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ABSTRAKT

Syftet med detta arbete var att försöka skapa interpersonella relationer mellan lärare och
elever i klassrummet med hjälp av relationsstärkande övningar. Undersökningen genomfördes
på två gymnasieskolor i två olika kommuner. För att dokumentera resultatet använde vi oss
dels av en kvalitativ metod, reflekterande skrivande, dels en kvantitativ metod, enkät. Vi
lärarkandidater använde reflekterande skrivande medan eleverna besvarade enkäten. Det var
totalt 65 elever fördelade på fyra försöksgrupper som deltog i undersökningen, 47 besvarade
enkäten. Resultatet visade att de relationsstärkande övningarna till viss del bidrar till att skapa
goda relationer i klassrummet. Enkäten visar att en majoritet av eleverna upplevde att vi ofta
lyssnade på deras åsikter och anser sig ofta ha fått förtroende för oss. En majoritet av eleverna
ansåg även att vi ofta haft ett personligt uppträdande. Eleverna ansåg att vi sett dem som
person i stället för elev ofta eller ibland. Slutsatsen är att det skapats en interpersonell relation
mellan oss själva och flertalet elever. En knapp majoritet upplevde att övningarna påverkat
väldigt mycket eller ganska mycket. Själva upplever vi att övningarna haft stor betydelse för
att lära känna eleverna mer personligt och därmed skapat förutsättningar för en interpersonell
relation.
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BAKGRUND

Samhället kännetecknas av instabilitet och opersonlighet och detta visar sig i dagens skola.
Skolan lider, precis som samhället i övrigt, brist på resurser för att kunna ge alla barn och
elever vad de behöver. Det ställs allt högre krav på lärarna att åstadkomma bra undervisning
med knappa medel. Klassernas storlek ökar och tiden som läraren har till förfogande för varje
elev minskar. Vilket försvårar möjligheten till närhet mellan barn och vuxna i skolan och
lärarens möjlighet att skapa betydelsefulla relationer till den enskilde eleven (Birnik, 1998).

På gymnasieskolan förstärks detta av att ämnena och därmed lärarna är fler på varje elev.
Skolpolitikerna och skolornas chefer försvarar nedskärningar med att lägga ännu mer ansvar
på lärarna och hävda flexibilitet som en resurs. Lärarna får förtroendet att använda sin fantasi
i undervisningen. Hur ska man då komma tillrätta med att eleverna far illa och mår dåligt?
Något som inte kostar skolan pengar är kärlek och omsorg för eleverna. Om lärarna försökte
skapa bättre relationer till eleverna skulle skolans alla inblandade må bättre. Det sociala
samspelet mellan lärare och elever kan skapa en stämning som alla parter känner sig trygg i
och en atmosfär som ökar motivation och lusten till att lära. För läraren borde det bli mer
stimulerande att undervisa.

Forskningen har en bred fokus på fördelarna med interpersonella relationer i klassrummet
trots att det föreligger ett socialpsykologiskt dilemma med att bilda relationer till människor
man inte känner eller själv valt att möta, men som man ställts inför att samarbeta med. Det vi
saknar i studiet av detta ämne är metoder eller tips till lärare hur man skapar interpersonella
relationer med eleverna. Om man sedan endast ska arbeta med eleverna en kortare tid ökar
behovet av att skapa relationer till eleverna i ett tidigt skede.

Tidigare forskning

Ämnet relationer är populärt att forska och skriva om, om man bedömer antalet skrivna texter.
Det finns en hel del material som vi har tagit del av. Den traditionella forskningen behandlar
ofta relationer som ett resultat av en process och hur gruppers samverkan följer vissa mer eller
mindre förutbestämda alternativt ödesbestämda faser. Forskningen om lärare- elevrelationen
har ökat och resultaten visar att både lärare och elever vill ha ett mer personligt arbete mellan
varandra. Birnik (Lärare- elevrelationen, ett relationistiskt perspektiv, 1998) hävdar att lärare-
elevrelationen i skolan är det mest betydelsefulla för elevens inlärning och utveckling. Om det
är det centrala i lärarens yrkesutövning, borde det således läggas mer vikt vid detta i
pedagogutbildningarna.

Enligt Birnik har forskningen om relationernas betydelse för lärarkandidater börjat komma i
gång på senare tid. I forskningslitteraturen poängteras lärarstudentens personliga utveckling
och betydelsen av att få hjälp och stöd för denna. Birnik önskar att den traditionella
kunskapsbildningen inom den pedagogiska forskningen ska ta större hänsyn till lärare-
elevrelationen.

Lärarens och elevens relation, i betydelse av vad som utspelas mellan dem, har däremot inte varit
utforskad i någon större omfattning. Om relationen mellan lärare och elev ska vara möjlig att använda
i avsikt att stärka lärandet, bör lärare vara medvetna om hur det egna beteendet i interaktionen kan
påverka eleven och relationen till denne. Lärare behöver också ha kunskaper om hur mötet med
eleven kan utformas för att stimulera elevens lärande (Birnik s. 14).
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I forskningsrapporter gjorda av studenter vid Luleå Tekniska universitet har vi funnit
forskning om gruppstärkande övningar. Där har relationen mellan lärare och elev inte varit i
fokus men däremot relationer elever emellan. I en rapport har man kommit fram till att
gruppstärkande övningar haft positiva effekter på elevgruppers relationer:

Intervjuerna visade att eleverna var mycket positiva till våra aktiviteter med klassen. Analys av enkät-
och intervjusvaren visade att de allra flesta eleverna ansåg att det var viktigt med en bra
sammanhållning i en grupp. Flera elever hävdade att våra aktivitetstillfällen hade stärkt relationerna
inom klassen (Lundmark, M. m.fl. 2002, abstraktet)

Styrdokument

En fungerande relation mellan lärare och elever ligger till grund för att skolans verksamhet
skall fungera. All undervisning sker genom någon typ av kommunikation. Har vi en dålig
relation till eleven får vi en dålig och i många fall ej fungerande kommunikation.
Kommunikationen behövs om vi ska kunna bedriva verksamheten i demokratisk anda och få
eleverna att utveckla sin förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i
samhällslivet.

Vi tycker att relationer, bra relationer, är något som genomsyrar hela Läroplanen och
Skollagen. Det uttrycks inte ordagrant men med en förståelse för styrdokumentens syften och
målsättningar är det uppenbart hur skolans arbete underlättas av goda relationer. Vi kan
referera till var och vartannat stycke i dessa styrdokument och härleda till vårt syfte t.ex.
”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.”
(Lärarförbundet,  Lpo94). Eleven ska stå i centrum för skolans verksamhet.

