sin personlighet och på så sätt försöka vinna deras förtroende. 
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Pedagogen måste uppfattas som en engagerad, närvarande, öppen och pålitlig  

människa. Det kan få allvarliga följder om eleven skulle upptäcka att läraren bara spelar 

en roll som engagerad och genuin (Lilja, 2013).   

 

Fokus i min studie ligger på hur pedagoger ser på pedagogiska relationer och hur de ser 

på vad dessa relationer har för betydelse för elevernas studieprestationer i skolan. Det 

centrala i studien är hur dessa pedagoger anser att man ska arbeta för att skapa en 

pedagogisk relation. Detta är ett intressant ämne för alla pedagoger som är verksamma 

inom skolan. En pedagog måste veta hur de kan skapa en pedagogisk relation med sina 

elever och veta hur denna relationen påverkar elevernas prestationer i skolan. 

 

1.1 Pedagogik och pedagogisk relation 
Detta examensarbete är ett arbete inom pedagogik då pedagogik handlar om människors 

lärande och om sociala och kulturella processer där man samspelar med varandra. I 

denna text avser jag med pedagogisk relation att den är en relation som finns mellan en 

pedagog och en elev (Jenner, 2004). 
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2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att studera lärares beskrivningar av arbetet med och 

betydelsen av pedagogiska relationer. 

 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vad har lärare för uppfattningar om vad en pedagogisk relation är? 

 Hur arbetar lärare för att skapa pedagogiska relationer till sina elever? 

 Vad anger lärare att pedagogiska relationer har för betydelse för elevens 

prestation i skolan? 
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning, rapporter och övrigt material om 

pedagogiska relationer och pedagogens bemötande och förväntningar.  

 

3.1 Pedagogens professionella yrkesroll 
Pedagogernas förhållningssätt gentemot eleverna är ett av de hinder som påverkar 

elevernas prestationer i skolan. För att läraren ska kunna se elevernas verkliga värld så 

måste man se det ur elevernas perspektiv. Man måste se eleven i ett större sammanhang 

och tidsperspektiv än vad vuxna vanligtvis gör. ”Det krävs att man ser eleven som en 

enskild människa med egna mål och förväntningar, glädjeämnen, besvikelser och 

frustrationer” (Giota, 2002:285). Hattie (2012) menar att lärare måste sluta leta efter 

tecken som bekräftar deras tidigare förväntningar om en elev och istället hittar vägar 

som höjer alla elevers prestationer. Ska man ha förväntningar på sina elever, vilket alla 

har, måste man göra förväntningarna utmanande och lämpliga så att eleverna uppnår det 

som bedöms vara meningsfullt. Lärarens uppgift är att ta reda på vad eleven kan för att 

sedan hjälpa eleven att utvecklas så långt som möjligt (a.a). Håkansson & Sundberg 

(2012) skriver att forskningen lägger vikt vid att elevernas undervisning ska vara socialt 

stödjande och att klimatet ska bestå av höga förväntningar kombinerat med motiverande 

budskap som vidare kan uppmuntra elevernas ansträngningar.  

 

Pedagogen har olika roller, han/hon ska handleda, fostra och visa eleverna vägen (SOU 

2000:19)  ”Lärare som har ett äkta, personligt engagemang i eleverna och bryr sig om 

dem även utanför klassrummet och dessutom vågar ge av sig själva åstadkommer 

kontakt på ett mänskligt plan” (SOU, 2000:149). Dessa lärare kan utveckla en bra 

relation med sina elever. Hattie (2012) anser att det är viktigt att läraren reflekterar över 

sin roll och funderar över vilken effekt den har på lärandet. Men det som är mest 

betydelsefullt är att läraren har ett lämpligt förhållningssätt till vad lärares handlingar 

har för påverkan på eleverna. Det är viktigt att läraren har ett förhållningssätt och en 

attityd som är självreflekterande. Läraren ska se det som sin uppgift att utvärdera sin 

påverkan på elevernas studieresultat (a.a). Håkansson & Sundberg (2012) hävdar att 

lärares uppfattningar om elevers potential för att lära påverkar elevers prestationer. Har 

läraren låga förväntningar på att en elev ska nå förväntade resultat så har det en tendens 

till att bli självuppfyllande profetia. En lärare som bryr sig om relationerna till sina 

elever och hur de kan utvecklas lyckas skapa en positiv uppfattning och höga 
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förväntningar. Man måste därför som lärare ha förväntningar på att alla elever kan lära 

och uppfattningen om att man kan påverka alla elevers lärande (a.a). Dysthe (2003) 

skriver att lärarens viktigaste uppgift är att kunna skapa ett bra samspel med sina elever 

och det krävs därför att läraren aktivt försöker se elevens positiva egenskaper och 

färdigheter. ”Det innebär att man försöker se till att eleverna får en chans även om deras 

prestationer är svaga, och att man utgår från att det alltid finns en utvecklingszon där 

eleverna motivation och vilja att prestera kan mobiliseras genom positiv bekräftelse och 

uppmuntran” (Dysthe, 2003:145). 

 

För att en pedagog ska kunna skapa relationer till sina elever så måste man respektera 

det som eleverna har med sig i sin ryggsäck när de börjar i skolan. För att relationen ska 

bli en bra relation så krävs det att pedagogen har färdigheterna att kunna lyssna, visa 

empati, tillit, respekt, värme och omtanke. Har man som lärare dessa egenskaper så kan 

engagemanget i klassrummet öka, det skapas en ömsesidig respekt och eleverna bli mer  

aktiva och delaktiga i undervisningen. Genom dessa egenskaper kan man  skapa 

positiva relationer till sina elever, vilket i sin tur gynnar elevernas lärande (Håkansson 

& Sundberg, 2012). Lilja (2013) nämner olika strategier som läraren kan använda sig av 

för att vinna elevernas förtroende och för att förbättra deras relation. Genom att lyssna 

på sina elever, vara lyhörd för elevernas tankar och visa att man bryr sig om dem så kan 

relationen förbättras avsevärt. Relationen sinsemellan kan även förbättras genom att 

läraren visar eleverna respekt genom att bekräfta eleverna i deras existens och visa dem 

lika värde. För att eleven ska känna sig trygg, sedd och ha en vilja till att lära sig så 

måste läraren sätta sig in i elevernas levda verklighet, vilket innebär att man ser eleven 

som ett subjekt. ”Att möta eleven som ett barn eller en ungdom med individuella 

känslor, behov och mål innebär att läraren inte bara ser barnet eller ungdomen som ett 

objekt. Elever är individer med olika förutsättningar och genom att bry sig om eleverna 

tar läraren hänsyn till detta” (Lilja, 2013:172). Genom att läraren har en inblick i 

elevens levda verklighet så kan han/hon ta emot eleven på ett bra sätt och det blir även 

lättare för läraren att se vilka möjligheter eleven har i sin kunskapsutveckling (Lilja, 

2013).  

 

Håkansson & Sundberg (2012) skriver att en lärare som har en relationell kompetens 

använder sig av ett ledarskap med aktivering och motivering av eleverna. Genom att 

eleverna får möjlighet att vara med och styra över sin undervisning och att pedagogen 
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ser till elevernas olika förmågor så gynnar detta elevernas kunskapsresultat. Deras 

motivation och självständighet i skolarbetet ökar. Har läraren och eleven en relationell 

kompetens så ser läraren på sina elever som att de har potential att lära och att de har 

individuella inlärningsstilar (Håkansson & Sundberg, 2012). När läraren ska skapa en 

pedagogisk relation med sin elev så kan det relationella perspektivet användas, vilket 

innebär att man ser allt i ett sammanhang. I detta perspektiv så intar läraren elevens 

perspektiv. Om läraren vill veta vem eleven är och lära känna honom/henne så måste de 

mötas. I det relationella perspektivet så utgår man från vem hon är och-, vem hon kan 

vara istället för vad hon kan bli (von Wright, 2002). Ekberg (2010) skriver att i detta 

perspektiv öppnar man upp för kommunikation och ger eleven möjlighet till delaktighet 

och man ser barnets behov som föränderligt eftersom att människan är i ständig 

utveckling. 

 

3.2 Det pedagogiska mötet 
Håkan Jenner fick i uppdrag från Skolverket att lyfta fram forskning som gjorts inom 

motivation och motivationsarbete, ur ett pedagogiskt perspektiv. Jenner (2004) kom 

fram till att det pedagogiska mötet, mellan lärare och elev, och pedagogens bemötande 

påverkar elevers prestationer i skolan. Det pedagogiska mötet, förväntningar och 

bemötandet från pedagogen kommer eleven tolka och leva upp till, oavsett om 

bemötandet upplevs som positivt eller negativt (a.a). Hur bemötandet från pedagoger 

kan påverkar en elev förklaras bra i citatet: 

 

Vad du säger om mig 

Det du tror om mig 

Sådan du är mot mig 

Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 

Hur du lyssnar på mig 

SÅDAN BLIR JAG!!  

