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ABSTRAKT 

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas tankar och erfarenheter kring 
relationsarbete mellan pedagoger och elever. Dels hur lärarna arbetar med skapande och 
bevarande av relationer dels vad de anser vara en god lärar-elevrelation samt vilken 
betydelse en god lärar-elevrelationer har för elevernas studiemotivation och 
skolprestation. I denna studie användes det en kvalitativ forskningsmetod. Sammanlagt 
genomfördes det sex intervjuer med gymnasielärare arbetandes på olika gymnasieskolor  
i en mellanstor stad i sydöstra Sverige. I resultatet lyftes lärarnas tankar kring 
relationsarbete. Lärarnas egenskaper som humor, lyhördhet och trygghet framkom i 
studien som viktiga både vid skapandet och bevarandet av relationer med elever. Att se 
och uppmärksamma elevens person visades vara någonting som lärarna arbetade 
medvetet med. Det som ansågs som väldigt intressant i resultatet var synen på lärarnas 
förtroendekapital kontra ämneskunskap och dess påverkan på relationen. Även bristen  
på tid för relationsskapande processer samt lärarnas sätt att använda sig av humor som 
redskap i relationsskapandet var två utropstecken som lärarna inte alls var överens om. 
Befintliga studiens resultat stämmer överensstämmer med den tidigare forskningens 
framhållande av den goda relationens inflytande på skolprestationen. Lärar- 
elevrelationens betydelse har enligt de intervjuade lärarna stor påverkan på elevens 
skolprestation. 

 
 
Nyckelord: Relation, lärar- elevrelation, kommunikation, förtroende 
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1 INLEDNING 

När vi ser tillbaka på vår skoltid kan vi oftast minnas både bra och mindre bra lärare 
som vi har haft. Alla har vi haft favoriter bland lärarna vars lektioner var fantastiska 
och där man kunde lära sig mycket samtidigt som vi har haft lärare vars lektioner 
man avskydde och plågade sig igenom med mindre bra resultat. Det vi inte tänkte på 
då men frågar oss idag är om våra relationer till dessa lärare var lika bra eller skildes 
de åt? 

I sin enklaste bemärkelse betecknar relation en förbindelse mellan två individer. 
Det finns en ömsesidighet mellan de båda, den enes agerande återverkar på den 
andres och tvärtom. Relationen utgör en helhet; individernas tankar och känslor 
är delar av något större (Aspelin & Persson, 2011, s. 95). 

 
 
Aspelin & Perssons (2011) definition av relationen kan med enkelhet direkt kopplas 
till relationen mellan lärare och elev. Hur relationen mellan lärare och eleven har sett 
ut kan på olika sätt påverkat både läraren och eleven, under och efter deras skoltid, 
såväl positivt som negativt. Aspelin (2003) förklarar att läraren som 
kunskapsförmedlare har stått i centrum under en stor del av den svenska 
skolhistorien. Lärarna var inriktade på att lära ut ett bestämt ämnesstoff och tankar 
om att skapa goda relationer var inget som ansågs ingå i lärarens uppgift. I dagens 
utbildningssystem har omsorgsaspekten till eleverna fått större betydelse och vikten 
av goda relationer mellan lärare och elever, där läraren ska vara respektfull mot 
eleven och elevens arbete, prioriteras. Läraren ska även utgå från den enskilde 
elevens behov samt stärka och uppmuntra elevens sociala kompetens (Skolverket, 
2011). 

 
 
Vi har under vårt arbete i verksamheten sett en förändring i lärarnas arbetstid och 
rutiner där tiden för att aktivt skapa förtroendefulla relationer med våra elever inte  
har räckt till på grund av administrativa uppgifter som har tillkommit samt större 
elevgrupper och mindre resurser. Det aktiva relationsskapandet har uteblivit och 
fokus har lagts på andra moment. Är detta rätt väg att vandra? Enligt Hattie (2012) 
har elever uttryckt att den största faktorn för en bra skolprestation och välmående är 
en god relation mellan lärare och elev. I en rapport från Skolverket (2001) som 
behandlar elever som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och vilka 
anledningar som kan finnas till det, tar man upp relationer mellan eleverna och vuxna 
i ett särskilt kapitel. Sambandet mellan avsaknaden av förtroendefulla relationer till 
vuxna i skolan och svårigheterna att nå fullständiga betyg i grundskolan är påtagligt, 
enligt rapporten. 

 
 
Mot denna bakgrund finner vi det relevant att undersöka gymnasielärares 
föreställningar om lärar- elevrelationen, vad de anser vara en god lärar-elevrelation 
samt hur de ser på sitt arbete med skapande och bevarande av goda relationer till sina 
elever. Studien ska bidra till en ökad förståelse och insikt om vilken betydelse lärarna 
tillskriver relationen för elevens lärande och studiemotivation. 
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2 BAKGRUND 

 
Följande kapitel behandlar arbeten kring relationer lärare-elever emellan. Begreppet 
relation presenteras först och sedan tas det upp interaktion mellan lärare och elever, 
kommunikationens betydelse för relationen samt relationens betydelse för 
skolprestationen. Bakgrunden avslutas med tidigare forskning inom området lärar- 
elevrelationen. 

 

2.1 Relationer 
Enligt Aspelin (1999) innefattar en relation i sin mest fundamentala betydelse två 
parter, läraren och eleven. Dessa två parter är individer som handlar med vissa mer 
eller mindre medvetna intentioner men de är också två sociala aktörer. Aspelin 
(1999) menar att de är jag som betraktar sig själva utifrån varandras och andra 
människors perspektiv samt anpassar sitt handlande utifrån denna reflektion. Juul 
(2002), till skillnad från Aspelin (1999), beskriver relationer och samspel med en 
innehålls- och processdimension. Innehållsdimensionen avser det som vi gör 
tillsammans, det vi pratar om och det vi undervisar om i en pedagogisk relation. 
Innehållet i skolornas verksamheter bestäms redan i förväg via olika styrdokument. 
Lärares och elevers inställning till detta innehåll varierar. Några ser innehållet i 
dokumenten som en plikt medan andra har ett genuint intresse för det som framhålls i 
styrdokumenten och därför engagerar sig mer. Processdimensionen innehåller det 
sättet vi förhåller oss på till styrdokumenten, alltså inte bara den pedagogiska 
metoden utan alla andra fenomen som bidrar till relationsskapandet. Fenomen som 
Juul (2002) tar upp är kroppsspråket, den indirekta kommunikationen, uttryckta och 
inte uttryckta känslor, öppna och låsta attityderna och dagordningen. Kortfattat är 
detta summan av våra medvetna och omedvetna yttre och inre beteenden. I privata 
relationer mellan vuxna och barn men även i professionella vuxen-barnrelationer 
påverkar innehållsdimensionen  i allmänhet processdimensionen mindre än omvänt. 

 
 
Aspelin och Persson (2011) menar att en relation är en förbindelse mellan två 
individer och att det finns en ömsesidighet mellan parterna där den enes agerande 
återverkar på den andres och tvärtom. De beskriver en relation som en helhet där 
individernas tankar och känslor är del i något större. Juul och Jensen (2009) ser en 
skillnad mellan relationer och interaktioner där interaktioner beskrivs som små och 
mindre personliga utbyten medan relationer beskrivs som djupare och mer personliga 
förhållanden. Utmärkande i en relation och i det samspel som sker i en relation är det 
personliga värdet. Han får medhåll av Aspelin (2003) som betonar att det byggs 
relationer i all ömsesidig aktivitet mellan människor men att en mellanmänsklig 
relation karakteriseras av varaktig kontakt, närhet, personligt bemötande, känslor och 
slutligen förtroenden. 

 
Juul och Jensen (2009) menar också att det är den vuxne, i en relation mellan den 
vuxne och barnet, som bär ansvaret för relationens kvalité. Detta är något som även 
(Juul, 2002) stödjer. I samspel mellan jämställda vuxna är båda parter lika ansvariga 
för relationens kvalitet men i samspel mellan barn och vuxna är relationens kvalitet 
och konsekvenser uteslutande den vuxnes ansvar (Juul, 2002). 
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2.2 Interaktion mellan lärare och elever 
Enligt Aspelin och Person (2011) är skolan först och främst en plats där människor 
möts. Mötet är en del av den gemensamma process mellan läraren och eleven som 
ska leda till lärande. Det finns vissa faktorer som båda parter måste sträva efter att 
uppfylla för att en fungerande relation mellan lärare och elev ska kunna ta form. 
Kvaliteter som är fundamentala för en god lärar- elevrelation är lärarens förmåga att 
visa eleverna den respekt, empati och trygghet som eleverna efterfrågar menar 
Aspelin & Persson (2011) och fortsätter med att säga att läraren ska arbete för att  
visa respekt inför varje elev och dess förutsättningar. Den empati som läraren visar i 
mötet med eleven är en nyckelkunskap för den lärare som vill skapa goda relationer 
med sina elever. Detta stöds även av Hattie (2012) som tar upp tre viktiga  
egenskaper som man som lärare bör ha för att kunna öka chanserna till en gynnsam 
relation med sina elever och dessa är värme, förtroende och empati. Värme beskrivs 
som acceptans, tillgivenhet, ovillkorlig respekt och positiv aktning för eleverna. Med 
förtroende menas det att det är viktigt att eleven känner att de kan lita på läraren och 
att detta är extra viktigt när eleven har det svårt. Med empati menas det att läraren 
ska kunna se saker ur elevens perspektiv och på det sättet kunna hjälpa eleven 
(Hattie, 2012). Frelin (2012) håller inte med (Hattie, 2012) utan är inne på ett annat 
spår när hon beskriver pedagogernas roll och framlyfter den professionalitet som är 
mer eller mindre oumbärlig för att utöva lärararbetet på ett riktigt bra sätt. 
Grundläggande är det relationella perspektivet där man istället för att betona vilka 
egenskaper lärarna behöver ha betonar de slags relationer som läraren arbetar för att 
åstadkomma. Relationsarbete utförs ofta parallellt med något annat arbete som  
läraren gör och ibland är relationen livsviktig och i förgrunden, ibland är den i 
bakgrunden. Relationsarbetet är ofta närapå osynligt, då det kan bestå av små, små 
insatser under dagar och månader då läraren bygger upp och upprätthåller en relation 
till en elev eller en grupp elever (Frelin, 2012). Man kan skönja samma tankesätt i 
Henriksson (2009) som menar att elever och lärare delar en relation i något ämne och 
att relationen uppstår genom att läraren nyttjar sitt pedagogiska kunnande och lär 
känna elevens alla sidor. Henriksson (2009) menar också att det är viktigt att eleven i 
den pedagogiska relationen till läraren ska utveckla en känsla av tillit och hänsyn, 
som kan skapas i en relation till en vän, istället för en känsla av motstånd och  
obehag. 