I Lpf94 beskrivs värdet av skolans sociala relationer för alla inblandade men understryker den
sociala kapaciteten hos skolans personal. Det är de som har det sociala ansvaret. "Skolan är en
social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna
förmåga hos alla som arbetar där" (s.37). Vidare uttrycks vikten av att eleverna har lust att
lära och att man på olika sätt ska främja den lusten.

Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina
förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna skall bli
medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta skall
syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos
elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem
framtidstro (Lpf94, s. 40).

Lpf94 visar på hänsyn för de elever som fått dåliga erfarenheter i skolan och att det är skolans
uppgift att hjälpa dem få en bättre inställning till lärande. Elevens personliga utveckling och
framtidstro är avhängig elevens inställning till skolan.

Detta examensarbete är utfört på en gymnasieskola i Luleå respektive Piteå. Därför vill vi
även förankra vårt arbete i de lokala styrdokumenten för respektive kommun.
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Luleå
I Luleå kommuns lokala skolplan finner man de mål som anses viktiga att uppnå för
kommunen. Framförallt vill man följa de nationella lagarna och man har samma syn på
kunskap, utveckling och lärande. Luleå kommun har även flertalet lokala visioner, bland
annat så vill man att demokratiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt på ett allsidigt
sätt utvecklas och tillämpas. Man vill också att studiemotivationen bland ungdomarna ska öka
(Hemsidan Luleå Gymnasieskola 2002-12-30).

Vi tror att vårt utvecklingsarbete kan hjälpa kommunen att uppnå dessa mål då fungerande
relationer mellan lärare och elever lägger grund för ett demokratiskt förhållningssätt. Vår
förhoppning är också att eleven ska få en positiv syn på sina studier då de har en god relation
till sin lärare.

Piteå
Piteås kommunala skolplan fastställdes i december 2000 och den omfattar verksamhet från
förskola till och med gymnasieskola. Enligt kommunfullmäktige sammanfaller
utbildningsplanens mål med de nationella målen som beskrivs i läroplanerna. Men skolplanen
uttrycker även specifika krav på den egna verksamheten (Piteå kommun, Barn- och
utbildningsplan 2001-2004). Skolplanen stipulerar värdet av det dagliga mötet mellan lärare
och elever... " I det ögonblick detta möte sker, formas vår verksamhet" (s. 9). Det vilar ett
stort ansvar på läraren att medverka till att, som skolplanen uttrycker det; "kärnan i vår
verksamhet är det dagliga mötet…" (s. 9), ska bli så givande som möjligt.

Vad gäller skolans personal är kompetensutveckling en förutsättning för att främja ett
livslångt lärande.

Personalens kompetens och förhållningssätt är den viktigaste grunden för att skapa en öppen och
positiv miljö där barns/studerandes lärande och utveckling står i centrum. Barn/studerande och vuxna
ska mötas av engagerad, motiverad och serviceinriktad personal, som har till uppgift att vägleda
barn/studerande till en positiv och framåtsträvande utveckling. Detta kräver förmåga till ständig
förändring och flexibilitet (Piteå kommun, Barn- och utbildningsplan 2001-2004 s. 10).

I värdegrunden uttrycks det att alla barn/studerande och vuxna ska vara "medvetna om hur det
egna beteendet påverkar relationer till andra människor" (s.12). Det är ett mål att sträva mot
för att uppnå trygghet. Vidare förklarar skolplanen sin målsättning vad gäller lärande och
utveckling, att "alla barn/studerande: känner nyfikenhet och lust att lära, har en god
självkänsla, ägnas uppmärksamhet i sitt lärande utifrån individuella förutsättningar och
behov" (s.14).

Vad gäller skolplanens målutformning kring hälsa och arbetsmiljö för alla barn/studerande är
att de: "Känner trivsel och glädje i det dagliga arbetet, känner att kommunikationen är öppen
och främjas genom aktiv dialog, har någon vuxen/jämnårig kamrat att prata med när de har
problem" (s.16).
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Begreppet interpersonell relation

Vissa lärare har en förmåga att skapa personliga relationer med eleverna. Oförmågan att
lyckas med detta kan bero på att läraren har en föreställning om hur en lärare ska vara och
försöker leva upp till den uppfattningen. Den roll läraren tagit sig an, kan vara svår att ändra
på, men det är i många fall nödvändigt för att läraren ska få en personlig relation till eleverna.
När det sociala samspelet sker på en interpersonell nivå, blir mötet med eleven mer äkta och
hjärtligt och eleven känner sig mer betydelsefull. Med interpersonell nivå menas: "En
mellanmänsklig relation, såsom lärare- elevrelationen, är ett möte. I ett möte påverkas man
som individ av den andra individen och man påverkar själv den andra individen" (Birnik s.
12).

För blivande lärare är det viktigt att ha förståelse om betydelsen av interpersonella relationer i
klassrummet och vad det innebär. Om den blivande läraren har detta ökar möjligheterna till ett
fruktbart samarbete och på sikt kan lärarens roll utvecklas i samklang med eleverna och deras
behov. Men det inledande arbetet är avhängigt det fortsatta samarbetet. När en lärare tar hand
om en ny klass finns det alltid en osäkerhet. Man vet inte vad som väntar, vem man ska möta
eller hur man kommer att uppfattas.

Den första gången man träffar en ny grupp som ska ledas är det alltid nervöst och spännande. Det
känns oftast lika osäkert för både ledaren och deltagarna. Det är viktigt att den första träffen blir bra
så att deltagarna och instruktören känner att de har förtroende för varandra. Kom ihåg: det finns bara
ett tillfälle att göra ett första intryck (Ohlson, 1996, s.116).

Läraren som ska arbeta med en klass en längre tid, har möjlighet att skapa relationer som kan
bli personliga på sikt. Till exempel gymnasieläraren som får en ny klass för tre år framåt.

Däremot kan det inledande arbetet med eleverna bli väl så spännande för en vikarie eller
lärarkandidat som för en kortare tid ska undervisa en klass. När arbetet med eleverna
förväntas bli kort är det extra viktigt att det första mötet blir bra och att läraren får bra kontakt
med eleverna direkt.

Lärare– elevrelation
Jonas Aspelin har skrivit en bok, Banden mellan oss (1999), om hjärtat i skolans verksamhet;
de sociala relationerna mellan lärare och elever samt hur de utgör grunden för
kunskapsprocessen. Aspelin påpekar i förordet bristen på litteratur i ämnet och då främst
lärares och elevers sätt att kommunicera och känslornas betydelse i kommunikationen. Detta
föranleder Aspelins syfte med boken, att utveckla ett socialpsykologiskt perspektiv på lärare-
elevrelationen och på hur denna växer fram i och genom socialt samspel.