(Jenner, 2004:35) 

 

Jenner (2004) skriver att de erfarenheter som elever har av pedagogiska möten hänger 

samman med vad pedagogen har för kunskap om asymmetriska relationer, vilket 

betyder att relationen inte är jämställd och att det är pedagogens ansvar att inte utnyttja 

sitt övertag på ett oetiskt sätt. Pedagogen har ett övertag och man har som pedagog 

ansvar för hur relationen ska utvecklas. Därför är det viktigt att läraren är medveten om 

den maktposition man har som pedagog och att man är medveten om att det inte är en 

jämställd relation. Det är pedagogens uppgift att försöka förstå sin elev och inte 
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tvärtom. För att mötet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att läraren ger ett gott 

bemötande och att läraren strävar mot Jag-Du relation, vilket handlar om att se den 

andre som person och sätta sig in i den andres livssituation (a.a). 

 

Giota (2002) skriver också om pedagogiska möten. Genom att möta eleverna utifrån 

deras förutsättningar så kan pedagogerna se eleverna som de verkligen är, nämligen som 

medmänniskor som ska ses som likvärdiga och  kompetenta. Författaren (a.a.) menar att 

människor alltid ska behandlas med respekt och ses som unika individer, vilka besitter 

en variation av olika färdigheter, kompetenser och mål.  Jenner (2004) nämner att det 

finns två sätt för pedagogen att använda sig av i mötet med eleven. Det första är 

perspektivseende, vilket innebär att man går utanför sitt eget perspektiv och ser ur 

elevens synsätt, Jenner beskriver det som att man möter eleven utifrån dess livssituation 

och upplevelse av världen. Man ska sträva mot att se världen genom den andres ögon 

för att man ska kunna sätta sig in i elevens situation och hjälpa den.  Det andra sättet är 

kontextualisering, vilket går ut på att man ser individen i sitt sammanhang där den 

befinner sig för stunden. När man har ett pedagogiskt möte med en elev är det också 

viktigt att man tänker på begreppen när, var och hur. När  mötet sker, var det sker och 

hur mötet går till. För att pedagogen ska få en ökad förståelse för den andre så måste 

man även ta hänsyn till hur omgivningen och miljön kan påverka mötet (a.a). 

 

Aspelin (2010) skriver att den finns två sidor av pedagogiska relationer. Den 

pedagogiska relationen består av lärarens relation till sin elev och även elevens relation 

till sin lärare. Upplever de förtroende för varandra så kommer de uppleva detta på olika 

sätt. Eleven har förtroende för att pedagogen är vägvisaren och att den bryr sig eleven. 

Läraren litar på att eleven vill utvecklas och delta aktivt i lärprocessen. Pedagogen 

ansvarar för sina elever och förväntar sig samtidigt att eleverna själva ska vara ansvarig 

för sin kunskapsutveckling. För att pedagogen ska kunna få eleverna att utvecklas så 

måste den ha ingående kunskap om varje elev (Aspelin, 2010). 

 

Elevvårdsutredningen skriver att föräldraengagemanget har ökat i skolan. En av de 

största anledningarna till att det har ökat är för att föräldrarna vill vara delaktiga i sina 

barns skolgång och för att de vill sina barns bästa. Utredningen anser att föräldrarna kan 

vara en viktig tillgång i skolan, för de kan vara med och bidra till utvecklandet av den 
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lärande miljö som barnet befinner sig i. Föräldarna kan vara med och påverka skolan 

och bidra till att den utvecklas positivt (SOU 2000:19).  

 

3.3 Pedagogens bemötande och förväntningar på eleven  

Giota (2002) skriver om en studie som genomfördes i skolor i London. Undersökningen 

handlade om hur lärares krav och förväntningar påverkade elevernas betyg. ”En studie 

av effektiva skolor utförd av Blatchford, Burke, Farquar, Plewis och Tizard (1989) 

visade effekter av lärarens krav och förväntningar på elevernas betyg redan från den 

tidiga skolstarten” (Giota, 2002:296). Hon framhåller att studien visar starka bevis för 

att lärarens krav och förväntningar påverkade elevens intresse för att lära och dennes 

utveckling i skolan. Studien visar även ett starkt samband mellan lärarnas förväntningar 

och elevens betyg. Att elever ska leva upp till de krav och förväntningar som de vuxna 

ställer är just en av de faktorer som forskning har visat bidrar till att elever tappar 

intresset för att lära i skolan. Beroende på hur eleven blir bemött så kommer den 

uppfatta och värdera sin egen förmåga och kompetens. Detta kommer vidare att påverka 

vad eleven kommer att sträva mot att uppnå i skolan. Beroende på hur eleven ser på sin 

förmåga så kommer det att påverka hur individen ser på en skoluppgift (Giota, 2002). 

Detta synsätt kommer att: ”[...] påverka de val man gör (att sträva efter vissa mål eller 

låta bli), den ansträngning man därvid lägger ner, den uthållighet man visar vid 

svårigheter och det positiva engagemang eller ängslan man upplever medan man jobbar 

för dem” (Giota, 2002:286). 

 

Jenner (2004) skriver också om att pedagogers bemötande och förväntningar på eleven 

påverkas deras prestationer och kunskapsutveckling i skolan. Författaren (a.a) skriver att 

Rosenthal och Jacobson i ett forskningsprojekt kom fram till att positiva förväntningar 

på eleven förbättrade elevernas prestationer och kunskapsutveckling. Förväntningar 

formas genom att man bildar sig ett uppfattning om en individ och därefter skapas olika 

förväntningar.  Beroende på om läraren har positiva eller negativa förväntningar på 

eleven så kommer detta påverka elevens beteende, prestationer och kunskapsutveckling. 

Rosenthal och Jacobson kallar detta för pygmalioneffeken. Jenner ger en förklaring till 

hur en lärares förväntning kan förmedlas till en elev, exempelvis är en förklaring att i 

början på läsåret formas läraren förväntningar om elevernas prestationer. Läraren beter 

sig utifrån dessa förväntningar på olika sätt gentemot eleverna. Utifrån vilket beteende 

eleven möter från läraren så kommer eleven uppfatta hur han/hon förväntas bete sig i 
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klassrummet. Om lärarens beteende mot eleven upprepas ofta så kommer det troligtvis 

påverka elevens självuppfattning och prestationer i skolan. Detta kommer i sin tur 

bekräfta lärarens förväntningar av eleven och eleven kommer att anpassa sig till detta. 

Man kan på så sätt säga att lärarens förväntningar på sina elever fungerar som 

självuppfyllande profetior (a.a). Jenner skriver att; ”Läraren blir den spegel i vilken 

eleverna kan se sig själva” (a.a:79). För att en framgång ska komma till liv så är en 

förutsättning att pedagogen överför positiva förväntningar på eleven. Som professionell 

så är det pedagogens uppgift och ansvar att överföra positiva förväntningar på varje 

enskild elev (a.a.). Elevvårdsutredningen skriver att eleverna aldrig ska gå från skolan 

med en känsla av misslyckande. De ska få känna arbetsglädje och tillfredsställelse med 

att genomföra och lyckas med sina uppgifter (SOU 2000:19). ”Engagerade lärare som 

brinner för sitt ämne eller i sin roll som vägvisare och handledare lyckas oftast få 

eleverna att känna att det är roligt att vidga sina horisonter och lära sig mer” (SOU 

2000:19:155). Utformar läraren undervisningen så att den skapar lust och intresse så kan 

detta i sin tur leda till att arbetsenergin i elevgruppen ökar (a.a). Annerstedt (2007) 

skriver att om relationen fungerar som den ska så känner sig eleven trygg och kommer 

till skolan med inställning om att den ska göra sitt bästa, lyckas och utvecklas. 

 

Brooks (2005) skriver om en studie, gällande vad som påverkar elevers intresse för 

skolan som hon genomförde i Sverige och Schweiz. Elever från både Sverige och 

Schweiz berättade vad som bland annat påverkade deras studieprestationer i skolan, 

nämligen läraren. Eleverna berättade att en bra lärare ökade deras intresse för att lära i 

skolan. De beskriver att en bra lärare är tillgänglig, lätt att prata med och lyssnar på 

dem. En bra lärare är villig att hjälpa eleverna med problem som både rör livet i skolan 

och utanför. Läraren ska även vara organiserad, noga och ge meningsfulla uppgifter på 

elevernas individuella nivåer. Något som även höjer elevernas studieprestationer är en 

lärare som ger eleverna uppmuntrande kommentarer och använder sig av andra positiva 

förstärkningar (a.a). 
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4 Teorianknytning 
Under avsnittet teorianknytning berörs teorier som är meningsfulla för min studie om 

pedagogiska relationer. För att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar så har jag 

valt att lägga studiens fokus på den sociokulturella teorin och Jag-Du-teorin, och hur 

dessa teorier kompletterar varandra. Jag anser att det är bra att kombinera dessa två 

teorier för att analysera pedagogers beskrivningar av arbetet med och betydelsen av 

pedagogiska relationer.  

 

4.1 Den sociokulturella teorin 

Psykologen och pedagogen Lev Vygotskij är en av skaparna till den sociokulturella 

teorin som har varit och är än idag en stor inspiration för skolans undervisning. 