 
 

2.3 Kommunikationens betydelse för relationen 
Enligt Malten (1998) innebär kommunikation att det finns en sändare och en 
mottagare. Sändaren sänder iväg ett meddelande och mottagaren registrerar 
meddelandet. Dock finns det lite störningsmoment på vägen som kallas brus. 
Sändaren kodar meddelandet innan den sänder iväg det och mottagaren avkodar den. 
Bruset utgörs av att vi alla har egna uppfattningar om vad saker är. Bruset påverkas 
bland annat av personlighet, sinnesstämning, attityd, självbild, förutfattade meningar 
och reaktioner. Det är enligt Malten (1998) därför viktigt att ha en bra relation till 
sina elever för att budskapet ska avkodas korrekt. 

Malten (1998) tar även upp att lärare måste kunna läsa mellan raderna och för att  
göra det är en bra elevrelation en förutsättning. För att kunna läsa mellan raderna 
krävs enligt Malten (1998) empati, självkännedom och människokännedom. Malten 
(1998) menar att vår egen självbild påverkar hur vi ser på andra människor. Den 
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uppfattningen styr sedan kommunikationen med andra människor och då även i 
slutänden hur vi uppfattar dem. Exempelvis kan klädsel och hudfärg lätt få oss att dra 
allmänna slutsatser och skapa teorier om vad vi tror om vissa människor. Kortfattat 
menar Malten (1998) att mellanmänsklig kommunikation är en formell aktivitet där 
deltagarna utbyter både språkliga och ickespråkliga tecken. Eleverna kodar och 
avkodar budskapet och försöker få det bekräftat från varandra att de har förstått 
budskapet. Öhman (2002) ser i likhet med Malten (1998) att det finns barriärer som 
komplicerar kommunikationen med andra människor. Har vi självkännedom och 
människokännedom underlättar det i kommunikationen med andra människor. 
Förståelse för varandra när det gäller elev-lärarrelation är fundamentet för hur vår 
kommunikation kommer att se ut. När pedagogen uppfattar elevens behov kan 
budskapet skräddarsys för just den eleven, vilken bidrar till en större förståelse enligt 
Öhman (2002). Öhman (2002) framhäver även att kommunikationen och relationen  
är beroende av varandra. 

Aspelin (2010) beskriver i sin analys av kommunikationen i ett klassrum att man bör 
börja redan under lärarutbildningen så att den blivande läraren lär sig tolka 
undervisning i termer av relationer och inse sitt personliga ansvar i och för 
relationsbyggandet. Aspelin (2010) menar även att läraren i kommunikationen bör 
bygga relationer med sina elever, agera koncentrerat och med en ambition att göra  
sitt ämne intressant. Kullberg (2004) beskriver begreppet ”gynnsamma relationer” 
som kommunikation i undervisningen. För att den kommunikationen ska fungera 
krävs det att det finns en fungerande relation mellan lärare och elev. Denna relation 
byggs enligt Kullberg (2004) oftast upp utanför klassrummet. När läraren byggt upp 
den relationen med eleven kan läraren få eleven att tänka långt över sin förmåga. 

 

 
2.4 Relationens betydelse för skolprestationen 
Aspelin och Persson (2011) menar att läraren själv måste skapa en fungerande 
lärsituation för att kunna frambringa goda lärar-elevrelationer. Det är fundamentalt 
för lärar-elevrelationen att läraren är medveten och driven att skapa dessa relationer. 
De lärare som har medvetenhet och vilja att skapa relationer jobbar verkningsfullt 
med relationsskapande och främjar elevens lärande (Aspelin & Persson 2011). 

Vygotskij (1999) framhåller kommunikationens angelägenhet och hur viktigt det är 
för en individs lärande och utveckling. Vygotskij (1978) diskuterar även kring hur 
människan skapar sina egna redskap. Det kan vara både fysiska och psykiska 
egenskaper. De psykiska redskapen hjälper människan att reflektera och 
kommunicera och är det mest grundläggande språket. Språket öppnar upp för 
kommunikation som sedermera leder till lärande. Vygotskij (1999) diskuterar även 
kring att språket hjälper de unga att skapa sig en bild av verkligheten. Vygotskij 
(1999) menar att en bra lärar-elevrelation bidrar till ett ökat lärande. En bra 
kommunikation mellan lärare och elev ger med rätt verktyg en korrekt syn på hur 
man ska tänka och agera i det samhälle eleven befinner sig i. Detta bidrar till att 
lärarna har lättare att ta till sig den information som ges om de har en bra kunskap  
om det samhället eleven lever i (Vygotskij, 1999). Vygotskij menar vidare att med 
rätt stöd och kommunikation från läraren underlättar det för eleven i lärprocessen och 
detta benämner Vygotskij den proximala utvecklingszonen. Det betyder att det är 
skillnad på att ta till sig information vid individuell problemlösning kontra att få 
handledning av en vuxen eller samarbete med duktiga elever. Vygotskij menar att 
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eleven behöver interaktion för att kunna nå en djupare kunskapsnivå och utveckla sitt 
lärande. Bra kommunikation från lärare är därför oerhört viktigt för elevens 
lärprocess (Vygotskij, 1999). 

Vygotskij (1999) menar också att interaktionen mellan lärare och elev är kopplad till 
lärandet. Genom relationer med andra människor skapas sociala och kulturella 
erfarenheter som i sin tur, enligt Vygotskij (1999), grundar för människans tänkande, 
kännande och kommunicerande. Samspelet mellan lärare och elev i en god relation  
är direkt avgörande för elevens lärande och därmed även för skolprestation 
(Vygotskij, 1999). Detta är något som även Hattie (2012) betonar och syftar då 
framförallt på två faktorer som mycket viktiga för elevens skolprestation. Dessa två 
faktorer är lärarens yrkeskunnande och kvaliteten på interaktionen mellan lärare och 
elev. Hattie (2012) menar att läraren ska arbeta för att visa respekt för varje elev och 
för dennes förutsättningar. Vidare förklarar Hattie (2012) att det främsta redskapet  
när det gäller elevers skolprestation är deras relation till läraren, d.v.s. samspelet 
mellan lärare och elever och inte endast lärarens yrkeskompetens. Om läraren lyckas 
upprätthålla en relation som landar i att elevens förtroende för läraren är stort, både 
som lärare och person, kommer eleven att våga utmana sig själv, vilket leder till 
utvecklat lärande och en gynnsam skolprestation (Hattie, 2012). 
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2.5 Tidigare forskning 
I en undersökning intervjuade Birnik (1998) grundskollärare för att undersöka vikten 
av lärarnas relationer med sina elever. Han undersökte också hur de utvalda lärarna 
uppfattade lärare-elevrelationers betydelse för elevernas utveckling och inlärning. I 
studieresultaten menade de flesta av lärarna att om de ska få eleven att intressera sig 
för undervisningen och att lära sig olika ämnesinnehåll behöver de arbeta med att 
bygga relationer till sina elever och skapa en tillitsfull relation mellan sig och eleven. 
Läraren bör, enligt de intervjuade lärarna, vara stödjande och hjälpsam gentemot 
eleven och också visa att eleven är accepterad som hon är, trots att läraren och eleven 
inte alltid har samma synpunkter. Positiva förväntningar på eleven, från läraren, har 
visat sig ha stor inverkan på lärar-elevrelationen. Genom lärarens iver och inspiration 
i klassrummet reflekteras hans förtroende för elevens arbete (Birnik, 1998). De lärare 
som vågar vara sig själva och visar sig själva som medmänniskor och inte bara som 
lärare kommer att bygga en mycket mer givande relation med sina elever (Birnik, 
1998). De lärare som enbart intar en undervisande roll kommer att få svårigheter att 
tillsammans med eleven skapa empati, trygghet och ömsesidig respekt. Birnik (1998) 
menar att därför är det otroligt viktigt att läraren bjuder på sig själv och involverar 
eleverna i lärarens person utanför yrket. 