Enligt en elevundersökning råder det brist på förtroendefulla relationer mellan lärare och
elever i dagens svenska skola. Läraren är ofta engagerad i sitt ämne men värnar inte
tillräckligt om det sociala klimatet i klassrummet. Stämningen i skolan kännetecknas av social
oro, precis som i samhället i övrigt. Läraren har, enligt Aspelin, tre olika vägval eller
möjligheter att agera i denna verklighet och de kan utgöras av lärarens makt och förmåga att
ta kontroll eller helt enkelt resignera inför uppgiften. Det mest förnuftiga alternativ är dock
enligt Aspelin att:
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…. läraren, trots olika svårigheter, strävar efter att träda in i det mellanmänskliga rummet
tillsammans med sina elever. Ett övergripande mål med denna tredje väg är att det skapas balans
mellan social kontroll och spontan aktivitet i skolklassens relationer, balans mellan ordning och
dynamik, mellan sammankoppling och autonomi, mellan närhet och distans, mellan krav på effektiv
inlärning och behov av social gemenskap, mellan institutionella förväntningar och personliga
relationer. Den tredje vägens lärare agerar med full koncentration och med en aldrig vikande
ambition att göra sitt ämne intressant (Aspelin s. 20).

Denna gyllene medelväg är att föredra men det ligger många problematiska aspekter i detta,
t.ex. att hela situationen för eleven är kunskapsinriktad och därmed avhängig relationen till
läraren.

Aspelin diskuterar hur skolans omsorgsfunktion och lärare- elevrelationen kan skapa problem.
Nämligen hur nära, goda relationer bryter ned distansen mellan aktörerna och man förlorar
uppfattningen om varandra som unika varelser. Det uppstår ett spänningsförhållande mellan
individualitet och socialitet dvs. mellan läraren och eleven som individ eller mellan läraren
och eleven i gruppen. "Formandet av sociala band i lärare- elevrelationen står och faller med
om kommunikationen sker eller inte sker i en mellanmänsklig sfär, i balans mellan
individuella och sociala behov" (s. 45).  Lärarens uppgift är inte enkel. Hur ska läraren hitta
denna balans?

Enligt Birnik är lärare- elevrelationen i skolan det mest betydelsefulla för elevens inlärning
och utveckling. Därför borde det således läggas mer vikt vid detta i pedagogutbildningarna.

Förmågan till elevkontakt talar alla om, som en gudagåva men sällan som en träningssak… Praktiken
används alltså i ringa grad som ett övningsfält för att utveckla kandidatens psykologiska förståelse…
(Birnik. s. 66).

Praktiken skall ses som ett ypperligt tillfälle för kandidaten att utveckla sina sociala förmågor
och testa olika metoder för att skapa hållbara relationer till eleverna. Även Silwa Claesson
(Skolan i centrum, 2000) poängterar övning och praktik för att utvecklas till en skicklig lärare.
Det räcker inte med att bara studera pedagogik och didaktik för att bli detta. En uppgift för
lärarutbildningen bör vara att de blivande lärarna får utveckla sin förmåga att klara sociala
relationer i förhållande till yrket. Claesson menar vidare:

De gånger en studerande underkänns i utbildningen är det nästan alltid på grund av bristande förmåga
att lyssna eller kommunicera med andra människor. Det kan vara så att de saknar förmåga att ge akt
på eleverna, de genomför bara det de själva planerat (Claesson s.159).

Grupprelationer
I boken "Teambuilding – att utveckla arbetslag" skriver Eales-White (1997) att en väl
fungerande grupp upplevs positivt av medlemmarna och att gruppen som sådan utgör ett
starkt inlärningsredskap för var och en av medlemmarna. Fördelarna med att få en fungerande
grupp är att kvaliteten och produktiviteten ökar samt att gruppmedlemmarna blir mer
motiverade och engagerade. Landin & Hellström (2001) säger att grupprocessen i
klassrummet är en avgörande faktor för framgång. I grupper som samarbetar bra blir resultatet
större än summan av de enskilda medlemmarnas insatser. Man lär sig mer genom att diskutera
och värdera. Man kan också dra nytta av varandras erfarenheter.
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Läraren som medmänniska
Hans Birnik har skrivit en akademisk avhandling om lärare- elevrelationen och han tar liksom
Asplund utgångspunkt i skolans förändrade roll i samhället och lärarens nya arbetsvillkor.
Läraren ska inte bara lära ut, men även vara mer av en handledare med inriktning på omsorg.
"I skolan ingår individen i ett stort antal relationer med vuxna och andra unga" (Birnik, s.11).
Den unga människans sociala relationer och hennes uppväxtförhållanden formar henne för
framtiden. Alla människor är sociala varelser och ingår i olika sociala gemenskaper där
familjen och relationer till familjemedlemmarna utgör de viktigaste. Men när familjer splittras
och den allmänna stämningen i samhället kännetecknas av oro får skolans fostrande roll allt
större betydelse.

Det är lärarens ansvar att skapa utvecklande lärare- elevrelationer i klassrummet.
Kännetecknande för utvecklande relationer är att läraren visar eleven respekt och tillgivenhet
samt får eleven att känna sig betydelsefull. "Lärare bör låta sin personlighet framträda för att
skapa en hållbar relation till eleven. Eleven får härigenom möjlighet att uppfatta läraren som
medmänniska och inte enbart som lärare" (s.12). Omvänt kräver det av läraren att denne har
förmågan att se eleven som en person och inte enbart som en elev. Dessutom ska läraren se
eleven som en unik varelse och samla sådan information om varje elev som hjälper henne att
lära känna individerna för att kunna undervisa dem. Elevernas uppfattning om hur de anser att
en lärare bör vara redovisas som behov de önskar att läraren ska tillgodose: "1. Att bli sedd, 2.
Att bli uppmuntrad, 3. Att bli respekterad samt 4. Att bli vägledd" (s. 26).

Det verkar finnas en outtalad rädsla bland lärarkåren för att läraren skall uppfattas som
medmänniska istället för den lärarroll man representerar. Läraren tillägnar sig studier och
erfarenheter för att inta en yrkesroll där man inte låter den egna personen framträda. Detta
förhindrar en nära relation mellan läraren och eleverna. Både lärare och elever måste kliva ur
sina roller och mötas som personer för att underlätta ett mellanmänskligt möte. Lärarrollen
gör det lättare för läraren att ge eleverna bestraffningar och förmaningar än som person. Om
läraren använder sin person kan hon inte använda bestraffningar eftersom elevens beteende
kan vara framkallat av läraren själv.

En elevs sätt att förhålla sig på kan vara ett resultat av lärarens sätt att vara. Det behöver inte vara det,
men om läraren har kunskaper om hur den egna personen inverkar på andra kan hon både använda
denna kunskap för att förbättra för eleven och för att röja undan en av många olika funderingar om
vad som utlöser ett icke önskvärt elevbeteende (Birnik. s. 132).