Vygotskij ansåg att barn redan från födseln bör ses som sociala och kollektiva individer. 

När barnet samspelar med sin kulturella och kollektiva omgivning så bildas grunden för 

individuell utveckling. Den sociokulturella teorin handlar om att man lär sig genom att 

delta och samspela med andra i ens omgivning. Huvudtankarna om lärande inom denna 

teori är att lärande är socialt och det är genom interaktion med andra som lärandet kan 

skapas och utvecklas. Kunskap utvecklas genom att det sociala samarbetet sker i en 

kulturell omgivning. Kunskap skapas inte i första hand genom individuella processer. 

För att förstå omvärlden och för att kunna agera så måste människor använda sig av 

verktyg. Det viktigaste verktyget som man pratar om inom den sociokulturella teorin är 

språket.  Vi använder språket för att påverka andra och när vi kommunicerar så formar 

vi  varandra.  Det är genom språket vi lär oss att förstå och förmedla det vi förstår till 

andra, hävdar Dysthe (2003): ”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och 

individuellt sociokulturellt redskap. Det är därför det kan fungera som en länk mellan 

kultur, interaktion och individens tänkande” (Dysthe, 2003:48). Hon skriver vidare att 

barn lär sig kunskaper och färdigheter genom att lyssna, samtala, härma och samverka 

med andra.  Det är genom interaktion som mening, kunskap och förståelse skapas. Ett 

pedagogiskt möte med ens elever har man genom att man integrerar med varandra (a.a). 

 

Lärande skapas även genom att man deltar i en gemenskap där deltagarna har olika 

kunskaper och färdigheter. Eftersom man besitter olika kunskaper och färdigheter så 

måste man enligt den sociokulturella teorin använda sig av ett lärande som är socialt och 

där man samspelar och lär av varandra. Den lärande är omringad av deltagare som 
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besitter kunskap som den lärande saknar och behöver. Vygotskij kallar detta för Den 

närmaste utvecklingszonen (Dysthe, 2003). 

 

4.1.1 Den närmaste utvecklingszonen 

Dysthe (2003) menar att teorin om Den närmaste utvecklingszonen handlar om att barn 

lär sig genom att samspela med en vuxen eller med en människa som är mer kompetent 

än en själv. Bråten (1998) skriver följande om Den närmaste utvecklingszonen: ”Den 

närmaste utvecklingszonen betecknar alltså skillnaden mellan det som ett barn kan 

handskas ensamt med på det kognitiva området och de uppgifter som det kan lösa av 

under medverkan av en vuxen” (Bråten, (1998:23). Genom att barnet samspelar med 

personer som är mer kompetenta än en själv, lärare eller klasskamrat, så kan det prestera 

mer än vad det hade klarat på egen hand. På så sätt lär sig barnet genom samspelet och 

kan nå högre nivåer i sin  kunskapsutveckling. I utvecklingszonen så sker det ett 

samarbete där man påverkar varandra ömsesidigt och man är med och bidrar utifrån 

egna förutsättningar och villkor. Vygotskij ansåg att läraren ska vägleda eleven så att  

kunskapsutvecklingen går framåt.  För att kunna genomföra detta så måste läraren vara 

väl insatt i var barnet befinner sig i sin utveckling och hur det sociala samspelet utspelar 

sig i den miljö eleverna befinner sig i. Läraren måste även vara väl medveten om 

elevens perspektiv och utifrån detta använda sig av pedagogiska verktyg som 

vidareutvecklar elevens kunskaper (a.a). ”Den samarbetsform för undervisning som 

Vygotskij beskriver, förutsätter alltså ett pedagogiskt möte mellan en elev och en lärare, 

till vilket bägge parter tillför den gemensamma sociala situationen både aktivitet och 

kreativitet” (Bråten, 1998:24).   

 

4.2 Teorin om Jag-Du  

Aspelin (2010) skriver att Martin Buber har med sin Du-Jag teori haft ett stort 

inflytande på det västerländska tänkandet. Enligt den tolkning av Buber som Aspelin  

och Jenner (2004) har gjort är en Jag-Du relation ömsesidig och personlig mellan en 

människa och en annan levande varelse. Bubers pedagogiska tänkande är enligt dem att 

lärandets plattform består av äkta relationer och det är i mötet mellan människor som 

man når skolverksamhetens egentliga mål. Äkta relationer uppstår mellan subjekt och 

subjekt. I Jag-Du teorin så ser läraren sin elev som ett subjekt (individ) och inte som ett 

objekt (elev) vilket innebär att man ser eleven som en Du och inte som en Det. Enligt 

Buber så ska den pedagogiska utbildningen beröra eleverna genom att saker och ting 

väcks till liv hos dem som gör att de kan förstå sig själva, varandra, samhället och 
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omvärlden. Det mest centrala i den pedagogiska aktiviteten är relationen mellan lärare 

och elev. Eleverna ska upptäcka sin egen väg, utveckla sitt Jag och samtidigt kunna 

relatera sig till omvärlden som Du (Aspelin, 2010). ”Om vi går en väg och möter en 

människa, som kom emot oss och också gick en väg, känner vi bara vårt eget vägstycke 

och inte hennes; hennes upplever vi nämligen bara i mötet” (Jenner, 2004:22). För att en 

elev ska kunna skapa en sådan utveckling så krävs det att pedagogen finns med som en 

vägvisare under vägens gång. Läraren ska vara en kritisk vägvisare men för att veta vad 

som ska göras måste läraren fatta ett beslut från djupet av hennes hjärta och inte en 

reaktion på yttre regelverk. Samtidigt som läraren ska vara en vägvisare så kan inte 

läraren tala om för eleven vart och hur den ska gå utan eleven måste själv söka sin 

personliga riktning och det är pedagogens uppgift att hjälpa eleven finna den. Buber 

menar att läraren finns med som medvandrare men eleven måste själv ansvara för sig 

själv, för sina studier och för sitt eget liv. I den relationella pedagogiken måste 

pedagogen se omvärlden ur elevens ögon, samtidigt som man inte får förlora sin 

position som lärare.  När  läraren ser det ur elevens perspektiv så skapas det en 

medvetenhet hos läraren angående vad eleven kan. På så sätt så kan läraren vara med 

och hjälpa eleven utvecklas vidare. Huvudmålet i Bubers teori är att utveckla ett 

kunnande  i och genom genuina möten mellan lärare och elev (Aspelin, 2010).  
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5  Metod 
Den forskning och de teorier jag har tagit del av visar på betydelsen av att pedagogiska 

relationer kännetecknas av att pedagogen bekräftar eleverna i deras existens och ser dem 

som ett Du. Om det kombineras med att undervisningen för varje elev ligger i den 

proximala utvecklingszonen, bör det medföra att elevernas lärande kan öka. Hur den 

empiriska delen av mitt arbete, där jag undersöker hur några lärare uppfattar 

pedagogiska relationer och deras betydelse, planerades och genomfördes redovisar jag 

nedan.  

 

5.1 Metodval 

Jag valde att använda mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att man 

fördjupar sig, förtydligar och försöker få en förståelse av livsvärlden och existensen av 

människans grundbetingelser. Syftet är att få en djupare förståelse av individen och dess 

livsvärld. Genom att förklara hur människans liv och existens kommer till uttryck 

genom språket och ens handlingar fås en bättre förståelse för människors livssituationer 

(Patel & Davidson, 2011).  

 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att få in empiriskt material gällande de 

intervjuade lärares beskrivningar av hur de arbetar för att skapa pedagogiska relationer 

med sina elever och vad de har för uppfattning om relationens betydelse för elevernas 

studieprestationer. Genom att använda mig av denna metod, att analysera det som sägs i 

intervjun och även genom att koppla samman det till  tidigare forskning och olika 

teorier så kan jag söka svar till studiens syfte och frågeställningar. I en kvalitativ 

intervju är syftet att finna och identifiera kvaliteter hos ett fenomen. ”I det kvalitativa 

fallet är ambitionen […] att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” (Patel & Davidson, 2011:105). 

Kvalitativa intervjuer liknar ett vanligt samtal men de har ett bestämt fokus (Dimenäs, 

2007). Patel & Davidson (2011) skriver att de som deltar i samtalet är med och utformar 

intervjun. För att samtalet ska flyta på så bra som möjligt med den intervjuade så är det 

viktigt att intervjuaren kan kontrollera sitt språkbruk, kroppsspråk och gester. Jag anser 

att det är intervjupersonens uppfattningar och erfarenheter som är intressanta. Av den 

anledningen valde jag att använda mig av en låg strukturering vilket medför att frågorna 

är öppna och intervjupersonen har möjlighet att relativt fritt formulera ett svar. 
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Tillvägagångssättet med intervjun innebar att jag även kunde ställa följdfrågor ifall det 

behövdes till varje person som blev intervjuad (Patel & Davidson, 2011). 

 

5.2 Urval 

Jag valde att intervjua fyra lärare fördelat två olika skolor. Detta gjorde jag för att få 

möjlighet att upptäcka och analysera skillnader och likheter mellan hur lärarna arbetar 

för att skapa pedagogiska relationer med sina elever. Jag gjorde det också på två olika 

skolor för att få ett så brett material som möjligt. Båda skolorna ligger i småorter i 

samma kommun, i södra Sverige.  