Birnik (1998) menar att lärar-elevrelationen påverkas betänkligt av lärarens 
egenskaper, hans kvaliteter och även hans tillkortakommanden. Birnik (1998) tar upp 
interaktionen mellan lärare och elev som handlingar vilka uttrycks av lärare eller elev 
och som resulterar i ett beteende som är direkt beroende av den andre. Läraren och 
eleven blir centralgestalter i relationen och har sin del i hur den utformas och 
utvecklas. Birnik (1998) anser att en god lärar-elevrelation kan bidra till att väcka ett 
intresse hos eleven och samtidigt kan en mindre god lärar-elevrelation ha motsatt 
effekt på eleven. Birnik (1998) delar in lärar-elevrelationer i sju kategorier där 
lärarens egenskaper utmärker sig. Dessa sju kategorier är: 

• En dominant lärare som bestämmer allt och där eleverna måste följa reglerna 
annars kan straff förekomma. 

• En mindre dominant lärare som satsar på vägledning och förlitar sig på sin 
kunskap och erfarenheter. 

• Läraren som den aktiva lyssnaren som vill bygga upp och stärka elevernas 
inre säkerhet. 

• En lärare som är positiv och hittar positiva sidor hos eleverna, ser varje elev 
och låter dem veta att deras relation innehåller kärlek och närhet. 

• Den förtroendefulla läraren som visar kärlek i sina handlingar och lever sig in 
i elevernas tankesätt. Eleverna känner sig tagna på allvar. 

• Den samarbetsvilliga läraren som låter eleverna styra lite mer och är delaktig 
under rastaktiviteter också där läraren och eleven kan mötas i samtal. 

• En undergiven lärare som är väldigt tillmötesgående och foglig i relation till 
eleverna. 
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Vikten av engagemang och trygghet i relationsskapandet uppdagas också i Hugos 
(2007) doktorsavhandling, där Hugo undersöker vikten av lärar-elevrelationer. 
Genom deltagande observationer och intervjuer med sju elever och tre lärare ger 
Hugo (2007) beskrivning av dessa personers upplevelser av sin gemensamma 
gymnasietid. Undersökningen visar att relationen mellan lärare och elever är oerhört 
viktig samt att relationens utformning har stor betydelse för om eleverna kommer till 
skolans undervisning eller väljer att vara frånvarande. Eleverna poängterar att tillit, 
närhet och en känsla av att bli sedd ses som grundpelare för en god relation. Lärarna 
framhåller vikten av att tycka om eleverna på riktigt för att eleverna ska uppfatta 
relationen som äkta. För att utveckla en lärar-elevrelation ska läraren lägga ner tid 
och engagemang på varje enskild elev för att visa att han bryr sig. En av de 
intervjuade lärarna menar även att det är viktigt att arbeta nära och skapa en relation 
med hela människan och inte endast se denne som en elev (Hugo, 2007). 

Von Wright (2000) bygger vidare på den diskussionen och menar att elevernas 
uppfattning om relationen till läraren ökar om eleverna känner att de blir sedda och 
uppskattade. Ser man på̊   dem som ett vad eller vem, detta gör en väsentlig skillnad   
i 
interaktionen mellan pedagog och elev. Ingen vill bli sedd bara för sina problem utan 
alla vill bli sedda som individer med utvecklingspotential. Jussim (2013) poängterar 
att läraren bör vara medveten om att elever precis som alla människor utvecklas och 
förändras, en process som även sker inom elevens lärande och inställning till skolan. 
Tidigt ingjutna förväntningar kan därmed ha en negativ påverkan på relationen och 
kan vara hämmande för skolprestationen. Det är viktigt att vara medveten om att 
höga förväntningar betyder olika saker för olika elever. Genom att i sin relation med 
eleven vara tydlig med att förmedla att eleven har förmågan att lyckas bidrar läraren 
till att stärka elevens upplevda självförmåga och utveckla dennes lärande (Jussim, 
2013). 

Von Wright (2000) säger att möten som bygger på goda relationer mellan läraren och 
eleven kan vara antingen förberedda, planerade, eller oförberedda. Det viktigaste för 
båda mötena är elevens uppfattning och självkänsla, det vill säga att eleven känner 
sig sedd av läraren och att eleven uppfattar det som att dennes åsikter och tankar är 
viktiga samt att eleven får vara en del av undervisningen och inte bara höras. 
Kommunikation är ett viktigt redskap inom just lärar- och elevrelationen. Eftersom 
klassrumsmiljön verkar för tvåvägskommunikation är tvåvägskommunikation  
oerhört viktig (Roache & Lewis 2011). Roache och Lewis (2011) menar att man med 
hjälp av sin kommunikation och hur man förmedlar denna kan nå olika effekter av 
inlärningen hos elever. Det primära är att möten och interaktioner mellan läraren och 
eleven blir av, oavsett om de är korta eller långa. Eleverna ska enligt von Wright 
(2000) ses som enskilda individer vars möjlighet till lärande inte är bestämt på 
förhand och de lärare som lyckas med detta och samtidigt håller fokus på den sociala 
situationen kommer att fånga varje elevs intresse. 

Price Aultman et al (2009) genomförde en studie i USA där lärarna på motsvarande 
mellanstadiet intervjuades angående sina uppfattningar om lärar- elevrelationen. 
Lärarna och eleverna hade liknande efterfrågningar men lärarna upplevde att 
balansgången mellan att ge eleverna den empati och omtanke som de efterfrågade 
samtidigt som att ha en hälsosam inställning till relationen var svår. Vidare 
påverkades lärarna av aspekter så som kollegornas åsikter, relationens djup kontra 
den negativa påverkan på lärarnas privatliv och var engagemangets gräns gick så att 
eventuell  utbrändhet  inte  drabbade  läraren.  Svårigheten    med  att  finna  den rätta 
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balansen i lärar- elevrelationen visade sig även i de resultat som Rileys (2009) 
kvantitativa enkätstudie av vad 291 lärare inom grundskolan ansåg om lärar- 
elevrelationen. Lärarna upplevde här en problematik med gränssättning och att ha rätt 
sorts förhållningssätt gentemot eleverna för att skapa en relation som inte bara är 
gynnsam utan även har en positiv effekt på skolprestationen. 
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3 SYFTE 

 
Syftet med studien är att undersöka pedagogernas tankar och erfarenheter kring 
relationsarbete mellan pedagoger och elever. 

 
 
Frågeställningarna är: 

- Vad anser pedagogerna vara en god lärar-elevrelation? 

- Hur ser pedagogerna på sitt arbete för att skapa samt bevara en god relation 
till sina elever? 

- Vilken betydelse anser pedagogerna att en god lärar-elevrelation har för 
elevernas studiemotivation och prestation? 
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4 METOD 

 
Kapitlet behandlar studiens undersökningsmetod, instrument, urval och 
genomförande/bearbetning. Kapitlet tar även upp forskningsetiska ställningstagande, 
studiens tillförlitlighet och avslutas med metodkritik. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Eftersom studiens syfte var att få en djupare förståelse för lärarnas upplevelser och 
deras tolkningar av lärar-elevrelationer valdes kvalitativ metod. Detta val gjordes för 
att ge lärarna möjlighet att fritt berätta om sina tankar om de frågor som var kopplade 
till syftet och problemställningarna. Bell (1995) menar att forskare som ser det ur ett 
kvalitativt perspektiv snarare eftersöker någon form av insikt än statistisk analys och 
vill ta reda på hur människor upplever sin värld. Även Bryman (2002) betonar att  
den kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig bäst om forskaren är nyfiken på en 
förståelse och vill bringa klarhet i hur människor uppfattar någonting. Målet med 
studien var att kunna se tendenser snarare än att kvantitativt kunna mäta resultat. 

 

4.2 Undersökningsinstrument 
I undersökningen användes det kvalitativa intervjuer. Syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 
intervjuades eget perspektiv samt att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 
kvalitativa aspekter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 
 
Det bedömdes att den halvstrukturerade forskningsintervjun kunde bidra med en 
djupare bild av hur de intervjuade såg på lärar-elevrelationer och förhoppning var att 
detta val av intervjumetod kunde ge så detaljerade svar som möjligt. Enligt Kvale  
och Brinkman (2009) försöker den kvalitativa intervjun fånga upp både det som sägs 
och det underförstådda i det som sägs liksom ansiktsutryck, tonfall, kroppsspråket 
med mera. Detta gav tillfällen för de intervjuande att se relevansen och 
uppriktigheten i de intervjuade lärarnas svar. 

 
 
En intervjuguide (bilaga1) med frågeområden användes. Denna intervjuguide gav 
möjligheten till flexibilitet samt underlättade att följa de intervjuade lärarnas svar och 
ställa följdfrågor. 

 

 
4.3 Urval 
Urvalet som tillämpades i undersökningen var delvis målstyrt urval och delvis 
strategiskt urval vilket innebar att det var gymnasieskolor som sedan tidigare var 
kända av intervjuarna, i detta fall skolor som intervjuarna kommit i kontakt med 
under sin utbildning. Antalet lärare som medverkade vid intervjuerna var sex 
stycken. Enligt Bryman (2011) bör man inrikta sig på att studera en viss grupp 
människors upplevelser, i detta fall lärares föreställningar om lärar- elevrelationen. 
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De sex lärarna som medverkade, tre män och tre kvinnor mellan 35 och 55 år, hade 
olika lång erfarenhet i läraryrket vilket ansågs som positivt då synen på 
relationsskapandet kunde uppmärksammas utifrån olika synvinklar. Vid för många 
intervjupersoner finns det enligt Stukát (2005) en risk att själva analysen blir ytlig. 
De utvalda lärarna arbetade på tre olika gymnasieskolor belägna i samma kommun 
och de valdes ut på grund av sin långa arbetserfarenhet och rekommendationer från 
skolans rektorer. Den mest erfarne lärare som intervjuades hade arbetat i 30 år, 
medan den som hade kortast erfarenhet hade arbetat 10 år. Dessa lärare hade en lång 
erfarenhet av att ha vistas i skolans sociala miljö och därmed även av relationsarbete. 