I en interpersonell relation, där läraren är sin person och eleverna likaså, styrs individernas
handlingar av det som sker mellan individerna och av den situation de befinner sig i. Parterna
lockar eller provocerar fram ett visst beteende hos varandra. "… bör man alltid se ett beteende
hos en individ som en del av den relation individen för närvarande befinner sig i" (s.133).
Detta ställer krav på läraren och dess förmåga att analysera över klassrumssituationer och sitt
eget beteende.

Birnik återkopplar till skolans och lärarens förändrade roll i sina slutsatser och går ett steg
längre. Lärarens roll handlar mer och mer om hur man bemöter en medmänniska som förälder
eller kurator. Birnik hävdar att:

Lärarens uppgifter i skolan har förändrats och blivit flera och hur man bemöter en medmänniska och
hur man bearbetar relationen till en annan individ bör inte längre vara förbehållet skolpsykolog,
skolkurator, och skolsköterska, utan även läraren bör besitta denna kunskap (Birnik. s.135).
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Interpersonella relationer bör ingå som ämne i skolan för att både elever och lärare ska få
kunskap om dem. Det är främst i lärarutbildningen blivande lärare bör få kunskap om "… hur
deras egen person och lärarroll aktivt bidrar till kvaliteten på den interpersonella relationen
mellan läraren och eleven" (Birnik s.135).

Lärarens betydelse
Läraren spelar en odiskutabelt stor roll i barn och ungdomars utveckling. En dålig lärare kan
ge men för livet och en bra lärare kan stärka den svagaste individen. Vi har alla upplevt en
variation av lärartyper och som lärarstuderande har man ofta en ambition att bli lika
uppskattad som man själv uppskattade bra lärare. Catherina Ronsten har skrivit en samling
berättelser om Betydelsefulla lärare (2001). Syftet med texterna är att visa på den kärlek och
mod som finns mellan människor samt visa hur lärare genom åren gjort värdefulla insatser
som kanske kan ge inspiration till lärare. Ronsten har sammanställt nittio korta berättelser
som beskriver elevers möten med lärare som fått stor betydelse i tid och framtid. Det finns
lärare som motiverar och engagerar, lärare som ger livsmod och stöd, lärare som skapar
trygghet och ger framtidstro och lärare som ser eleverna som den de är.

När man själv försöker komma ihåg vad som varit bra med vissa lärare kan det vara svårt att
förklara. En lärare kan ha varit bra för att han var sträng medan en annan lärare var sämre just
för att han var sträng. Det finns något annat i lärarens beteende eller sätt att vara som tilltalar,
t.ex. dess personlighet och att läraren har ett medmänskligt sätt som står över den roll läraren
försöker anta. Lärarens personlighet skiner igenom. Hesslefors, Arktoft (Skolan i centrum,
2000) skriver om vad som kännetecknar en bra lärare och har som stöd för sin studie utgått
från intervjuer gjorda på människor/elever i olika åldrar. Där framkommer det hur viktigt det
personliga bemötandet är för eleverna. När läraren håller en balansgång mellan kamratskap
och avstånd inbjuder det till förtroende.

En majoritet av de intervjuade ansåg den glada och roliga läraren som synonymt med en bra
lärare. Om läraren bjuder på sig själv och skämtar med eleverna på ett personligt sätt skapar
läraren glädje omkring sig. För väldigt många i studien har lärare haft en avgörande betydelse.
"Det kunde vara olika saker i lärarens förhållningssätt som hade satt spår som återverkade
senare i livet" (s.127). Även Hesslefors, Arktoft uttrycker en uppfattning om att lärarna bör i
sin utbildning ges tillfälle att utveckla andra områden som utger kriterier för gott lärarskap
t.ex. "Engagemang och passion för sin uppgift, kärlek till eleverna och personligt bemötande
av eleverna" (s.128).

Sociala roller i klassrummet
Alla människor fostras av och växer in i samhället. Denna process kallas för socialisation.
Individerna formas av samhällets alla institutioner däribland främst familjen och
familjemedlemmarna men också av skolan (Aubert, 1970).  Socialisationen i skolan ses som
ett komplement till socialisationen i familjen eftersom individerna formas för ett medlemskap
i samhället medan familjen fostrar för ett mindre system, släkten eller byn.  Socialiseringen är
en livslång process, individen står i ständig utveckling med sin omgivning.

När människorna fostras av och i samhället för att hitta sin identitet är det flera faktorer som
påverkar vilka roller de ska få, alltifrån yrkesroll till rollhandlingar. "… när man talar om
roller brukar man definiera begreppet genom de förväntningar och normer, som handlingarna
är ett svar på. En roll är summan av de normer, som hänför sig till en viss uppgift eller
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position" (Aubert s.43, 44). Individernas beteende styrs alltså till stor del av förväntningar och
de normer som finns. Eleverna i skolan har redan från första klass socialiserats i sin elevroll
och vilken position de ska ha i klassen. Skulle eleven ändra sitt beteende och gå utanför sin
position och andras förväntningar blir de utsatt för sanktioner av olika slag.

Det finns både en trygghet i att ha en roll men även en rädsla för att avvika. Även om man
skulle vilja byta roll eller ändra beteende är det svårt. Elevrollen följer dem genom hela
skolgången och kan vara så långlivad att när klasser har återträff efter kanske trettio år faller
de vuxna människorna in i sina gamla elevroller. Det är vid uppbrott av olika slag som eleven
kan ändra sin roll, t.ex. vid flytt och byte av skola som följd. Då skulle det inte finnas några
förväntningar på eleven och denne kan försöka ändra sin position som den känner passar bäst.
Anledningar till ett avbrott i rollbeteende kan vara en följd av att klassammansättningen
ändrats eller en ny lärare börjat i klassen. Det skulle kunna ge tillfälle för eleverna att förändra
sin roll eller beteende eftersom förväntningarna ändras när förutsättningar och normer ändras.
Bort från roller som är utsatta för mobbning eller roller där elever fått en stämpel av att vara
tyst, trög, långsam etc. Konsekvenserna av detta skulle kunna ge elever möjlighet att börja på
nytt. Då skulle ett mål ur Lpf94 vara uppnått:

Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan
inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva
och ge dem framtidstro (Lpf94 s.40).

Ledarskap

Landin & Hellström som skrivit boken Lärarledarskap tar upp ledarskapets roll i skolan, hur
lärarens ledarskap kan fungera, samt tips och råd på bra ledarskap.