 

Jag valde att intervjua lärare som är behöriga att undervisa i årskurs fyra till sex. 

Informanterna som jag valde att intervjua har jag en relation med sen innan. Jag valde  

även dessa lärare pågrund av att de har erfarenhet och kunskap om pedagogiska 

relationer. De intervjuade är mellan 25 och 59 år gamla och har en arbetslivserfarenhet 

mellan 2 och 34 år inom grundskolan. Att intervjupersonerna är olika gamla och har 

oika långa erfarenheter som lärare ökar sannolikheten för att olika uppfattningar ska 

komma fram. I min studie har jag valt att inte lägga något fokus på vilket kön lärarna 

har. För att skydda lärarna kallar jag dem till lärare 1, 2, 3 och 4, och alla benämns som 

”hon”. Studien är kvalitativ och består av åsikter uttryckta av fyra pedagoger, vilket 

betyder att resultatet inte kan ses som representativt för alla lärares tankar om hur man 

skapar en pedagogisk relation till sina elever. 

 

5.3 Genomförande 

Jag började med att precisera studiens syfte och frågeställningar. Därefter satte jag mig 

in i tidigare forskning och litteratur om pedagogiska relationer för att ha en förförståelse 

och vara väl förberedd  inom ämnet. Efter det bestämde jag mig för vilket 

tillvägagångssätt som skulle passa bäst till min studie. Jag valde att använda mig av 

kvalitativa intervjuer och därefter skapade jag öppna intervjufrågor som jag ansåg är 

relevanta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Jag började med att i 

god tid kontakta lärarnas chefer. Jag berättade vem jag var, vad min studie gick ut på 

och frågade om tillåtelse att intervjua dessa lärare. När jag sedan fick klartecken från 

cheferna så skickade jag ett mejl till lärarna och frågade om de ville delta i min studie. 

Jag berättade vad studien handlade om och vilket syfte jag hade. Jag informerade om att 

deltagandet var frivilligt och att de är oidentifierbara i studien och skickade med en länk 
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till Vetenskapsrådet och uppmanade dem att läsa om de etiska principerna. Jag berättade 

att intervjun skulle spelas in med bandspelare och hur lång tid intervjun skulle ta (se 

bilaga B). När intervjupersonerna gav sitt medgivande så bestämde vi datum och tid för 

intervjun och i samband med det så skickade jag med min intervjuguide, så att de skulle 

kunna läsa igenom frågorna och förbereda sig om de ville. 

 

Intervjuerna började med att jag åter igen klargjorde mitt syfte med studien och även 

förklarade hur intervjupersonens bidrag skulle användas. Jag berättade att det materialet 

som jag får in genom samtalet är anonymt och man kan inte identifiera intervjupersonen 

på något sätt. Jag berättade att jag vill spela in samtalet för att det skulle underlätta för 

mig när jag ska sammanställa resultatet och frågade om deras medgivande och det fick 

jag från samtliga intervjupersonerna. Alla intervjuer genomfördes i ett avskilt rum för 

att jag och intervjupersonerna inte skulle tappa fokus. Trots detta så kom en kollega in 

och störde vid en av intervjuerna men intervjupersonen kom snabbt tillbaka till ämnet 

efter att kollegan gått. Det är av vikt att intervjun genomförs på en lugn och avskild 

plats. Placeringen är också viktig, man bör sitta så att man ser varandra bra och kan få 

en naturlig ögonkontakt (Dimenäs, 2007). Vi samtliga intervjuer satt jag och 

informanterna vid vanliga bord så att samtalet skulle spelas in bra. Vi satt så att vi såg 

varandra bra och fick en bra ögonkontakt. Jag spelade in samtalet med min mobil och 

skrev samtidigt ner stödord i ett anteckningsblock, ifall tekniken inte skulle fungera. 

Genom att spela in samtalet så är verkligheten lagrad och jag kan lyssna på samtalet så 

många gånger jag  behöver för att kunna försäkra mig att jag har uppfattat allt korrekt. 

Genom att spela in samtalet så ökar tillförlitligheten eftersom intervjupersonernas svar 

registreras exakt så som det sägs (Patel & Davidson, 2011). Jag började intervjun med 

några uppvärmningsfrågor där intervjupersonen fick prata om sitt yrke, för att skapa en 

trygghet för den intervjuade. Jag började sedan ställa intervjufrågorna som är 

betydelsefulla för min studie. Intervjuerna tog mellan 20 och 60 minuter. I det 

hermeneutiska förhållningssättet så är medkänsla en tillgång eftersom det kan leda till 

ökad förståelse av intervjun. Forskaren reflekterar över sin roll som intervjuare och 

väljer att vara passiv eller aktiv. I detta förhållningssätt är det viktigt att intervjuaren är 

väl insatt i hur ens medverkan i samtalet, ens roll och förhållningsätt påverkar resultatet. 

Jag försökte att inte vara för aktiv eftersom det är intervjupersonens erfarenheter och 

tankar som är intressanta för min studie. Jag ville inte heller riskera att påverka vad de 

intervjuade sade, därför försökte jag vara neutral men intresserad av det som sades. Som 
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intervjuare måste man  vara medveten om att man inte bara uttrycker sig verbalt utan 

också med gester och ansiktsmimik. En medvetenhet om hur man uttrycker sig verbalt 

och ickeverbalt är därför viktigt (a.a). 

 

5.4 Bearbetning 
När jag alla intervjuerna var klara, så sparade jag inspelningarna på datorn och lyssnade 

igenom dem så att jag fått med allt. För att bearbeta materialet jag fick fram så använde 

jag mig av metoden transkribering, vilket innebär att man skriver ut med ord exakt som 

intervjupersonerna sa det i intervjun (Patel & Davidson, 2011). Jag spelade upp 

intervjuerna genom mobiltelefonen samtidigt som jag skrev ner exakt det som sagts i ett 

individuellt Word-dokument på datorn. Jag renskrev sedan mina anteckningar och 

gjorde en sammanfattning av intervjuerna för att försöka hitta mönster, likheter och 

olikheter av svarsresultaten. När man skriver rent sina anteckningar och skriver ut 

samtalet som spelades in så formar man också en beskrivande sammanfattning och man 

kan då hitta mönster i svaren (Dimenäs, 2007). Jag noterade sådant som relationeneras 

art, Jag-Du relationer eller Jag-Det-relationer och även om interaktionen mellan lärare 

och elev syftade framåt som i den proximala utvecklingszonen. I resultatdelen så 

använde jag mig av mina intervjufrågor som underrubriker. Litteraturen har också hjälpt 

mig när jag skulle sammanställa min resultatdel.  

 

5.5 Metodkritik 

Fördelen med att använda sig av en kvalitativ metod när man genomför en 

undersökning är att man får en djupare kunskap och förståelse om informanternas 

synsätt och deras livsvärld. Nackdelen med att använda sig av en kvalitativ metod är att 

det är tidskrävande och att man inte kan veta om man har fått med alla variationer av 

uppfattningar om det specifika fenomenet när man samlade in sitt material. En annan 

nackdel är att intervjupersonerna kan försöka framställa sig själva som bra genom att 

försöka svara enligt de svar de tror att intervjuaren vill höra. Men eftersom att jag 

använt mig av öppna frågor så är chansen ganska liten att de vet vad det är för specifikt 

svar som de tror jag att jag vill höra. Däremot så kan jag inte veta om svaren som jag får 

är sanningsenliga men man har såklart förhoppningar om att informanterna är ärliga när 

de svarar. Följdfrågor är väldigt bra för man kommer ännu djupare i frågan men jag 

tyckte det var svårt att ställa följdfrågor, för många gånger tyckte jag att vissa av 

intervjupersonerna gav korta svar som de sedan kände sig nöjda med och ville gå vidare 
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till nästa fråga, trots att jag gav dem gott om tid för att svara (Patel & Davidson, 2011). 

Jag tror att fler intervjuer och observationer hade gjort studien bättre men jag hade inte 

så mycket tid till att genomföra detta. 

 

Kritik som finns mot att använda sig av transkribering i kvalitativa intervjuer är att 

gester, mimik, kroppspråk, ironi går förlorad när man skriver ut samtalet till text. 

Intervjupersonen kan även i samtalet använda sig av slang, ofullständiga meningar och 

grammatiska fel och man har då en tendens att omedvetet vilja ändra detta så att det blir 

korrekt och fullständiga meningar. Jag tyckte var svårt transkribera samtalet till en 

läsbar text eftersom det talade språket inte är likt det skrivna språket. En annan nackdel 

är att varje intervju som transkriberas är väldigt tidskrävande och blir ganska 

omfattande. Man intervjuar oftast ett flertal informanter, vilka man spelar in och 

transkriberar, vilket leder till att textmaterialet blir omfattande och tar väldigt långt tid 

att skriva ut (Patel & Davidson, 2011). Trots kritiken mot  att använda sig av kvalitativa 

intervjuer så tror jag att det är denna metod som passade min studie bäst. Jag har genom 

att använda mig av denna metod haft lättare att förstå vad intervjupersonen menar 

eftersom jag i samtalet kan ställa följdfrågor om det är något som jag inte har uppfattat 

eller om jag velat ha något förtydligande. Detta hade man inte kunnat göra om man 

använt sig av exempelvis enkäter. 