 

 
4.4 Genomförande och bearbetning 
De utvalda lärarna kontaktades i god tid, både via mail och telefonsamtal, för att  
boka ett intervjutillfälle. Syftet med undersökningen klargjordes tydligt för lärarna 
redan vid den första kontakten och de informerades även om sättet intervjun skulle 
genomföras på. Vidare informerades de om att deras deltagande var frivilligt och att 
alla svar de lämnade skulle behandlas konfidentiellt. 

 
 
Intervjuerna genomfördes i för lärarna välkänd miljö, i lärarnas arbetsrum eller i 
närliggande klassrum, både av praktiska skäl men även för att lärarna skulle känna 
sig bekväma i situationen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en dator med en 
inspelningsfunktion. Bryman (2011) menar att det är en stor fördel att spela in 
intervjuerna framför att anteckna eftersom det kan bidra till att speciella fraser och 
uttryck uppmärksammas av forskaren. Varje intervju tog ca 40-60 minuter att 
genomföra och under tiden förde de två intervjuarna även kompletterande 
anteckningar för att inte gå miste om exempelvis intervjupersonens kroppsspråk, 
vilket kunde få ett analytiskt värde. Bryman (2011) poängterar att forskare ofta är 
intresserade av både vad den intervjuade säger samt hur den säger det. 

 
 
Transkriberingen av ljudmaterialet gjordes ordagrant, vilket var möjligt tack vare att 
det gick att lyssna på det inspelade materialet flera gånger. Efter att 
transkriberingarna var färdigställda lästes de igenom noggrant flera gånger och 
intressanta mönster och samband som hittades i svaren markerades med olika 
färgpennor. Med hjälp av markeringarna kunde intervjuarna sedan urskilja ett antal 
kategorier som var gemensamma i det insamlade materialet. Efter det gjordes 
tolkningar och försök till att förstå de intervjuade lärarnas svar på intervjufrågorna. 
När dessa tolkningar hade gjorts kopplades intervjufrågorna till de 
problemställningarna som arbetet hade sin utgångspunkt från. Intervjuarna klippte ut 
intervjufrågorna och lade ihop de frågor som passade bäst tillsammans under varje 
problemställning som ett tema. Resultatdelen byggdes sedan upp av dessa teman. 

 
 
Studien syftar inte till att göra några jämförelser mellan olikheter i 
intervjupersonernas uttalanden knutna till deras kön, erfarenheter, ämnesbehörighet 
eller ålder, eftersom det saknar relevans för studien, utan att hitta och belysa mönster 
av  allmän  karaktär  i  lärarnas  syn  på  lärar-elevrelationer.  Resultatdelen fokuserar 
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enbart på de likheter/olikheter och mönster som gick att utläsa av insamlade data från 
sex intervjuer med olika lärare. 

 

 
4.5 Forskningsetiska ställningstagande 
Det är av stor vikt att forskare tänker över och följer de etiska reglerna som finns i all 
forskning där människor och deras redogörelser är i fokus. Kvale och Brinkmann 
(2009) poängterar att etiska frågor är angelägna i alla stadier av en 
intervjuundersökning, såväl i för- och efterarbetet som i själva intervjusituationen. 
Intervjuarna utgick från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer där det 
grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 
 
Informationskravet 

Informationskravet innebär att de berörda personerna måste informeras av forskaren 
kring forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Innan undersökningen inleds är  
det viktigt att man informerar de berörda personerna om deras uppgift i 
undersökningen samt om de villkor som gäller för dem som deltagare. För att en 
person ska känna sig trygg i sitt deltagande är det viktigt att redovisa eventuella  
risker som kan väcka obehag (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuarna förklarade  
för deltagarna om undersökningens syfte redan vid första kontakten, via telefon och 
mail, och informerade dem om att deras deltagande var frivilligt samt att de själva 
kunde avbryta sitt deltagande när de ville. 

 
 
Samtyckeskravet 

Det andra kravet som Vetenskapsrådet (2002) lyfter upp är samtyckeskravet, vilket 
innebär att de berörda personerna måste ge sitt samtycke och godkännande för att 
delta i undersökningen. Det är viktigt att poängtera att personen måste lämna sitt 
samtycke frivilligt, det vill säga utan påverkan från andra parter. Eftersom 
intervjuarna informerade sina deltagare tydligt om syftet och förklarade 
undersökningens gång var det inte några som helst frågetecken kring deras 
deltagande. 

 
 
Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna informeras om att deras 
personuppgifter kommer att skyddas, att de inte kommer att visas i undersökningen 
eller antecknas på så vis att utomstående kommer åt uppgifterna. En utomstående 
läsare ska med andra ord inte kunna identifiera vad en enskild deltagare har yttrat vid 
intervjutillfället. Vid första kontakten med deltagarna informerades de om att 
intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt. Intervjuarna påpekade även att både 
lärarna och skolan var anonyma vilket upprepades vid intervjutillfällena. 
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Nyttjandekravet 

När det gäller nyttjandekravet informerades lärarna om att insamlade uppgifter 
endast användes till studien. Det innebär att personuppgifter som framkommer under 
forskningsintervjuerna inte får användas till andra ändamål än forskningen. 
Deltagarna informerades om att intervjumaterialet förstördes när arbetet slutförts. 

 

 
4.6 Studiens tillförlitlighet 
Då intervjuerna har varit relativt öppna påverkas resultatet av intervjuarens förmåga 
att styra samtalet (Stukát, 2005). Trots att intervjuarna har hållit sig neutrala och låtit 
de intervjuade lärarna uttrycka sig fritt är det möjligt att delfrågorna styrdes i den 
riktning som de själva fann var intressant, för att åstadkomma ett önskvärt resultat. 

 
 
Alla de sex intervjuade lärarna hade liknande tankegångar i en del av frågorna, men 
de kunde uttryckas på olika sätt. Det är intervjuarnas tolkningar av de intervjuade 
lärarnas svar som finns beskrivet i resultatet och därför finns det möjlighet att 
missförstånd gjordes. Om intervjuarna hade vidare tankar kring ett svar eller om ett 
svar kunde utvecklas bad de om det under intervjun. Det hände även under 
transkriberingen av intervjuer att de intervjuade lärarna kontaktades på nytt för att 
förtydliga det som intervjuarna inte riktigt förstått och svaret kunde då utvecklas. 
Eftersom det var två personer som genomförde intervjuerna kunde dessa diskutera 
tolkningar av svaren och därför anses inte tolkningarna vara ensidiga. 

 

 
4.6.1 Reliabilitet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är begreppet reliabilitet inom kvalitativ 
forskning en viktig del gällande resultatet och dess tillförlitlighet. Eftersom 
intervjuarna var två till antalet kunde intervjuarna lättare notera att deltagarna höll  
sig till svaren och att dessa inte ändrades. Dock valde intervjuarna medvetet att 
upprepa några frågor i slutet av intervjuerna som deltagarna tidigare svarat på. Man 
kan gå in djupare på de intervjuades svar och analyserar svaren efter hur 
intervjupersonerna förändrar sina svar genom intervjun men även gällande vem som 
intervjuar (Kvale & Brinkman 2009). Vid ett par tillfällen blev resultatet av 
upprepade frågor att de intervjuade lärarna gav mer utvecklande svar än tidigare 
under intervjun. Detta kan bero på att de intervjuade lärarna fick nya inblickar under 
intervjun som ledde till nya tankar och åsikter vilket kan höja reliabiliteten. 

 
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att den som intervjuar bör undvika att ställa 
ledande frågor då detta också bidrar till en lägre reliabilitet. Intervjuarna var väldigt 
noga med att inga ledande frågor ställdes i någon av de sex genomförda intervjuerna 
och reliabiliteten i denna undersökning bedömdes som hög. 

 

 
4.6.2 Validitet 
Validitet inom kvalitativ forskning är att man undersöker det man i syftet menar att 
man  ska  undersöka  (Kvale  &  Brinkmann  2009).  Intervjufrågorna     diskuterades 
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intervjuarna emellan, styrdes av undersökningens syfte och bearbetades flertalet 
gånger för att sedan väljas ut med stor noggrannhet. Enligt Patel och Davidsson 
(2011) är det inte bara själva datainsamlingen som är viktig utan det är hela  
processen från början till slut som ska hålla en hög validitet. Forskningen ska under 
hela arbetet ligga på en hög nivå för att i slutänden få fram en undersökning som 
håller hög validitet. I denna undersökning har hela forskningsprocessen beskrivits 
noggrant och även de val som gjordes. Detta gjordes för att de som tar del av 
undersökningen ska vara medvetna om och få möjligheten att bilda sig en egen 
uppfattning om valen som gjorts. 