Enligt författarna så är ledarskapet ingenting man kan ta för givet utan det är något man får
när man har förtjänat det. Det måste dessutom ske i samverkan, dvs. i relation med andra.
Vidare påpekar författarna att ledarskapet kan tränas upp oavsett personlighet.

Att utbilda lärare i ledarskap är relativt nytt. Läraren har alltid setts som den självklare ledaren
i klassrummet. Bland lärarna själva har synsättet "att en bra lärare reder sig själv" (s.18)
rådigt. Detta har i sin tur inneburit att när ledarträning väl behövs, för att det gått åt skogen i
klassrummet, har den delvis sats in för sent men också fått en negativ klang av att vara någon
typ av stöd (jämför näringslivet där en ledarskapsutbildning är något prestigefullt). Många
duktiga lärare har lämnat skolan i tron om att deras personlighet inte är lämpad för läraryrket.
Hade de fått tillfälle att stanna upp och fundera över sitt ledarskap kanske det hade varit
annorlunda. "Ledarskapet kan tränas och utvecklas" (s. 21). Författarna poängterar dock att i
skolan så möts många människor som förväntas fungera i grupper som de själva inte valt och i
vissa fall inte ens vill vara en del av och ändå lyckas de flesta lärarna väl. Detta betyder i sin
tur att det ledarskap som finns ute på skolorna idag inte ska underskattas. Hur har vissa lärare
lyckats? Som författarna ser det så är det livets hårda skola av försök och misslyckande som
lett fram till ett fungerande ledarskap.

En grundförutsättning för ett bra ledarskap är självkännedom. Det är viktigt att man har
förståelse för att man påverkar omgivningen både positivt och negativt. Att vara en bra ledare
innebär att man också är medveten om sina dåliga egenskaper. En egenskap man bör träna
upp för ett bra ledarskap är att vara förtroendeingivande. I retoriken pratar man om tre
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begrepp som avgör om man vill lyssna till en person, om man kan vara förtroendeingivande
(Landin & Hellström s. 26):

Patos – det första känslomässiga intryck man får av en person
Logos – att man har ett logiskt sammanhang och struktur
Etos – trovärdighet, vad som inger förtroende, attraktionsförmåga

Författarna tar upp flera aspekter på etos, vad det kan innehålla samt vad man kan göra för att
förbättra den, t.ex. kompetens, integritet, upplevd makt/styrka/inflytande samt
attraktionsförmåga. I detta sammanhang betyder attraktion inte att man är jättesnygg och
charmerande utan som Landin & Hellström uttrycker det "Vilka människor tycker jag om? Jo,
de som aktivt visar att de tycker om mig. De som hälsar och visar glädje när de träffar mig"
(s. 28).

Några relationsskapande element som författarna tar upp när det gäller kommunikationen i
klassrummet är att man som god ledare och lärare bör lyssna med intresse, att man då och då
upprepar vad eleven sagt, att ge samtalsstöd genom nickningar, ögonkontakt och hummanden
samt att man kommenterar det som händer just nu.

Ny lärare i klassen
Många gånger när du som lärare, lärarkandidat eller lärarvikarie möter en ny klass kan det
vara så att klassen redan känner varandra och är väl sammansvetsad. Det är då viktigt att så
snabbt så möjligt lära känna eleverna samt gruppen som helhet så att du vinner deras
förtroende. Du måste erövra rummet! Detta är en fas som du inte bör hasta förbi. När
människor som inte känner varandra möts så sker det inte ofta utan att känslor kommer i
gungning, i alla fall i början. Eleverna testar, läser av, testar igen. Är du sträng? Är du snäll?
Är du kompetent? Är du ouppmärksam eller är du uppmärksam? Vad eleverna i slutändan
läser av kommer att ha stor betydelse för hur det fortsatta samarbetet kommer att fungera
(Harkort Berge 2001).

Enligt Harkort Berge kan det kännas svårt i början att bryta isen. Författaren rekommenderar
därför att man bör vänta med den regelrätta undervisningen och i stället ha en rad
introduktionslektioner under den första tiden med en ny klass. Man får då goda chanser att
lära känna elevernas olika personligheter, deras inbördes status samt stämningen i klassen
som helhet. Hon tipsar om att man, oavsett ämne, kan lägga in t.ex. samarbetsövningar,
skrivuppgifter och ämnesrelaterade lekar. Att ha en smårolig övning som inbjuder till spontant
prat är inte helt fel. Övningarna bör dock vara väldigt olika så att man på kort tid samlar
många erfarenheter tillsammans. Det kan vara övningar som engagerar elevernas
tankeverksamhet, exempelvis med en klurig gåta eller ett problem.

För att skapa en respektfull relation till sina elever är första steget att lära sig deras namn.
Detta steg är viktigt för att få en relation som bygger på öppen kommunikation. Harkort Berge
nämner hur viktigt det är att man ser eleverna och söker kontakt, dvs. hälsar, tilltalar med
namn, även utanför klassrummet. Framförallt är det viktigt att skapa närhet till de motsträviga
eleverna. "Om man samtalar med sina elever behöver man aldrig vara rädd för att gå till
jobbet eller träffa sina elever ute på stan" (s. 74). Landin & Hellström skriver om en lärare
som var bra enligt eleverna. Läraren förklarar detta med att hon under varje lektion har ett mål
och det är att hon någon gång under lektionen ska se varje elev i ögonen och, om möjligt,
också tilltala denne personligen.
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SYFTE

Syftet med detta arbete är att försöka skapa interpersonella relationer mellan lärare och elever
i klassrummet med hjälp av relationsstärkande övningar.

METOD

Kvalitativ och kvantitativ metod

För att undersöka resultatet av övningstillfällena har vi valt både den kvantitativa och
kvalitativa metoden. Dessa datainsamlingsmetoder ska komplettera varandra i
undersökningen. Genom kvalitativ metod kan vi se verkligheten som eleverna ser den:
"...genom att på olika sätt delta i gruppens inre liv, upptäcka och avtäcka de normer,
värderingar, tolknings- och kommunikationsmönster som är typiska, genomsyrar eller styr
tillvaron för medlemmarna" (Starrin, 1996, s. 12). Enligt Starrin är deltagande observation
metoden att föredra när man ska studera social förändring. Genom den kvantitativa metoden
kan vi få den subjektiva informationen som vi önskar av eleven. "Det är den tillfrågades
personliga åsikter, upplevelser, värderingar och tolkningar som är föremål för vårt intresse.
De är intressanta därför att de i hög grad styr personens beteende" (Andersson, 1988, s.15).