   

5.6 Trovärdighet 
Beroende på hur pedagogerna påverkades av att jag skickade ut intervjuguiden innan 

intervjuerna så kan det ha påverkat resultatets trovärdighet. Om det är så att 

informanterna läste igenom frågorna och därefter svarade med vad de ansåg att jag 

förväntades vilja höra och inte sa vad de själva ansåg, så kan det ha påverkat resultatets 

trovärdighet negativt. Är det så att informanterna läste igenom intervjuguiden och 

verkligen tänkte till vad de själva anser så svarade de förhoppningsvis utifrån egna 

erfarenheter och tankar. Trovärdigheten kan då ha höjts genom att jag skickade ut 

intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes samt att  informanterna har svarat 

sanningsenligt. Jag vet att de lärare som jag intervjuade har kunskap och erfarenhet om 

hur man arbetar för att skapa pedagogiska relationer och därmed uppfattar jag att det de 

säger är trovärdigt och bidrar till studiens trovärdighet. 
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5.7 Forskningsetiska principerna 

Forskning ska vara meningsfull och vidröra områden som är av betydelse för utveckling 

av vårt samhälle. Kravet som finns är att den ska genomföras till fördel för samhället 

och dess medborgare. Det finns fyra etiska huvudkrav som Vetenskapsrådet framhåller. 

Dessa ska fungera som en vägledning genom forskning och all forskning måste ta 

hänsyn till dessa för att kunna genomföra sin studie. Dessa krav existerar för att skydda 

individen. De fyra huvudkraven som finns i en humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Dimenäs, 2007). 

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de som deltar i studien om 

vilket syfte studien har och om vad deras deltagande innebär för dem och hur detta 

kommer påverka studien (Dimenäs, 2007). Som jag har beskrivit tidigare (se 5.3) 

informerades de tillfrågade lärarna först per mejl (se bilaga B) och sedan också innan 

intervjun började. 

 

Samtyckeskravet betyder att jag ska få deltagarnas medgivande till att de vill delta i 

studien. Det fick jag när de gav mig sitt medgivande och valde att bli intervjuade, trots 

att jag informerade dem om att deltagandet var frivilligt (Dimenäs, 2007). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas uppgifter i undersökningen ska 

förvaras så att ingen annan kan ta del av dem. Dimenäs skriver följande om 

konfidentialitetskravet; ”Alla uppgifter som vi erhåller från och om individerna 

behandlas konfidentiellt. Det innebär dels att vi inte får lämna uppgifter till 

utomstående, dels att det inte får vara möjligt att identifiera en enskild individ när vi 

presenterar resultat” (Dimenäs, 2007:63). Man ska alltså värna om individernas 

integritet. Jag uppfyllde konfidentialitetskravet genom att jag genomförde nedanstående 

delar. Jag skrev till pedagogerna i mejlet att deras deltagande är anonymt och man 

kommer inte i studien kunna identifiera dem. Jag skickade med en länk till 

Vetenskapsrådet och uppmanade dem att läsa om de etiska principerna. I samband med 

intervjun så frågade jag först om deras tillåtelse att spela in intervjun. Jag berättade att 

inspelningarna endast kommer att användas när jag ska sammanfatta resultatet och att 

det sedan kommer att raderas. Jag angav inte några namn på respektive utskriven 
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intervju och jag förvarade inspelningarna så att ingen utomstående skulle kunna komma 

åt dem (a.a).  

  

Nyttjandekravet handlar om materialet som jag fått fram genom intervjuerna endast får 

användas enbart för forskningsändamål och för den här studien. Detta krav har jag 

uppfyllt genom att endast använda intervjuerna för att besvara mitt syfte och mina 

frågeställningar i min studie. All information som jag har fått ta del av kommer jag att 

radera när min studie är klar (Dimenäs, 2007). 
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6  Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet som jag kom fram till genom intervjuerna, vars 

syfte var att få en uppfattning om hur lärare tänker och arbetar kring pedagogiska 

relationer och även vad dessa har för påverkan på elevernas studieprestationer. Mina 

frågeställningar är underrubriker i detta kapitlet, vilket gör att man lättare kan se om 

mina frågeställningar och om mitt syfte har blivit besvarat. 

 

6.1 Pedagogiska relationer 

Informanterna har olika tankar om innebörden i pedagogiska relationer. Lärare 1 anser 

att en pedagogisk relation handlar att man måste skapa ett förtroende och en trygghet så 

att eleverna känner sig säkra och att de vågar vända sig till pedagogen när de har ett 

problem, både privat och i skolan. För lärare 2 innebär en pedagogisk relation att läraren 

och eleverna känner sig trygga med varandra och att läraren finns där oavsett vad 

eleverna presterar i skolan. I den pedagogiska relationen så  stöttar pedagogen eleverna i 

deras kunskapsutveckling genom att man ger tips och konstruktiv kritik och det är sedan 

upp till eleverna att själva genomföra jobbet. Men innan man kan ge kritik och feedback 

till sina elever så säger lärare 2 att man måste bygga upp en relation med sina elever 

innan det kan ske. Läraren i fråga anser att en pedagogisk relation kan handla om att 

man har ett lärande klassrumsklimat där det ges möjlighet till pedagogiska samtal och 

pedagogiska situationer. Lärare 3 säger att det finns många olika nivåer på en 

pedagogisk relation. En nivå på en pedagogisk relation skulle kunna vara att pedagogen 

är en ledare tillsammans med en grupp elever. Lärare 3 tar många gånger upp att en 

pedagogisk relation handlar om att läraren ska lära ut kunskap till sina elever och man 

måste på olika sätt försäkra sig om att eleverna har fått denna kunskap. ”Nu för tiden så 

vet man ju att om jag pratar framför en grupp elever så är det inte alla som lyssnar även 

om de tittar på mig, även om det ser ut som att de lyssnar. Utan jag måste ju gå in hos 

var och en eller små grupper, mindre grupper för att försäkra mig om att de har nått den 

kunskap som jag vill att dem ska ha” (Lärare 3). Lärare 4 säger att en pedagogisk 

relation innebär att man har med sig eleverna i sin undervisning och att de vill jobba 

med det som har valts ut. Man ska även ha en bra relation med sina elever på alla sätt 

och vis anser lärare 4. Det är viktigt att man ger eleverna uppgifter som de känner sig 

entusiastiska inför, för när det är roligt så lär de sig mer tror lärare 4.  
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Lärare 1 säger att för att kunna skapa relationer med sina elever måste pedagogen 

besitta följande egenskaper. Pedagogen måste vara närvarande, visa för eleverna att den 

bryr sig genom att se alla elever. Han/hon måste vara entusiastisk och tro på det den 

gör. Pedagogen måste även tro på sina elever och ställa krav som höjer dem och inte 

sänker dem. Lärare 2 anser att man som lärare måste ha ett stort tålamod, vara tydlig i 

sitt ledarskap och vara lugn för då smittar den stämningen av sig på eleverna. För att 

kunna skapa relationer med sina elever så måste pedagogen vara en god lyssnare genom 

att bekräfta och visa eleverna att man har lyssnat på det de har sagt. Som pedagog måste 

man har ett stort hjärta, där man ska ha plats för många barn. Man måste även ha en tro 

på att alla barn är godhjärtade och att de vill lyckas i skolan, anser lärare 2. Lärare 3 

säger att egenskaper som en lärare bör ha för att lyckas med relationsskapande är att 

man ska vara tydlig, både i sitt sätt att va mot människor och även i sitt didaktiska och 

pedagogiska lärande. Pedagogen ska vara entusiastisk, kreativ och lyhörd på vad eleven 

säger så att de känner att det blir lyssnade på. Man måste ha lätt för att tycka om barn 

anser lärare 4. Man ska vara rättvis, ha struktur och vara ödmjuk. Det är bra att visa att 

man kan göra fel och våga erkänna det. Pedagogen ska vara engagerad och en auktoritet 

men man ska låta eleverna vara delaktiga i sin egen undervisning, som ska bestå av ett 

varierat arbetssätt eftersom eleverna lär sig på olika sätt.  