 
 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör man i validitetsbedömningen även ta hänsyn 
till intervjupersonernas utsagor. Det som forskaren bör fråga sig är om 
intervjupersonernas svar kan anses som trovärdiga. I början på varje intervju 
klargjordes det noga för deltagarna att det var deras erfarenheter och upplevelser om 
lärare-elev relationer som intervjuarna var intresserade av. Genom att betona detta 
ville intervjuarna minimera risken att deltagarna gav svar som de trodde att 
intervjuarna ville ha. Intervjuarna anser att svaren var mycket varierande och många 
svar upplevdes som ärliga och validiteten i denna undersökning bedömdes som 
mycket god. 

 

4.7 Metodkritik 
I undersökningen genomfördes individuella intervjuer då Repstad (2007) betonar att 
gruppintervjuer kan medföra att intervjupersoner inte vågar säga vad de upplever 
inför de övriga intervjuande i gruppen och detta bidrar till en bristfällig information. 
Därför ansåg intervjuarna att det var större chans att veta mer om lärarnas 
upplevelser och tankar vid enskilt genomförda intervjuer och att reliabiliteten höjs. 

Urvalet av intervjupersoner var ändamålsenligt eller strategiskt vilket innebar att de 
utvalda lärarna finger plockades för att få så bra resultat som möjligt. Enligt Trost 
(2005) bidrar ett strategiskt urval med relevanta ramar för den undersökning som ska 
genomföras. 

Det gjordes ingen pilotstudie för att prova intervjuguiden. Vid en eventuell  
pilotstudie får man tid för eftertanke samt formulering av följdfrågor. Det kunde 
försvårat arbetet med intervjuerna då följdfrågorna var tvungna att ställas direkt utan 
eftertanke vilket kunde lett till en lägre reliabilitet. 

Bjurwill (2001) menar att en bandspelare kan ha inverkan på intervjupersonen. 
Intervjuarna använde sig utav en dator med en inspelningsfunktion, för att underlätta 
bearbetningen av resultatet, och det kunde påverkat intervjupersonerna dock 
uppfattades det inga sådana tendenser. Intervjupersonerna var lite nervösa i början 
men det släppte allt eftersom intervjun pågick och samtalet kändes äkta och ärligt. 

Eftersom intervjuarna var två till antalet menar Bjurwill (2001) att det kan påverka 
hur man analyserar materialet eftersom det kan finnas olikheter i intervjuarnas sätt att 
arbeta på. Intervjuarna upplevde de så kallade olikheterna som något positivt då de 
kunde analysera materialet och resultatet ur två olika synvinklar. 
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5 RESULTAT 

 
Presentationen av undersökningens resultat kategoriserars efter områden som visat 
sig vara tydliga och viktiga teman för en lärar- elevrelation. Dessa består av tre 
huvudrubriker. Följande tematisering och rubriksättning ska medföra en naturlig och 
lättöverskådlig koppling till de tre frågeställningarna. 

 

5.1 Lärarnas syn på lärar- elevrelation 
Samtliga intervjuade lärare upplevde att de har erfarenheter av att ha eller ha haft bra 
relationer till eleverna under sin verksamma tid. Lärarna var överens om att 
relationens djup och kvalitet är beroende av många olika faktorer. 

 
 

Min relation till eleverna är öppen, lyhörd och flexibel för att kunna skapa en 
professionell balans till eleverna. Jag är noga med att visa respekt för deras 
person och förväntar mig detsamma tillbaka. 

 
 
Lärarna nämnde ömsesidig respekt som otroligt viktig i en lärar- elevrelation samt att 
relationerna bygger på ett givande och tagande. Att vara sig själv, att vara öppen 
kring sin person, att vara trygg i sig själv och att vara förtroendeingivande är några 
andra begrepp som lärarna uppgav vara viktiga i en lärar- elevrelation. Det som 
nämndes flest gånger var tillit och förtroende. Eleverna måste känna förtroende och 
tillit för läraren som kunskapsförmedlare och vuxenförebild. Eleverna kunde snabbt 
tappa förtroendet för läraren om läraren ansågs ha dåliga ämneskunskaper eller var 
osäker i sin roll som kunskapsförmedlare. Acceptans samt ett tillåtande 
klassrumsklimat där både elever och lärare vågar misslyckas var några andra faktorer 
som lärarna tog upp. 

 

 
5.1.1 Ansvar 
Lärarna försöker finna tid för eleverna under lektionstid men även innan och efter 
lektionerna, på rasterna och i matsalsmiljön. Det är lärarens skyldighet, ansåg 
merparten av de intervjuade lärarna, att vara drivande i relationsskapandet. 

 
 

Det går aldrig att ha en relation som funkar om inte alla inblandade är 
intresserade och anstränger sig för att få det att fungera. 

 
 
Det är viktigt att relationen fungerar och det är främst läraren, som den vuxna parten, 
som har ett större ansvar för att skapa och bibehålla relationen. Det ligger i lärarens 
profession att verka på ett sätt som gynnar elevens lärande samt elevens personliga 
utveckling. Dessutom i sin roll som den betygssättande parten innehar lärarna en 
maktposition gentemot eleverna. 

 
 

Eleverna är ju i en beroendeställning till oss, det går ju aldrig att komma ifrån så 
som lärare måste man vara ledaren för relationen med eleverna. 
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Eleverna ska självklart vara delaktiga i relationsskapandet men tre av de intervjuade 
lärarna ansåg att det inte kunde läggas något övergripande ansvar på eleverna. Två av 
de intervjuade lärarna var av en annan åsikt och tyckte att huvudansvaret ligger hos 
eleven då läraren oftast har många elever och kanske inte hinner med att 
uppmärksamma allihop. Dock belyser dessa två lärare elevernas betydelse i 
relationsskapandet genom deras agerande vid bemötandet. En av lärarna ansåg att 
även föräldrarna är viktiga i sin roll som uppfostrare. 

 

 
5.1.2 Kommunikation 
Fungerande kommunikation mellan läraren och eleven ansågs som ett av de 
viktigaste kännetecken för en god lärar- elevrelation. Lärarna var överens om att utan 
kommunikation blir det svårt att upprätthålla en god lärar- elevrelation. 

 
 

Bland annat som jag sa innan att man pratar med dem utanför klassrummet. Att 
man frågar dem hur de mår, vad de har gjort i helgen och andra vardagliga saker 
som inte har med skola att göra. 

 
 

Kommunikationen är oerhört viktig, tvåvägskommunikation gärna, prata med 
eleven om allt och inget. Samtidigt som man måste kunna kommunicera både det 
som är positivt och det som är negativt. 

 

Kommunikationen äger rum på olika plan och på olika platser, både i och utanför 
klassrummet. Några lärare menar att kommunikationen utanför själva klassrummet är 
viktigare än kommunikationen i klassrummet. I klassrummet diskuterar man ämnet i 
frågan men utanför diskuterar man personen i frågan och på det viset skapas en 
relationer till just den personen. Alla lärare är noga med att poängtera att en 
tvåvägskommunikation är att föredra. Detta tillsammans med att visa att man finns 
tillgänglig är de aspekter av kommunikationen med eleverna där de intervjuade visar 
störst samstämmighet. Kommunikationen menar lärarna sker på olika sätt, genom 
direkta samtal med eleverna men även att mycket av kommunikationen sker via 
sociala medier och med olika hjälpmedel som telefon och datorn, opersonlig 
kommunikation. 

 

 
5.2 Skapande och bevarande av lärar- elevrelationer 
Gällande skapande och bevarande av lärar- elevrelationer så återkommer de 
intervjuade   lärarna   hela   tiden   till   sina   egna   egenskaper   som   de   viktigaste 
byggstenarna i en lärar- elevrelation. De intervjuade ansåg att goda relationer   främst 
skapas på rasten i korridorerna. Det rådde också samstämmighet om att det är de små 
handlingarna som bygger de djupa relationerna. Detta arbete bygger dock på att 
läraren snabbt kan läsa av hur eleverna mår för att bekräfta dem. 
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5.2.1 Flexibilitet och trygghet 
Flexibilitet var en egenskap som lyftes av merparten av de intervjuade vad gäller 
skapandet av bra lärar- elevrelationer. En av de intervjuade nämnde att läraren 
behöver vara flexibel för att kunna möta många elevers olika förutsättningar, en 
annan att man måste ha förståelse för att man som tonåring gör en del misstag och att 
det måste finnas utrymme för just sådana misstag. 

 
 

Jag tror att det viktigaste är att man drar sig till minnes hur man själv var som 16-
17-åring. Att allt inte var stjärnklart och att man själv missade en del puckar. Jag 
tror att man kan garva åt lite mer grejer nu, man behöver inte sätta på bistra 
minen hela tiden. Lyckas de inte lämna in ett arbete innan deadline, fine, men 
gör det tills nästa gång då. Man får inte bli rabiat. Man får inte bli stelbent när 
man jobbar ungdomar. Då kanske man ska jobba med värdepappersinstrument 
istället. 

 
 
Att minnas sin egen ungdom och se det ur ett elevperspektiv sades av lärarna vara 
viktigt för att kunna skapa en relation till eleven. Om eleven ska känna förtroende för 
läraren och därmed få en tryggare relation är det viktigt att läraren vågar bjuda på sig 
själv. 

 

Man skapar sig själv ett friutrymme. Jag känner inte att de sitter och bedömer 
min insats vilket gör att jag blir ganska avslappnad som lärare. Jag tror även att 
jag blir bättre. Känner man att man har en grupp som bara vill hitta fel då är det 
ju ganska lätt att göra fel. Att man faktiskt kan göra fel utan att det betyder 
någonting. Att man skrivit fel datum på en uppgift så det är inte det hela världen. 
Allt blir mycket lättare. Skulle jag vara rabiat vid en inlämning så skulle de vara 
rabiata på mig om jag gör tokigheter. Slår jag en felpass så kan jag ju inte klaga 
på att någon annan slår en felpass. 