Försökspersonerna

Vi utförde vårat utvecklingsarbete på två gymnasieskolor i två olika kommuner. Nedan följer
en kort sammanfattning av de fyra försöksgrupperna:

Grupp 1 26 elever från årskurs 2 och 3 på Medieprogrammet i Samhällskunskap B
Grupp 2 12 elever från årskurs 1 på Medieprogrammet i Data grundkurs
Grupp 3 15 elever från årskurs 3 på Fordonsprogrammet i Samhällskunskap A.
Grupp 4 12 elever från årskurs 2 på Fordonsprogrammet i Samhällskunskap A

Bortfall
Av de 65 elever som medverkade i undersökningen var 18 elever frånvarande på det sista
lektionstillfället när enkäten skulle fyllas i. Frånvarons giltighet kan vi inte ifrågasätta. Det
kan vara sjukdom eller annat som hindrat dem från att närvara. Antalet frånvarande är enligt
vår bedömning ganska högt. Det var dock ingen elev som var närvarande på det
lektionstillfället som avstod från att fylla i enkäten. Den sista öppna frågan i enkäten
feltolkades av några och räknas därför bort i resultatetredovisningen.
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Material

Material samlades in genom deltagande observation som stöddes upp av
dagboksanteckningar. Underlag för skrivandet av dagboksanteckningar finns i bilaga 2. Vi
använde oss även av en enkät som finns i bilaga 3.

Genomförande

Vi valde några enkla relationsstärkande övningar som skulle kunna öppna för en
mellanmänsklig relation mellan lärare och elever. Övningarna finns utförligt beskrivna i
bilaga 1. Övningarna är hämtade från bland annat Internet. Vi genomförde tre övningar
tillsammans med fyra försöksgrupper. Övningarna var tänkta att användas som ett inledande
moment vid lektionstillfällena. Vi har utgått ifrån Harkort Berge som rekommenderar att man
bör vänta med den regelrätta undervisningen och i stället ha en rad introduktionslektioner
under den första tiden med en ny klass. Ska man skapa en god relation till eleverna krävs att
man ser varje individ och att man kan tilltala dem personligen.

Några förutsättningar för att övningarna skulle ge ett gott resultat var bland annat att vi som
lärarkandidater uppträdde personligt så eleverna snabbt skulle få förtroende för oss. Dessutom
underströk vi att det inte fanns några givna förväntningar eller normer för hur eleverna skulle
bete sig under övningarna. Detta för att de skulle ges möjlighet att förändra sitt rollbeteende.
Därför skulle den ordinarie läraren inte vara närvarande under de tre första lektionstillfällena.
Dennes närvaro kunde påverka både elevers och lärarkandidatens beteende. Detta eftersom
lärarkandidaten samarbetar nära handledaren och kanske anammar den rådande skolkulturen
och socialiseras in i den utan att vara medveten om det. "Praktikhandledaren är överordnad
lärarstudenten och studenten har att rätta sig efter de normer praktikhandledaren satt upp.
Handledaren får härigenom möjlighet att utöva stort inflytande på studenten i
socialisationsprocessen till lärare" (Birnik, s. 68).

Datainsamlingsmetod
Nedan ges en beskrivning över de datainsamlingsmetoder som vi valt.

Reflekterande skrivande
Enligt Tiller (1998) så handlar reflektion "om att tänka över och igenom de olika
förhållandena som vi upplever" (s. 16). Han menar att reflektion kan vara ett medel att sätta
ord på de erfarenheter som inte alltid framstår som tydliga utan mer har en karaktär av en
känsla. En systematisk reflektion av vardagen som sker över en löpande period kan lägga
grunden för en djupare förståelse för situationen. "… vi klättrar upp på vårt eget glastak och
tittar ned på det vi gör" (s. 16). Reflektionen kan ske genom anteckningar, dagboksskrivande
och som i vårt fall reflekterande skrivande.

Eftersom vi inte gjorde praktiken på samma skola var det omöjligt att deltaga under varandras
lektioner och observera vad som sker, därför valde vi att använda metoden reflekterande
skrivande. Metoden går ut på att man skriver ner tankar, känslor och synpunkter kring den
övning man just gjort (Harkort Berge). Vi skrev ner hur vi kände det innan och efter
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övningen. För att våra respektive anteckningar skulle ha en likartad struktur hade vi några
enkla stödfrågor till hjälp. Stödfrågorna finns att läsa i bilaga 2.

Metoden är en typ av observationsprotokoll där vi redogör för hur vi upplevt mötena med
eleverna. Vår observatörsroll blev av "deltagande som observatörskaraktär" (Einarsson m fl.
2002 s. 27). Dvs. observatörsrollen är känd för gruppen och deltar också i aktiviteten.

Enkät
Vi har vägt val av metod mot varandra; enkät eller intervju och beslutade oss för att enkät är
att föredra framför intervju. Detta har fler anledningar. Dels att det skulle ta för lång tid att
intervjua alla elever i undersökningen. Dessutom finns det påtaglig risk att vi påverkar
eleverna att svara på ett visst sätt och att eleverna, som är i viss beroendeställning till oss, inte
svarar helt uppriktigt (Andersson, 1988). En annan viktig orsak varför vi valde ett
enkätförfarande är att alla eleverna då får möjlighet att uttrycka sig. Om vi hade ställt frågor
muntligt till klassen som helhet hade vi nog inte fått gensvar från alla. Och som lärare är man
i första hand hänvisad till att tolka stämningen i klassrummet utifrån elever som vågar göra
sin röst hörd. De som är tysta tycker också någonting (Harkort Berge).

Enkäten motsvarar en utförlig utvärdering där eleverna får svara anonymt. Den innehåller 9
frågor som kallas bundna i den bemärkelse av att det finns i förväg uppgjorda svarsalternativ
där svaret placeras. Den sista frågan lämnades öppen, dvs. frågan var inte styrd till ett visst
bestämt svar, för eleven att besvara. Därmed gavs utrymme för eleven att ge ett mer utförligt
och nyanserat svar (Kylen, 1994). Fördelen med bundna frågor är att svaren blir enkla att
tolka och kan sättas ihop i en redovisning över alla undersökta elever. Dessutom kan givna
svarsalternativ underlätta för eleverna om de har svårt att formulera sig etc. Nackdelen är att
svaren på de bundna frågorna inte blir lika uttömmande.

Enkäten inleds med ett följebrev där avsikten med undersökningen framkommer, vilka som
ska besvara frågorna samt ett tack för deras medverkan i undersökningen. Vi har försökt
formulera enkäten så lättförståeligt som möjligt (se enkäten i bilaga 3). Allt för att minimera
risken med bortfall på grund av "svararnas skilda tolkningar av frågorna" (Kylen s.13).

Tidsplan
Oktober 2002
När vi väckte tanken kring examensarbetet diskuterade vi kring begreppet teambuilding.
Kanske skulle vi  använda oss av teambuilding övningar för att få en bra kontakt till eleverna.
Efterhand som arbetet mognade fram så ändrade vi inriktning något och kom mer in på
relationer.