 

6.2 Hur man arbetar för att skapa pedagogiska relationer 
Enligt resultatet som jag har fått fram i mina intervjuer så har lärarna olika åsikter om 

hur man ska arbeta för att skapa pedagogiska relationer. Lärare 1 säger att man måste 

hitta något bra hos varje elever och att man vara personlig med alla elever så att de 

känner sig sedda. Läraren arbetar mycket med att ta reda på elevernas intresse och 

bygga vidare på det för att skapa en pedagogisk relation. För att skapa pedagogiska 

relationer så arbetar lärare 2 med att varje elev varje dag ska bli sedd, bli hörd och bli 

tagen på allvar. ”Att försöka se dom och ta dom på allvar och lyssna på dom, prata med 

dom och sätta sig in i vad som är viktigt i deras värld och sen försöka använda det när 

jag vill att dom ska lyssna på mig, att jag då bekräftar och att jag har hört vad om har 

sagt så jag kan bygga vidare på det” (Lärare 2). Lärare 2 säger att i dennes klass så 

arbetar pedagogen mycket med själva gruppen för att skapa pedagogiska relationer och 

även för att skapa en gemenskap med alla. Eleverna ska känna sig trygga i gruppen och 

de ska våga säga vad de tycker, därför jobbar eleverna mycket med att de tillsammans 

ska få diskutera och komma fram till vad de tycker är viktigt. Lärare 2 anser att det är 
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pedagogen som är vuxen och därmed har ansvaret i relationsskapandet med sina elever. 

Lärare 3 anser däremot att det också är elevernas ansvar i skapandet av pedagogiska 

relationer men läraren har det största ansvaret. Läraren i fråga arbetar mycket med att 

göra föräldrarna delaktiga i deras barns skolgång och försöker skapa en nära kontakt 

med föräldrarna genom att mejla och ringa dem ofta. Lärare 3 tror att föräldrarna har 

stort inflytande i relationsskapandet med eleverna och genom att ha en nära relation 

med föräldrarna så blir det även lättare att skapa en pedagogisk relation med eleverna. 

Ett annat sätt att arbeta för att skapa pedagogiska relationer med sina elever är att visa 

intresse för eleverna, som person men även för deras fritidsintresse, hävdar lärare 3. För 

att skapa pedagogiska relationer så arbetar lärare 4 med att skapa en gemenskap och 

trygghet med eleverna i klassrummet. ”Jag som lärare har ett stort ansvar, det är min 

uppgift att skapa en relation med eleverna. Jag tror att man skapar en bra relation genom 

att äta med eleverna. För då kan man lära känna dem utanför klassrummet och de 

slipper tänka på massa krav som de ska uppnå” (Lärare 4). 

 

6.3 Betydelsen för elevernas prestationer i skolan 
Alla lärare är eniga om att pedagogens bemötande och förväntningar på eleverna 

påverkar deras studieprestationer i skolan. Lärare 1 tror att en fungerande relationen 

påverkar eleven så att denne lyssnar på läraren, tar till sig och bearbetar det som sägs. 

Eleven vågar, kan och vill lära sig saker i skolan. Fungerar relationen inte så tror 

pedagogen att eleven känner att den inte vill och inte kan lära sig och helt inte bryr sig 

om skolan. Lärare 1 tror att förväntningar antingen höjer eller sänker eleven. Har 

pedagogen positiva förväntningar på en elev så tror lärare i fråga att det kan leda till att 

eleven får ett ökat självförtroende, känner en tillit och denne vågar lära sig nya saker. 

Genom ökat självförtroende så vill, vågar och kan eleven. Har pedagogen negativa 

förväntningar på en elev så tror lärare 1 att det kan leda till att eleven inte bryr sig om 

skolan eftersom den ändå inte tror att den kan klara av det. Har man en fungerande 

relation tillsammans med sin elev så har den möjlighet att nå långt sin skolgång och i 

sin kunskapsutveckling, anser lärare 2. Om relationen inte fungerar mellan en pedagog 

och en elev så tror lärare 2 att eleven inte anser att läraren är betydelsefull och därmed 

vägrar att lyssna på vad pedagogen har att säga. ”Jag tänker att om en elev och jag inte 

har en fungerande relation så vill ju inte den eleven lyssna på mig när jag ger den tips 

och råd för hur den ska göra för att fortsätta utvecklas eller gå vidare i sina tankebanor 

eller utveckla sitt skriftspråk eller vad det än gäller, för det är ju inte viktigt för den 
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eleven då” (Lärare 2). Lärare 2 tror att om läraren har positiva förväntningar på en elev 

och tror att den kan lyckas så är chansen stor att eleven göra det bara av farten. Tror 

man att eleven kan lyckas så har dem större chans att göra det eftersom han eller hon 

känner att läraren tror på dem och deras kunskap. Negativa förväntningar tror lärare 2 

kan få förödande konsekvenser för eleven både när det gäller deras studieresultat och 

deras välmående. Förväntar sig pedagogen att eleven kommer att göra dumheter så 

kommer eleven göra dumheter, det blir som självuppfyllande profetior åt bägge hållen 

tror lärare 2. Lärare 3 tror att om man har en fungerande relation med sina elever så blir 

eleverna mer fokuserade på vad som ska göras och det blir mindre småprat. Läraren i 

fråga säger följande om hur en icke fungerande relation påverkar eleverna i skolan: ”Ja 

den påverkar ju jättemycket den kan ju få drastiska följder som att man inte vill gå till 

skolan eller det kan få andra följder också att det här är tråkigt det här ämnet eller att 

man bara vill sabba eller att man drar med sig andra på nånting eller helt enkelt bara är 

okoncentrerad” (Lärare 3). Om relationen med läraren inte fungerar så kan det få följder 

för elevens sociala liv utanför skolan, anser lärare 3. Läraren ifråga tror att om 

pedagogen har positiva förväntningar och ställer krav som är möjliga att nå och eleven 

lever upp till dessa förväntningar så kommer eleven känna en genuin glädje. Lärare 4 

tror att det påverkar eleven positivt om relationen fungerar, eleven blir då säkrare på sig 

själv och presterar bättre och detta kan leda till att eleven trivs bättre i skolan. Fungerar 

inte relationen så kan eleven prestera sämre i skolan eftersom att den tänker på 

relationen hela tiden, tror läraren 4. Mår eleven dåligt och inte gör sitt bästa i skolan så 

kan det bli en dålig relation mellan läraren och eleven. Lärare 4 säger att förväntningar 

har stor betydelse för eleven, har läraren positiva respektive negativa förväntningar så 

kommer den leva upp till detta. Lärare 4 tror att det är farligt att ha för låga 

förväntningar, man måste se vilka förutsättningar eleven har och därefter utmana eleven 

på dennes nivå så den inte tappar suget. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 
I resultatet av min studie framkommer det att intervjupersonerna hade delvis olika 

uppfattningar om pedagogiska relationer och dess innebörd. En uppfattning är att 

relationen handlar om att eleverna ska känna ett förtroende och en trygghet. Dessutom 

finns uppfattningen att relationen innefattar att man har med sig eleverna i sin 

undervisning och att de vill jobba med det som läraren har valt ut. För att kunna skapa 

relationer med sina elever måste pedagogen ha olika egenskaper som kan vara gynnsamt 
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i relationsskapandet. Informanterna har många likheter när det gäller vilka egenskaper 

de anser att en pedagog behöver ha för att kunna skapa relationer med sina elever. De 

tycker att läraren ska vara närvarande,entusiastisk omtänksam, ödmjuk, lyhörd och 

tydlig i sitt ledarskap. Pedagogen måste även tro på det den gör, tro på sina elever och 

ställa rimliga krav som höjer dem och inte sänker dem. Pedagogen måste vara en god 

lyssnare genom att bekräfta och visa eleverna att man har lyssnat på det de har sagt, 

anser de pedagoger som har blivit intervjuade. 

 

Lärarna har olika åsikter om hur man ska arbeta för att skapa pedagogiska relationer. 

Alla informanterna använder elevernas intresse och deras liv utanför skolan för att skapa 

pedagogiska relationer. Tre av lärarna arbetar med att få en bra relation med alla sina 

elever genom att dem ska känna sig hörda och sedda. Pedagogen har det största ansvaret 

i relationsskapandet. Pedagogen har ett övertag och pedagogen har ansvaret för hur 

relationen ska utvecklas. Den fjärde arbetar med att skapa en nära kontakt med 

föräldrarna för att de ska vara delaktiga i deras barns skolgång. Hon tror att föräldrarna 

har stort inflytande i relationsskapandet med eleverna och genom att ha en nära relation 

med föräldrarna så blir det även lättare att skapa en pedagogisk relation med eleverna.  

 

Lärarna är eniga om att pedagogens bemötande och förväntningar på eleverna påverkar 

deras studieprestationer i skolan. De tror att förväntningar antingen höjer eller sänker 

eleverna. Tror man att eleven kan lyckas så har de en större chans att göra det eftersom 

de känner att läraren tror på dem och deras kunskap. Negativa förväntningar kan få 

förödande konsekvenser för eleven både när det gäller deras studieresultat och deras 

välmående, anser majoriteten av lärarna. 
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7  Analys 
I detta kapitel kopplar jag samman mitt resultat med litteratur, tidigare forskning och 

teorier för att kunna besvara studiens syfte och mina frågeställningar.  