 
 
Om man som lärare inte vågar göra misstag så skapar man ett klassrumsklimat som 
inte präglas av öppenhet utan ett där eleverna istället oroar sig över att göra fel. En 
grundtrygghet i sin roll som lärare och medmänniska måste man ha för att kunna 
sprida det vidare till eleverna, få eleverna att känna sig trygga och lära sig av sina 
misstag istället för att se misstagen som misslyckandet och sluta sig. 

 

 
5.2.2 Förståelse 
Förståelse var en annan viktig egenskap som lärarna i studien tog upp. Två av de 
intervjuade betonade vikten av att kunna se hur en elev mår även om eleven inte 
förklarar det för läraren verbalt. Snällhet i bemärkelsen att vara förlåtande och 
lyhördhet för att kunna individanpassa bemötandet av elever lyftes också som viktiga 
egenskaper. Dessa balanseras med vikten av att vara allvarlig och auktoritär som i 
sammanhanget uttrycktes som motsatsen till snällhet och lyhördhet. 

 
 

Du måste kunna agera med auktoritet och lyhördhet för att kunna åstadkomma 
ett flexibelt och varierat arbetsklimat som gynnar så många elever som möjligt. 
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Det är för lite kärlek involverad i det vi håller på med och då blir man inte 
förlåtande i felaktigheter och då blir det problem. Då får man problem i sin 
relation till eleverna. Den kvalitén att man kanske är förlåtande till sin läggning 
och snällhet. För mig funkar det. Och att man också kan bli allvarlig men 
framförallt snällhet. Ett exempel är att när de kommer för sent så brukar jag be 
om ursäkt för att jag började lektionen för tidigt. De tar den. 

 
 
Det belystes som viktigt att läraren behöver se till elevens behov och ha en förlåtande 
attityd gentemot misstag men samtidigt vara tydlig i vilka krav och förväntningar 
eleven har på sig. 

 

 
5.2.3 Lyhördhet 
De intervjuade lärarna nämnde att man måste vara lyhörd och att vara en bra  
lyssnare. Att kunna lyssna och känna av eleverna ansågs som viktigt. 

 
 

Man ska kunna se eleverna men framförallt lyssna på de, både på det de säger 
men även på kroppsspråket, vad säger det mig. Tänkte på mig själv när jag gick i 
plugget Vissa lärare vågade man inte fråga. Det kan vara en liten del som gör att 
man inte förstår helheten. Så det är viktigt att det blir någon form av frirum där 
eleverna känner sig trygga och våga ställa enkla frågor. De kan även komma 
efter lektionen. Också att de vågar ta upp att det här känns konstigt. 

 
 
Den gemensamma nämnaren här menar de intervjuade lärarna är att vara en god 
lyssnare. Visa intresse för det eleverna säger, hur de säger det, hur de mår och att 
verkligen ta sig tid till att göra allt detta. De intervjuade lärarna anser att det främjar 
relationsarbetet om läraren är lyhörd för elevernas önskemål och lyssnar på deras 
tankar och idéer dvs att de tillåts vara delaktiga. Det är viktigt att 
kommunikationsklimatet är tydligt i klassrummet så att missförstånd kan undvikas. 

 

 
5.2.4 Humor 
Att kunna möta eleverna med lite humor och med glimten i ögat menade de 
intervjuade lärarna var ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att kunna etablera goda 
relationer till eleverna. På så vis menar samtliga att man kan få eleverna att känna sig 
sedda och få dem att slappna av i sin roll som elev på ett positivt sätt. 

 
 

Humor tror jag är viktigt. Utan humor är det svårt att skapa dessa relationer. Sen 
gäller det att man bjuder på sig själv. Ger man inget får man inget. Det är väl en 
filosofi som funkar ganska bra! 

 
 
Att som lärare också kunna visa upp en mer lättsam fasad bidrar till att eleverna 
lättare och mer aktivt vågar söka kontakt med sin lärare. Humorn verkar enligt lärare 
vara ett ypperligt redskap att använda sig av för att få en bättre kontakt med eleverna 
och i synnerhet med de lite besvärligare eleverna. 
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5.2.5 Hinder 
Två av de intervjuade tog upp tid som ett hinder för relationsskapandet. Svaren tydde 
också på att lärarna såg en koppling mellan relationsskapande och en kvalitativ 
undervisning men kände en viss frustration över att främjandet av goda relationer  
inte värdesattes av ledning eftersom det inte skapades utrymme för detta i tjänsternas 
utformade. 

 
 

Att man inte har tid att sätta sig ner med alla elever. Tiden skulle jag vilja säga är 
den viktigaste biten. Ibland skulle jag vilja att cheferna ser vilka det är som 
verkligen lägger ner tid på sina elever. Men det gör de inte. Det spelar ingen roll 
om du lägger 10 timmar på eleverna eller 0. Det syns inte i lönekuvertet eller i 
din arbetsbelastning. Så tiden är väl den faktorn som jag anser vara det största 
hindret. 

 
 

Som jag ser det är det bristen på tiden som är det största hindret. Tid att möta 
elever och prata med dom om att kunna hjälpa och stötta dom. Man är ofta 
upptagen med planering och administration som tar mer och mer tid numera. 
Man kanske borde införa individanpassad mentorskap. 

 
 
Det märks en tydlig frustration hos de intervjuade lärarna när de pratar om tiden till 
relationsskapande som obefintlig i deras arbete i och framförallt utanför 
klassrummet. Alla önskar att de hade mer tid för att kunna skapa samt bevara de 
redan befintliga relationerna med sina elever. Det anses även att tid för 
relationsskapande borde schemaläggas. 

 

 
5.3 Lärar-         elevrelationens         betydelse       för 

undervisningen 

5.3.1 Trygghet och distans 
Något som alla de intervjuade tog upp i samband med vilka fördelar och nackdelar 
goda relationer för med sig var trygghet. För lärarens del handlade trygghet om att 
känna elevernas förtroende och därmed våga utmana sig själv i sitt sätt att undervisa. 
Den tryggheten är något som kommer i och med upprättande av goda relationer. 

 

Jag har större utrymme i min undervisning och eleverna kan acceptera att jag gör 
fel. Har man inte en god relation är det jobbigt att göra fel och dom kommer 
hacka på dig. Sen om man har en god relation anser jag att det är lättare att få 
dem att nå sina mål. 

 

 
Det ger mig trygghet och en vilja att våga utmana mig själv mer i 
undervisningen. Goda relationer ger på sikt goda resultat och förbättrad 
måluppfyllnad. Även eleverna känner av att samverkan och samarbetet med 
läraren fungerar, vilket ger eleverna självförtroende och trygghet att agera mer 
säkert. 

Merparten av de intervjuade ansåg också att ett tryggt klassrumsklimat, som en följd 
av goda relationer, leder till bättre måluppfyllnad. Alla de intervjuade tyckte att goda 
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relationer mellan elev och lärare ger bättre undervisningskvalité men poängterade 
samtidigt att det är viktigt med en viss distans. Riskerna som kan uppstå är när 
relationen blir för privat. 

 
 

Om man har en bra relation kan man ju lätt hamna i nån form av papparoll. De 
litar på dig så därför kan de dela med sig av sina hemligheter. Man kan bli 
inblandad i privatfrågor som man kanske inte ska vara en del i och det gör att 
man faktiskt kan bli lite stressad av sånt. Nu har vi inte den typen av elever 
längre. Men innan blev det tärande. Att man då vågar säga nej eller vägleder till 
rätt person så att de får professionell hjälp. Det är lätt att man tar på sig en roll 
man inte har. 

 
 
Här gav de intervjuade exempel där eleven väljer att dela med sig av problem och 
bekymmer som anses för privata och att läraren i och med det får en roll som de inte 
ansåg att läraren ska ha. Balansgången mellan privat och professionell är hårfin och 
lärarna ansåg att det var viktigt att kunna åtskilja dessa två. 

 

5.3.2 Klassrumsklimat 
Klassrumsklimatet och de samtal som uppstår tack vare goda relationer mellan lärare 
och elev var det tydligaste sambandet som alla de intervjuade såg. När alla elever blir 
bekräftade och får vara en del av undervisningen skapas också diskussioner som 
främjar lärandet. 

 
 

Relationer, anser jag alltid påverkar undervisningen. Däremot måste jag som 
lärare styra relationerna på ett yrkesskickligt sätt för att kunna skapa ett bra 
utgångsläge till undervisning, där bland annat elevdemokrati blir en viktig punkt 
att utgå ifrån. Alla måste ha en känsla av att dom är med och bidrar. 

 
 
Alla de intervjuade ansåg att mycket av lärandet uppstår i just de samtal som skapas i 
klassrummet. Två av de intervjuade poängterade även att goda relationer gör att 
eleverna når bättre resultat. En lärare menade att ett bra klassrumsklimat gör att 
mindre tid behöver läggas på att ”tillrättavisa”, tid som istället läggs på undervisning. 
En annan lärare framhöll mer mjuka värden. 
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6 DISKUSSION 

 
Diskussionsdelen i detta arbete har som syfte att beskriva hur förtroendefulla 
relationer skapas och bevaras, och hur detta i sin tur påverkar lärandet. 