December 2002 och januari 2003
Efter att vi fått vårt PM godkänt och blivit tilldelade en handledare så har vi arbetat med att få
bakgrund, syfte och metod klar.

Februari och mars 2003
Under denna period genomförde vi själva utvecklingsarbetet.

April 2003
Under denna period har vi jobbat med att sammanställa resultat samt skriva diskussionen.
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Maj 2003
Seminarium och redovisning av examensarbetet.

Genomförande av utvecklingsarbete
Vecka 1
Under första praktikveckan och därmed det första mötet med eleverna som ingick i vår
undersökning presenterade vi oss själva och vårt examensarbete. Vi berättade att eleverna
valts ut som försöksgrupp och vi frågade om det var okej. Redan vid det första mötet
påbörjade vi våra utvalda övningar. Vid detta första tillfälle handlade det om att lära oss
elevernas namn. Se bilaga 1

Oavsett om vi har haft eleverna en eller flera gånger i veckan har vi haft minst sju dagar
mellan de olika övningarna. I samband med varje övningstillfälle har vi fört
dagboksanteckningar av våra observationer och tankar. Vid behov har vi även fört
anteckningar mellan och efter övningstillfällena.

Vecka 2
Vid det andra övningstillfället påminde vi eleverna om att det nu kommer att ske en till
övning för examensarbetet. Därefter gjorde vi olika ”lära känna” övningar. Bland annat
”Lappkontakt” och systemlekar. Se bilaga 1

Vecka 3
Vid det tredje övningstillfället påminde vi åter igen om att det nu kommer att ske en till
övning för examensarbetet. Därefter gjorde vi ”Något personligt” övningen som gick ut på att
eleverna och vi själva skulle berätta om ett ärr som man fått. Se bilaga 1

Vecka 4-8
Eventuella lektionstillfällen mellan övningarna, samt efter det tredje övningstillfället, försökte
vi bygga goda relationer till eleverna genom att se dem som personliga individer och inte bara
en elev i mängden.

Vecka 9
Den sista veckan på VFU`n påminde vi dem en sista gång om vårt examensarbete. Vi
repeterade kort om de övningar som vi gjort och slutligen så fick eleverna fylla i en enkät
anonymt.
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RESULTAT

Eftersom en relation bygger på flera parter och deras respektive uppfattning kommer
resultatet att presenteras i två delar, det vill säga två perspektiv, lärarkandidaternas och
elevernas. Lärarkandidaternas perspektiv kommer att redovisas genom att vi sammanfattar
dagboksanteckningarna över de olika övningstillfällena. Elevperspektivets resultat är
sammanställt från den enkät som eleverna fick fylla i vid det sista lektionstillfället. Det
kommer att redovisas i tabellform fråga för fråga med efterföljande kommentarer. Enkäten
bestod i slutet av en öppen fråga där eleverna kunde välja om de ville skriva något med egna
ord. Cirka hälften av eleverna valde att göra detta. En del blandade dock in undervisningen
som sådan. Dessa har vi valt bort i redovisningen. Elevperspektivet bygger på 47 enkäter.

Lärarperspektiv

Övningstillfälle 1
Vi upplevde att samtliga försöksgrupper som helhet var positiva till att delta i undersökningen
när vi presenterade den men det fanns också elever som var skeptiska till en början. De ställde
frågor som ”Hur påverkar detta oss?” Men när dessa fick klart för sig vad syftet med
undersökningen var ändrades inställningen till det mer positiva.

Relationen till eleverna innan den första övningen var att vi inte kände någon med undantag
för några i en grupp som Jenny haft tidigare. En del elever mottog den första övningen
positivt, en del negativt. De som upplevde övningen mer negativt berodde enligt vår
uppfattning på att eleverna hade svårt att vara kreativa. Denna första övning handlade om att
göra reklam för sitt namn. Det var dock övningen i sig som en del var tveksamma till och inte
det faktum att vi skulle lära oss deras namn. Några elever gav förslag på hur vi kunde lära oss
namnen på annat sätt; titta i skolkatalogen eller ”nöta” in namnen. Vi tycker ändå att vi fick
en bra första kontakt med eleverna och vi bedömer att vi lärde oss de allra flesta namnen. Det
gick dock bättre i de mindre grupperna där eleverna var färre i antal.

Övningstillfälle 2
Inför mötet med eleverna det andra övningstillfället kunde vi elevernas namn och det fanns
förutsättningar för att skapa en god relation med dem. Men vi hade inte riktigt brutit isen
mellan oss ännu. Kristina var till en början skeptisk till hur fordonspojkarna skulle motta
övningen men direkt efter att hon presenterat den ändrade hon uppfattning. Eleverna tyckte att
det var roligt och det var en glad och trivsam atmosfär. Detta gällde övningen ”Lappkontakt”
som Kristina själv deltog i. Jenny testade systemlekarna med sina försöksgrupper och även
dessa elever tyckte det var roligt. Bland annat kom några elever fram i slutet av sin lektion
och sa att det var kul att få en paus i den ordinarie undervisningen. Stämningen i klassrummet
efter denna övning upplevdes som mer avslappnad än tidigare. Övningarna ledde till spontant
prat och fördjupad kontakt med eleverna.
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Övningstillfälle 3
Inför övningstillfälle tre upplevde vi att vi hade fått en mer fördjupad relation till våra elever.
Det var lättare att prata och få kontakt med dem än tidigare. Tex. kunde man stanna upp och
prata med dem i korridoren, tidigare hälsade man bara. I Jennys ena försöksgrupp ställde
eleverna förväntansfulla frågor inför övningstillfälle tre: ”Vad ska vi göra för rolig lek idag?”.
Vi upplevde att en del elever hade lite svårt att öppna sig och berätta om något ärr det haft.
Många valde den klassiska olyckan med att ha trillat från cykeln när de var små.  Samtidigt
inbjöd övningen, framförallt i Kristinas försöksgrupper, till en fördjupad diskussion kring
känslor. Vi upplevde att den tredje övningen skapade goda förutsättningar för en fördjupad
relation till eleverna. Nu kände vi eleverna mer personligt.

Elevperspektiv

Hur eleverna uppfattade lärarkandidaten
Eleverna fick svara på sex frågor om hur de uppfattat lärarkandidaten under försöksperioden.

Tabell 1, Hur tidigt upplever du att du fick kontakt med lärarkandidaten?