 

7.1 Pedagogiska relationer 
 
7.1.1 Jag-Du relationer 

Lärarna som jag har intervjuat har olika tankar om pedagogiska relationer och deras 

innebörd, ändå har de det gemensamt att de utgår från att man har en personlig relation 

till var och en av eleverna och detta av en Jag-Du karaktär. En av dessa tankar är att en 

pedagogisk relation handlar om att man måste skapa ett förtroende och en trygghet så att 

eleverna känner sig säkra och att de vågar vända sig till sin lärare när de har ett problem, 

både privat och i skolan. Lilja (2013) nämner olika strategier som läraren kan använda 

sig av för att vinna elevernas förtroende och för att förbättra deras relation. Genom att 

lyssna på sina elever, vara lyhörd för elevernas tankar och visa att man bryr sig om dem 

så kan relationen förbättras avsevärt. Relationen sinsemellan kan även förbättras genom 

att läraren visar eleverna respekt genom att bekräfta eleverna i deras existens och visa 

dem lika värde (a.a). Jag kopplar detta även till Brooks studie som hon genomförde i 

Sverige och Schweiz, gällande vad som påverkar elevers intresse för skolan. Elever från 

både Sverige och Schweiz berättade vad som bland annat påverkade deras 

studieprestationer i skolan, nämligen läraren. Eleverna säger att en bra lärare är 

tillgänglig, lätt att prata med och lyssnar på dem. Lärare ska även vara villig att hjälpa 

eleverna med problem som både rör livet i skolan och utanför (Brooks, 2005). Detta är 

även något Elevvårdsutredningen skriver om. En lärare som har en genuin omtanke om 

sina elever både i och utanför skolan kan utveckla en bra relation med sina elever (SOU 

2000:19).  

 

En annan tanke är att i den pedagogiska relationen så stöttar pedagogen eleverna i deras 

kunskapsutveckling genom att man ger tips och konstruktiv kritik och det är sedan upp 

till eleverna att själva genomföra jobbet. Detta kopplar jag till Aspelin (2010) som 

skriver om Bubers Jag-Du teori, vilket i detta fall är en ömsesidig personlig relation 

mellan en lärare och en elev. Eleverna ska upptäcka sin egen väg, utveckla sitt Jag och 

samtidigt kunna relatera sig till omvärlden som Du. För att en elev ska kunna skapa en 

sådan utveckling så krävs det att pedagogen finns med som en vägvisare under vägens 

gång. Samtidigt som läraren ska vara en kritisk vägvisare så kan inte läraren tala om för 
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eleven vart och hur den ska gå utan eleven måste själv söka sin personliga riktning och 

det är pedagogens uppgift att hjälpa eleven finna den. Buber menar att läraren finns med 

som medvandrare men eleven måste ansvara för sig själv, för sina studier och för sitt 

eget liv. Enligt Aspelin är huvudmålet i Bubers teori att utveckla ett kunnande i och 

genom genuina möten mellan lärare och elev. Det finns två sidor av pedagogiska 

relationer. Den pedagogiska relationen består av lärarens relation till sin elev och även 

elevens relation till sin lärare. Har de förtroende för varandra så kommer de uppleva 

detta på olika sätt. Eleven har förtroende för att pedagogen är en vägvisaren och att den 

bryr sig eleven. Lärare litar på att eleven vill utvecklas och att den deltar aktivt i 

lärprocessen (Aspelin, 2010). 

 

7.1.2 Utvecklande relationer 

En likartad tanke är att en pedagogisk relation handlar om att läraren har med sig sina 

elever i sin undervisning och att de vill jobba med det som läraren har valt ut. Läraren 

ska lära ut kunskap till sina elever och man måste på olika sätt försäkra sig om att 

eleverna har fått denna kunskap. Detta gör man genom att man samtalar med eleverna 

enskilt och i grupp för att få reda på om de har förstått och tagit till sig det som har lärts 

ut. Detta kopplar jag till den sociokulturella teorin och närmaste utvecklingszonen. 

Genom att barnet samspelar med personer som är mer kompetenta, lärare eller 

klasskamrat, så kan det prestera mer än vad den hade klarat på egen hand. På så sätt lär 

sig barnet genom samspelet och kan nå högre nivåer i sin  kunskapsutveckling. I 

utvecklingszonen så sker det ett samarbete där man påverkar varandra ömsesidigt och 

man är med och bidrar utifrån egna förutsättningar och villkor (Bråten, 1998). ”Den 

samarbetsform för undervisning som Vygotskij beskriver, förutsätter alltså ett 

pedagogiskt möte mellan en elev och en lärare, till vilket bägge parter tillför den 

gemensamma sociala situationen både aktivitet och kreativitet” (Bråten, 1998:24).   

 

För att kunna skapa relationer med sina elever måste pedagogen ha olika egenskaper 

som kan vara gynnsamt i relationsskapandet. Informanterna har många likheter när det 

gäller vilka egenskaper de anser att en pedagog behöver ha för att kunna skapa 

relationer med sina elever. De tycker att läraren ska vara närvarande, omtänksam, 

ödmjuk, lyhörd och tydlig i sitt ledarskap. Pedagogen måste vara entusiastisk, kreativ 

och tro på det den gör. Pedagogen måste även tro på sina elever och ställa rimliga krav 

som höjer dem och inte sänker dem. För att kunna skapa relationer med sina elever så 

måste pedagogen vara en god lyssnare genom att bekräfta och visa eleverna att man har 
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lyssnat på det de har sagt, anser de pedagoger som har blivit intervjuade. Genom att 

lyssna på sina elever, visas eleverna respekt. Om läraren bekräftar eleverna, är lyhörd 

för elevernas tankar och visar omtanke, så kan relationen bli mycket bättre (Lilja, 2013). 

”Engagerade lärare som brinner för sitt ämne eller i sin roll som vägvisare och 

handledare lyckas oftast få eleverna att känna att det är roligt att vidga sina horisonter 

och lära sig mer” (SOU 2000:19:155).  

 

7.2 Hur man arbetar för att skapa pedagogiska relationer 

Lärarna har olika åsikter om hur man ska arbeta för att skapa pedagogiska relationer. 

Hälften av lärarna arbetar med att eleverna ska bli sedda och bli hörda varje dag och på 

så sätt ska detta gynna relationsskapandet. Som Jenner (2004) har  påpekat så är det 

viktiga hur man blir sedd, inte att man blir det. Jag kopplar detta till perspektivseende, 

vilket innebär att man går utanför sitt eget perspektiv och ser det ur elevens synsätt. 

Man möter eleven utifrån dess livssituation och upplevelse av världen (a.a). Genom att 

lyssna på sina elever, vara lyhörd för elevernas tankar och visa att man bryr sig om dem 

så kan relationen förbättras avsevärt. Relationen kan även förbättras genom att läraren 

visar eleverna respekt genom att bekräfta eleverna i deras existens och visar dem lika 

värde (Lilja, 2013).  

 

Alla informanterna använder elevernas intresse och deras liv utanför skolan för att skapa 

pedagogiska relationer. De tar reda på vad eleverna gör på sin fritid och bygger sedan 

vidare på detta för att visa eleverna att de bryr sig om dem även utanför skolans värld. 

Lilja (2013) skriver att man som lärare måste sätta sig in i elevernas levda verklighet, 

vilket innebär att man ser eleven som ett subjekt och inte som ett objekt. Genom att 

läraren har en inblick i elevens levda verklighet så kan läraren bemöta eleven på ett 

bättre sätt och det blir även lättare för läraren att se vilka möjligheter eleven har i sin 

kunskapsutveckling (Lilja, 2013). Jag-Du teorin passar in på dessa tankar då denna 

handlar om att man i mötet ser den andre individen. Jag-Du teorin är i detta fallet en 

ömsesidig och personlig relation mellan en lärare och en elev (Aspelin, 2010). Det är 

pedagogens uppgift att försöka förstå sin elev genom att använda sig av en Jag-Du 

relation, vilket handlar om att se den andre som person och sätta sig in i den andres 

livssituation (Jenner, 2004) Genom att lärare har ett genuint engagemang i sina elever 

och bryr sig om eleverna även utanför klassrummet, kan detta vidare gynna skapandet 

av pedagogiska relationer (SOU 2000:19). 
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En av lärarna arbetar mycket med att göra föräldrarna delaktiga i deras barns skolgång 

och försöker skapa en nära kontakt med föräldrarna genom att mejla och ringa dem ofta. 

Läraren tror att föräldrarna har stort inflytande i relationsskapandet med eleverna och 

genom att ha en nära relation med föräldrarna så blir det även lättare att skapa en 

pedagogisk relation med eleverna. Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) skriver att 

föräldraengagemanget har ökat i skolan. En av de största anledningen till att det har ökat 

är för att föräldrarna vill vara delaktiga i sina barns skolgång och för att de vill sina 

barns bästa. Föräldrarna kan vara en viktig tillgång i skolan, för de kan vara med och 

bidra till utvecklandet av den lärandemiljö som barnet befinner sig i (a.a).   

 

Lärarna anser att det är pedagogen som har det största ansvaret i relationsskapandet. 

Pedagogen har ett övertag och man har som pedagog ansvar för hur relationen ska 

utvecklas. Jenner framhåller at det är viktigt att läraren är medveten om den 

maktposition man har som pedagog och att man är medveten om att det inte är en 

jämställd relation. Det är pedagogens uppgift att försöka förstå sin elev och inte tvärtom  

(2004). 