 

6.1 Lärar- elevrelation 
Lärarens betydelse gällande en god lärar- elevrelation blir tydligt i studien och det är 
främst egenskaper som läraren bör besitta för att en sådan relation ska vara möjlig 
som tas upp. Tillit och förtroende är de begrepp som nämns flitigast och då främst att 
eleven ska känna tillit och förtroende för läraren och inte så mycket det omvända 
även om ömsesidig respekt också tas upp i sammanhanget. Detta bekräftas av 
tidigare forskning av Birnik (1998) och Hattie (2012). Birnik (1998) pratar om den 
förtroendefulla läraren som visar kärlek i sina handlingar och lever sig in i elevernas 
tankesätt får eleverna att känna sig tagna på allvar. En lärare som är positiv och  
hittar positiva sidor hos eleverna, ser varje elev och låter dem veta att deras relation 
innehåller kärlek och närhet (Birnik, 1998). Det som uppfattades som mycket 
fascinerande i undersökningen är de intervjuade lärarnas åsikter om hur snabbt elever 
tappar förtroendet och tilliten för läraren om denne brister i ämneskunskaper och att 
det kan skada relationen dem emellan. Kopplingen kan göras till Hattie (2012) och 
den förtroendediskussionen han för. Hattie (2012) menar att bristande förtroende 
medför att en god relation har svårt att etableras, vilket också kan tolkas i de 
intervjuade lärarnas svar. Utifrån Birniks (1998) perspektiv kan lärarnas diskussion 
kring sambandet bristande ämneskunskaper och tappat förtroende handla om vikten 
av att som yrkesutövare vara professionell. Det är möjligt att professionell och 
behörig kan likställas vilket skulle kunna tolkas att obehöriga lärare brister i 
ämneskunskaper. 

 
 
Några av de intervjuade lärarna anger vikten av att bjuda på sig själv som 
betydelsefullt i relationsskapandet vilket kan tolkas ha med humor att göra. Genom 
att vara självironisk, kunna erkänna och skoja om egna misstag, bjuder man på sig 
själv. Paralleller kan dras till Hattie (2012) som menar att lärare som vågar skratta åt 
sina egna misstag ofta har elever som utvecklas i sitt lärande eftersom dessa elever är 
mer benägna att lämna sin bekvämlighetszon. En möjlig tolkning av lärarnas tankar 
är att lärarna ser humorn som en viktig egenskap kanske även viktigare än vad de är 
villiga att erkänna samt att det verkar finnas en tanke att eleverna har behov av att 
läraren är rolig och skojar med dem. Detta kan vara en indikation på att lärarna anser 
att om de är populära hos eleverna så kan de lättare skapa relationer. 

 
 
Vidare poängterades det noggrant att relationen mellan elev och lärare inte får bli 
privat. Detta överensstämmer inte riktigt till fullo med Birnik (1998) som menar att 
bjuda på sig själv innebär att läraren involverar eleverna i lärarens person utanför 
yrket. Var gränsen går mellan att vara personlig och privat är inget som klargörs och 
därför svårt att dra slutsatser kring. Det som är tydligt är att de intervjuade anser att 
en relation riskerar att gå för långt när eleven delar med sig av bekymmer eller 
problem av privata skäl för att få vägledning. Samtidigt är det viktigt att eleven vågar 
komma till läraren och öppna upp sig. Det är i det mötet som tillit skapas. Enligt 
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Price Aultman (2009) studie råder det en svår balansgång, i lärar- elevrelationen, 
mellan att visa eleven empati och omtanke samtidigt som man har en hälsosam 
inställning till relationen. Von Wright (2000) förklarar att en god lärar- elevrelation 
ska inneha ett djup men att det ska vara på professionell nivå och inte på kompisnivå. 
Uttrycket kompis används även av de intervjuade lärarna i studien men vad det är 
som utgör en kompisrelation tydliggörs aldrig riktigt. Man kan utläsa att de 
intervjuade ser på en kompisrelation som kravlös och utan uttalad hierarki, dock är 
”att vara kompis” inte förenligt med lärarens yrkesroll. Henriksson (2009) betonar att 
eleven inte ska behöva känna en känsla av motstånd i skolan och att det är viktigt att 
skapa en känsla av tillit och hänsyn som i en nära vänrelation. Samma typ av tillit  
och hänsyn måste infinna sig i en relation mellan lärare och elev (Henriksson, 2009). 

 

 
6.2 Skapa och bevara goda lärar- elevrelationer 
De flesta av de intervjuade lärarna ansåg sig ha det yttersta ansvaret för 
relationsskapande vilket även Juul och Jensen (2009), Birnik (1998) samt Wright 
(2000) anser också och alla betonar att det är vuxna som bär ansvaret för att en 
relation mellan lärare och elev ska byggas upp. Dock belyser några av de intervjuade 
detta som elevernas ansvar i bemötandet till läraren. De anser att för att få en 
fungerande relation är det främst genom elevens sätt att vara och agera som är 
viktigt. Med det menas inte att läraren lägger över allt ansvar på eleverna, men de 
påvisar ändå att eleven har ett visst ansvar. Juul och Jensen (2009) resonerar på ett 
annat sätt och menar att elever endast kan ha ansvar genom att de kan ha tankar och 
föreställningar om hur en relation utvecklas. En vidareutveckling av detta framhävs 
av en av de intervjuade lärarna som anser att det handlar om elevernas uppfostran  
och att just den skulle ha stor inverkan på elevens förmåga att skapa relationer. Det 
läraren i fråga menar är att om relationen mellan föräldrarna och eleven inte fungerar 
försvårar det lärarens relationsarbete med eleven i fråga. Detta stärks av Birniks 
(1998) perspektiv om att vara den mogna parten, som proffesionell yrkesutövare, och 
inte låta sig bli påverkad av eleven och alltid sätta lärandet i första hand. 

 
 
De intervjuade lärarna anser att mycket av lärandet sker i de samtal som uppstår i 
klassrummet. Birnik (1998) menar att lärar-elevrelationen påverkas betänkligt av 
lärarens egenskaper, hans kvaliteter och även hans tillkortakommanden. Vikten av att 
upprätta goda lärar- elevrelationer bör ställas mot den synen anser de intervjuade 
lärarna. En av lärarna menar att man inte bör arbeta som lärare om man inte kan 
upprätta goda relationer med eleverna. Även om undersökningen rör elever och  
lärare tycks det inte vara i klassrummet som det viktigaste arbetet för att upprätta och 
bevara av en god relation sker. Tvärtom tycks de intervjuades erfarenheter av goda 
relationer upprättas till största del på rasten i korridorerna och kopplingen kan göras 
till Kullberg (2004) som menar att relationer oftast byggs upp utanför klassrummet. 
När läraren skapat en god relation med eleven kan läraren få eleven att tänka långt 
över sin förmåga. Medan lärarna i undersökningen framhäver platsen för 
relationsskapande som viktigast, påvisar Hattie (20012) atmosfären och miljön 
istället. Det är inte platsen för mötet som är avgörande i relationsskapandet menar 
Hattie (2012) utan anser att det är viktigt att skapa en miljö där det är högt till tak och 
där eleverna känner sig trygga. Detta bidrar enligt Hattie (2012) till en dialog mellan 
lärare och elev och när den är skapad är det lärarens roll att bibehålla den. Även 
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Henrikson (2009) menar att atmosfären i klassrummet är viktigare än hur 
klassrummet är utformat. Denna atmosfär är upp till läraren att skapa. 

 
 
Det råder delade meningar i studien kring relationsskapande utanför/och i 
klassrummet och dess betydelse. De intervjuade lärarna verkar vara mest överens 
med Kullberg (2004) där det framgår att relationer skapas utanför klassrummet.  
Dock visar denna studie att det finns en viss koppling till Juul och Jensens (2009) 
teori om interaktioner kontra relationer. Juul och Jensen (2009) ser en  skillnad 
mellan relationer och interaktioner där interaktioner skrivs som små och mindre 
personliga utbyten medan relationer beskrivs som djupare och mer personliga 
förhållanden. Det kan tänkas att lärarna ser möten utanför klassrummet som 
relationer där man kommer eleven, personen, närmare och kan se mer än bara eleven 
i klassbänken samtidigt som de syftar på möten i klassrummet som interaktioner där 
man har flertalet andra elever att ta hänsyn till och utbyten blir mindre personliga. 
Det finns dock en viss dubbelmoral i denna diskussion då lärarna säger att de små, 
kortvariga interaktionerna på rasterna har ett större och djupare värde för relationen 
och är väsentligare än de utges för att vara. De lärare som vågar vara sig själva och 
visar sig själva som medmänniskor och inte bara som lärare kommer att bygga en 
mycket mer givande relation med sina elever (Birnik, 1998). 

 
 
Tiden tas upp som ett hinder i skapandet av goda relationer och två av de intervjuade 
anser att man behöver skapa större utrymme för skapandet av lärar- elevrelationer i 
tjänsterna. Just nu finns, enligt dem, inte den tid som behövs för att skapa relationer. 
Enligt Hugos (2007) studie betonar han vikten av att läraren lägger ner tid och 
engagemang på varje elev. Det är viktigt att läraren ser sina elever som människor 
och inte bara elever. En möjlig tolkning till detta är att vissa lärare kanske skulle bli 
administratörer medan andra mer fokuserar på elever och då skulle kompetenserna 
utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Lärarna anser även att det är de små handlingarna 
som bygger de djupa relationerna. Det är även viktigt att läraren snabbt kan läsa av 
hur eleverna mår för att bekräfta dem och vissa lärare äger inte den kompetensen. 
Malten (1998) menar att läraren måste kunna läsa mellan raderna när det gäller 
eleverna. Tidsbristen påverkar också lärarnas ämneskunskap vilket i sin tur minskar 
elevernas förtroende för läraren vilket Hattie (2012) påpekar. De intervjuade lärarna 
ger en indikation på att som skolan är uppbyggd idag tvingas man välja mellan att 
administrera eller skapa relationer. Det är väldigt få lärare som bemästrar båda delar. 