 

7.3 Betydelsen för elevernas prestationer i skolan 
Alla lärare är eniga om att pedagogens bemötande och förväntningar på eleverna 

påverkar deras studieprestationer i skolan. De tror att förväntningar antingen höjer eller 

sänker eleverna. Tror man att eleven kan lyckas så har de en större chans att göra det 

eftersom de känner att läraren tror på dem och deras kunskap. Negativa förväntningar 

kan få förödande konsekvenser för eleven både när det gäller deras studieresultat och 

deras välmående, anser majoriteten av lärarna. Det blir som självuppfyllande profetior 

åt bägge hållen. Jag kopplar detta till den tidigare forskning som gjorts av hur lärares 

bemötande och förväntningar påverkar elevernas studieprestationer. Förväntningar 

formas genom att man bildar sig ett uppfattning om en individ och därefter skapas olika 

förväntningar. Pedagogens bemötande påverkar elevers prestationer i skolan (Jenner, 

2004). Beroende på hur eleven blir bemött så kommer han/hon uppfatta och värdera sin 

egen förmåga och kompetens. Detta kommer vidare att påverka vad eleven kommer att 

sträva mot att uppnå i skolan (Giota, 2002). Giota skriver om en studie som handlade 

om hur lärares krav och förväntningar påverkade elevernas betyg. Hon påpekar att 

studien visar starka bevis för att lärarens krav och förväntningar påverkade elevens 
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intresse för att lära och dennes utveckling i skolan (a.a). Jenner (2004) skriver också om 

att pedagogers bemötande och förväntningar på eleven påverkas deras prestationer och 

kunskapsutveckling i skolan. Enligt Jenner (2004) kom Rosenthal och Jacobson i sin 

forskning fram till att positiva förväntningar på eleven förbättrade elevernas prestationer 

och även deras kunskapsutveckling. Beroende på vilka förväntningar läraren har på 

eleven så kommer detta påverka elevens beteende, prestationer och dess 

kunskapsutveckling (a.a). 
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8  Diskussion 
I följande kapitel förs en diskussion kring slutresultatet som jag fick fram. Jag för även 

en diskussion kring metoden samt hur fortsatt forskning om ämnet kan utformas. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att lärarna och litteraturen anser att trygghet och förtroende är viktigt i 

en pedagogisk relation. När det handlar om hur en lärare ska vara menar både lärarna 

och litteraturen att man ska vara närvarande omtänksam, tydlig, lyhörd, entusiastisk, 

kreativ och det är viktigt att man tror på både sina elever och på det man lär ut (Lilja, 

2013. Genom att lyssna och vara lyhörd på sina elever så kan förtroendet för läraren 

stärkas. 

 

Resultatet visar att pedagogiska relationer och dess innebörd tolkas olika. Vissa av 

lärarna anser att pedagogiska relationer har med kunskap att göra, andra anser att 

pedagogiska relationer handlar om samspel mellan elev och lärare. Något som 

förvånade mig när jag samlade ihop min empiri var att kunskap har med relationer att 

göra. Jag har förståelse för att läraren i den pedagogiska relationen även lär ut kunskap 

till sina elever men jag tror att det kan få konsekvenser om man lägger för stor vikt på 

kunskap och inte på eleverna som individer. Jag tror att detta kan påverka elevernas 

studieprestationer negativt för risken är stor att individen inte känner sig som ett subjekt 

utan ett objekt. Det kan leda till att eleverna förlorar förtroendet för sin lärare eftersom 

de känner att läraren bara bryr sig om deras kunskapsutveckling och inte om dem som 

individer. Genom att använda sig av Jag-Du teorin så tror jag att relationen mellan 

lärare och elev kan förbättras, då man ser eleven som ett subjekt (individ) och inte som 

ett objekt (elev) vilket innebär att man ser eleven som en Du och inte som en Det. Både 

litteraturen och de intervjuade anser att det är viktigt att eleverna blir sedda som en 

individ. Denna teori hade jag inte hört någonting om innan men det är en teori som jag 

verkligen har tagit till mig och som jag vill använda mig av när jag ska bemöta mina 

kommande elever (Aspelin, 2010). Alla de intervjuade och även litteraturen är eniga om 

att pedagogens bemötande och förväntningar på eleverna påverkar deras 

studieprestationer i skolan. De tror att förväntningar antingen höjer eller sänker 

eleverna. Jag tror att ens bemötande och förväntningar på en elev kommer att bli 

självuppfyllande profetior. Det är därför viktigt att man som pedagog har kunskap om 

hur ens bemötande och förväntningar påverkar eleven och även dennes 

studieprestationer (Jenner, 2004). 
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Både litteraturen och lärarna hävdar att det är läraren som har det största ansvaret i den 

pedagogiska relationen och detta är även något som jag håller med om. Det är läraren 

som är den vuxne i relationen och som har ett maktövertag för hur relationen ska 

komma att utvecklas. Jag tycker också att det är viktigt att pedagogen är medveten om 

att man har ett övertag och att man är medveten om att man som pedagog har det största 

ansvaret i relationsskapandet (Jenner, 2004). 

 

8.2 Metoddiskussion 

Syftet med min studie var att studera lärares beskrivningar av arbetet med pedagogiska 

relationer och vad dessa relationer har för betydelse för elevernas studieprestationer. Jag 

har fått en djupare kunskap och förståelse om informanternas synsätt och deras 

erfarenheter om pedagogiska relationer genom att jag har intervjuat dem kvalitativt. Jag 

tror att man har lättare att förstå vad intervjupersonen menar eftersom man i samtalet 

kan ställa följdfrågor om det är något som man inte har uppfattat eller vill ha förtydligat. 

Jag tyckte att det var svårt att ställa följdfrågor, för jag ville inte vara för påstridig och 

tjatig när intervjupersonen verkade ”färdig” med en fråga. För att få ett så trovärdigt 

resultat som möjligt krävs det att man har erfarenhet utav att intervjua, vilket jag inte 

har. För att bli en bra intervjuare så krävs det träning och åter träning (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Det hade även varit intressant att intervjua elever för att få deras perspektiv och tankar 

kring pedagogiska relationer och om de anser att dessa relationer har betydelse för deras 

studieprestationer. Jag tror att observationer hade passat bra till intervjuerna i studien 

för att se om det som lärarna säger i intervjuerna verkligen stämmer överens med 

verkligheten. Just för att se om lärarna faktiskt arbetar med pedagogiska relationer på ett 

visst sätt som de säger i intervjuerna. Trots att det hade varit intressant med 

observationer så kände jag att tiden inte räckte till för att genomföra detta.  

 

8.3 Fortsatt forskning  

Fortsatt forskning inom pedagogiska relationer skulle kunna vara att genomföra 

observationer, för att se hur lärare arbetar för att skapa relationer till sina elever och vad 

dessa relationer har för betydelse för elevernas studieprestationer. Man kan även 

jämföra elevernas och lärarnas åsikter om relationens betydelse för att se om det finns 

några likheter eller skillnader. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Hur är du som lärare? 

- Hur tror du att eleverna uppfattar dig som lärare? 

 

Huvudfrågor 

Vad innebär en pedagogisk relation för dig? 

 

Varför är det viktigt att pedagogen har en relation med sina elever?   

- För vem är det viktigt? 

 

Hur arbetar du för att skapa en relation till dina elever? 

- Vad är ditt ansvar i relationen? 

 

Vad har en pedagogisk relation för betydelse för elevernas prestationer i skolan? 

- Hur påverkar en fungerande relation eleverna i skolan? 

- Hur påverkar en icke fungerande relation eleverna i skolan? 

- Har du någon erfarenhet av en icke fungerande relation? Vad gjorde du då? 

 

Hur tror du att positiva respektive negativa förväntningar på en elev påverkar eleven i 

skolan? 

 

Vad behöver läraren ha för egenskaper för att skapa en framgångsrik relation till sina 

elever? 
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Bilagor 
Bilaga B Brev till informanterna 

 
Hej! 

 

Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete och skulle vilja intervjua dig. Jag 

hade tänkt genomföra intervjuerna V49, jag kan alla dagar utom mellan 9-13 på 

torsdagen. Om du är villig att medverka så bestämmer du tid och plats. 

 

Mitt examensarbete handlar om pedagogiska relationer och deras betydelse för elevers 

studieprestationer och mitt syfte med examensarbetet är att undersöka hur lärare arbetar 

för att skapa pedagogiska relationer till sina elever och vad det har för betydelse för 

elevernas prestationer i skolan. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 30-45 min och kommer att spelas in då jag som ensam 

intervjuare inte har möjlighet att anteckna allt och kommer behöva gå tillbaka och 

lyssna på det som sagts. Inspelningen kommer endast att användas i forskningssyfte till 

mitt examensarbete och kommer sedan att förstöras. Deltagandet i intervjun är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. Du kommer självklart att vara oidentifierbar 

under hela processen. Om du vill veta mer om de etiska principerna kan du gå in på 

vetenskapsrådets hemsida, (www.vr.se) för mer information. 

 

Jag hoppas att du vill och har tid att ställa upp. Det skulle uppskattas mycket! 

 

 

Tack på förhand. 

Med Vänlig Hälsning 

Sara Ankarloo 

 