 

 
6.3 Betydelsen   av   goda   lärar-   elevrelationer  för 

lärandet 
De intervjuade lärarna betonade att en fungerande kommunikation mellan läraren  
och eleven var ett av de viktigaste kännetecken för en god lärar-elevrelation. Det 
tankesättet stöds till fullo av Aspelin (2010) som betonar att läraren i 
kommunikationen bör bygga relationer med sina elever, agera koncentrerat och med 
en ambition att göra sitt ämne intressant. Även Roache och Lewis (2011) betonar 
vikten av tvåvägskommunikationen för elevernas inlärning och menar att effekterna 
av bristande kommunikation blir negativa för skolprestationen. Det fanns en 
samstämmighet bland de intervjuade lärarna om att utan fungerande  kommunikation 
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blir det svårt att upprätthålla en god lärar-elevrelation vilket i sin tur leder till 
försämrad skolprestation. Eleverna behöver interaktion för att kunna nå en djupare 
kunskapsnivå och utveckla sitt lärande och tydlig kommunikation från lärare  är 
därför oerhört viktigt för elevens lärprocess (Vygotskij, 1999). Likt Vygotskij (1999) 
säger de intervjuade att samspelet mellan lärare och elev får en direkt påverkan på 
elevernas skolprestation. Dock gäller det att vara försiktigt med att kommunicera 
förväntningarna på eleverna då det enligt Jussims (2013) undersökning kan ha 
negativa effekter på både relationen och skolprestationen. 

 
 
Ytterligare en intressant aspekt är lärarnas kommunikation med de stökiga eleverna. 
Några av lärarna använder humor som ett kommunikationsredskap i sitt arbete med 
de stökiga eleverna snarare än att humor ingår i lärarens personlighet och är något 
som kommer naturligt. Lärarna uppfattas här mer som genomtänkta taktiker än 
genuina personer. Detta gör att lärarna motsäger sig själva när de lyfter vikten av att 
vara genuin i mötet med eleverna. Genomskådas detta kan det påverka relationen 
med eleverna samt skolprestationen negativt enligt Aspelin och Persson (2011), som 
betonar att relationen som redskap för att skapa förutsättningar för elevers lärande, 
och i förlängningen deras skolprestationer, är beroende av lärarens genuina 
bemötande. Lärarnas svar visar samtidigt att en relationsform kan kännetecknas av  
ett genomtänkt och planerat tillvägagångssätt, likväl som ett genuint bemötande där 
personen är viktigast. 

 
 
Det uppdagas två sorters trygghet i undersökningen, lärarnas grundtrygghet i sin roll 
som lärare samt elevernas trygghet med lärarna och lärarnas yrkeskompetens. De 
intervjuade lärarna menar att en grundtrygghet i sin roll som lärare och medmänniska 
måste infinna sig för att kunna sprida det vidare till eleverna, få eleverna att känna  
sig trygga och lära sig av sina misstag istället för att se misstagen som  
misslyckandet. Detta stämmer väl överens med Hatties (2012) studie som betonar att 
om läraren lyckas upprätthålla en relation som landar i att elevens förtroende för 
läraren är stort, både som lärare och person, kommer eleven att våga utmana sig 
själv, vilket leder till utvecklat lärande och en gynnsam skolprestation. Goda 
relationer leder enligt de intervjuade lärarna även till trygghet som gör att lärarna 
vågar göra misstag och därmed också utmana sig själva. Enligt Hattie (2012) ska det 
vara högt i tak och eleverna ska känna sig trygga i att uttrycka sin åsikt. Eleven ska  
få göra misstag och kunna ta kritik från läraren för sina misstag, utan att ta det 
personligt och distansera sig. Trygghet medför följaktligen att båda parter tolkar 
kritik som konstruktiv och reagerar med förbättring. Vygotskij (1999) menar att en 
bra lärar-elevrelation bidrar till ett ökat lärande.  En bra kommunikation mellan  
lärare och elev ger med rätt verktyg en korrekt syn på hur man ska tänka och agera i 
det samhälle eleven befinner sig i. Lärarna har lättare att ta till sig den information 
som ges om de har en bra kunskap om samhället eleven lever i enligt Vygotskij 
(1999). Det finns en antydan hos de intervjuade lärarna att den synen sannolikt 
påverkar lärarnas intresse och engagemang i eleverna som personer. Det är högst 
troligt att även klassrumsklimatet präglas av elevernas inställning och attityd 
gentemot läraren. 
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Von Wright (2000) anser att i grunden för alla relationer finns respekten för den 
andra människan. I skolans värld är den ömsesidiga respekten mellan lärare och elev 
nästan avgörande för ett bra klimat för lärande och när behovet av att bli 
uppmärksammad infinner sig presterar båda parterna mycket bättre. Det framgår i 
undersökningen att lärare och elever inte tvunget behöver tycka om varandra som 
personer för att relationen ska fungera och ha ett gynnsamt inflytande på elevens 
skolprestation. Detta knyter an till von Wright (2000) studie där det anses som 
nödvändigt att respekten för den andra parten finns, oavsett om parterna tycker om 
varandra eller inte. Allting handlar om ett givande och tagande i relationen med 
eleven. Ger man inte eleven någonting kan man inte förvänta sig att få någonting 
tillbaka, menar lärarna. Lärarna betonar att de, som professionella vuxna, är ytterst 
ansvariga för att den ömsesidigare respekten skapas och behålls. 

 

 
6.4 Pedagogiska implikationer 
Resultatet visar att en god lärare-elevrelation etableras genom verktygen att lyssna 
och att reflektera, varav dialog är en viktig metod att använda för att relationen ska 
formas på bästa sätt. Det är av största relevans för blivande lärarstudenter att studera 
betydelsen av att läraren etablerar och bibehåller en god lärare-elevrelation, eftersom 
relationen bland annat påverkar elevens lärandeprocess, hälsa, uppförande och att 
relationen kan bidra till att eleven utvecklas till att bli en god samhällsmedborgare. 
Det som vidare uppfattades som mycket fascinerande i undersökningen är de 
intervjuade lärarnas åsikter om hur snabbt elever tappar förtroendet och tilliten för 
läraren om denne brister i ämneskunskaper och att det kan skada relationen dem 
emellan. Kan detta vara en indikation på att yrkesutövarna måste vara professionella 
och att lärarutbildningen bör ses över så de utbildade lärarna är väl rustade för 
yrkesrollen. Våra blivande kollegor behöver vara väl förberedda när de kommer till 
lektionerna och ha en grundlig planering. I våra resultat framkommer det dock att 
lärarna säger sig uppleva tidsbrist när det kommer till relationskapande och att det 
administrativa jobbet inte tillåter spontana samtal med elever på rasterna i 
korridorerna, där de intervjuade lärarna säger sig skapa de flesta och bästa 
relationerna. En möjlig tolkning till detta är att vissa lärare kanske skulle bli 
administratörer medan andra mer fokuserar på elever och då skulle kompetenserna 
utnyttjas på ett mer effektivt sätt. De intervjuade lärarna ger en indikation på att som 
skolan är uppbyggd idag tvingas man välja mellan att administrera eller skapa 
relationer. Detta bör ses över av skolledare och schemaläggare och är en stor 
utmaning att tillgodose lärarnas och elevernas behov. 
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6.5 Vidare forskning 
I denna undersökning var det lärares tankar om relationer till eleverna som 
uppmärksammades. Det vore intressant att även göra intervjuer med elever för att se 
hur eleverna ser på relationskapandet till läraren. Detta för att få en annan synvinkel, 
på relationsskapandet mellan lärare och elever, och då kanske jämföra lärares syn på 
relationsskapandet med elevernas syn på relationsskapandet. 

 
Under intervjuer uppmärksammades det att lärarna ibland kom in på 
relationsskapandet eleverna emellan och poängterar vikten av att arbeta med dessa 
relationer. Men den undersökningen skulle ha en annan utgångpunkt i så fall, då det 
fokuseras mer vid eleverna, det vore dock ytterligare ett intressant ämne att fördjupa 
sig inom. 
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BILAGA  1 INTERVJUGUIDE 

 
1. Beskriv din relation till eleverna. 

 

2. Ge ett exempel på en god relation. 
 

3. Hur har du skapat dessa relationer? 
 

4. Vad är extra viktigt för att kunna skapa dessa relationer? 
 

5. Vilka kvaliteter/egenskaper tycker du är viktiga för att kunna skapa goda 
relationer till dina elever? 

 

6. Beskriv vilka hinder det finns för att kunna skapa goda relationer till dina elever? 
 

7. Hur jobbar du med att bibehålla dina goda relationer? 
 

8. Vilka fördelar ser du med att ha goda relationer till dina elever 
 

9. Beskriv några nackdelar med att ha goda relationer till dina elever? 
 

10. Hur påverkar din relation till eleverna din undervisning? 