Svarsalternativ Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt
Lektionstillfälle 1 5 1 2 7 15
Lektionstillfälle 2 6 3 4 1 14
Lektionstillfälle 3 3 2 6 1 12
Senare 1 1 0 0 2
Har inte fått någon kontakt. 2 2 0 0 4
Totalt 17 9 12 9 47

Tabell 1 visar hur tidigt eleverna upplevt att de fått kontakt med lärarkandidaten.  Ungefär
lika många elever har svarat första, andra eller tredje lektionstillfället. Fyra elever upplevde
att det inte alls fått någon kontakt.

Tabell 2, Hur tidigt upplever du att lärarkandidaten lärde sig ditt namn?

Svarsalternativ Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt
Lektionstillfälle 1 6 1 3 4 14
Lektionstillfälle 2 4 4 5 4 17
Lektionstillfälle 3 1 3 4 1 9
Senare 5 0 0 0 5
Har inte fått någon kontakt. 1 1 0 0 2
Totalt 17 9 12 9 47

Tabell 2 visar att majoriteten av eleverna uppfattade att lärarkandidaterna lärt sig deras namn
vid första (14 st.) eller andra (17 st.) lektionstillfället. Nio elever upplevde att det skedde vid
tredje tillfället och fem elever att det skedde senare. Två elever upplevde att lärarkandidaterna
aldrig lärt sig deras namn.
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Tabell 3, Upplever du att lärarkandidaten lyssnat på dina åsikter?

Svarsalternativ Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt
Ofta 4 6 10 7 27
Ibland 10 3 1 2 16
Sällan 2 0 1 0 3
Nästan aldrig 1 0 0 0 1
Totalt 17 9 12 9 47

Tabell 3 visar att eleverna upplevde att lärarkandidaterna ofta (27 st.) eller ibland (16 st.)
lyssnade på deras åsikter. Bara några få upplevde det som att lärarkandidaten sällan eller
nästan aldrig lyssnade.

Tabell 4, Upplever du att lärarkandidaten haft ett personligt uppträdande?

Svarsalternativ Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt
Ofta 4 7 3 5 19
Ibland 12 2 9 4 27
Sällan 1 0 0 0 1
Nästan aldrig 0 0 0 0 0
Totalt 17 9 12 9 47

Tabell 4 visar att eleverna upplevde att lärarkandidaterna haft ett personligt uppträdande ofta
eller ibland. Endast en elev svarade sällan.

Tabell 5, Upplever du att du har fått förtroende för lärarkandidaten?

Svarsalternativ Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt
Ofta 6 3 11 8 28
Ibland 6 4 1 1 12
Sällan 4 1 0 0 5
Nästan aldrig 1 1 0 0 2
Totalt 17 9 12 9 47

Tabell 5 visar att mer än hälften av elever (28 st.) anser sig ha fått ett förtroende för
lärarkandidaten under försöksperioden medan två elever nästan aldrig upplevt detta
förtroende.
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Tabell 6, Upplever du att lärarkandidaten sett dig som person i stället för elev?

Svarsalternativ Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt
Ofta 6 3 8 2 19
Ibland 6 4 4 6 20
Sällan 4 0 0 1 5
Nästan aldrig 1 2 0 0 3
Totalt 17 9 12 9 47

Tabell 6 visar att 39 av 47 elever anser att lärarkandidaten sett dem som person i stället för
elev ofta eller ibland. Fem elever har upplevt detta sällan medan tre elever upplevt det nästan
aldrig.

Påverkar eleverna själva relationen i klassrummet?
Tabell 7, Upplever du att ditt beteende påverkar relationen till andra i klassrummet?

Svarsalternativ Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt
Ofta 3 0 4 1 8
Ibland 4 6 5 3 18
Sällan 9 2 3 5 19
Nästan aldrig 1 1 0 0 2
Totalt 17 9 12 9 47

Eleverna fick svara på om de upplevde att deras eget beteende påverkade relationen till andra
i klassrummet. Tabell 7 visar att eleverna har olika uppfattningar om detta. Åtta elever anser
att det ofta kan påverka. 18 st. anser ibland, 19 sällan och två elever anser sig nästan aldrig
kunna påverka.

Övningarnas inverkan
I enkäten fick eleverna svara på två frågor om övningarna.

Tabell 8, Upplever du att övningarna som gjordes de tre första tillfällena har haft någon
positiv effekt på relationen mellan dig och lärarkandidaten?

Svarsalternativ Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt
Väldigt mycket 0 1 6 2 9
Ganska mycket 5 4 5 6 20
Inte särskilt mycket 9 4 1 1 15
Inte alls 3 0 0 0 3
Totalt 17 9 12 9 47

Den första frågan handlade om eleverna upplevde att övningarna haft någon positiv effekt för
relationen till lärarkandidaten. Tabell 8 visar att eleverna har väldigt olika uppfattningar. Men
en knapp majoritet, 20 st. anser att de påverkat ganska mycket. 15 st. anser att det inte
påverkat särskilt mycket.
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Tabell 9, Upplever du att övningarna bäddat för att lära känna lärarkandidaten bättre på
sikt?

Svarsalternativ Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt
Väldigt mycket 0 0 3 2 5
Ganska mycket 5 7 8 6 26
Inte särskilt mycket 10 1 1 1 13
Inte alls 2 1 0 0 3
Totalt 17 9 12 9 47

Tabell 9 visar hur eleverna upplevde att övningarna bäddade för att lära känna lärarkandidaten
på sikt. Även här har svaren varierat men en majoritet, 26 st, har svarat ganska mycket och 13
st. har svarat inte särskilt mycket.

Kommentarer om stämningen i klassrummet
Som en sista öppen fråga fick eleverna skriva egna kommentarer. Frågan löd ”Har stämningen
i klassrummet känts mer personlig med lärarkandidaten? (Du får gärna jämföra med dina
tidigare erfarenheter av lärarkandidater/lärarvikarier, om du har några erfarenheter.)” Här
kommer ett urval av dessa kommentarer:

"Inte speciellt mycket jämfört med tidigare" elev grupp 1

"Jag tycker inte det varit sämre eller bättre än när vi haft andra kandidater utan ganska likt"
elev grupp 1

"Jag tycker det är bra och roligt att det kommer lärarkandidater till klassen" elev grupp 1

"Vi har haft alldeles för många lärarkandidater inom samma ämnen, så min inställning har
inte varit den bästa. Har aldrig haft en personlig kontakt med en lärarkandidat" elev grupp 1

"Jag tycker stämningen i klassrummet varit dålig hela tiden men det beror knappast på
lärarkandidaten utan snarare på blandningen av personer och åsikter. Annars har det funkat
bara bra…" elev grupp 1

"Väldigt personlig stämning. Roliga övningar, fin kontakt" elev grupp 2

"Ja, det har varit en personlig stämning i klassrummet när Jenny har varit här! Hon är den
bästa lärarkandidaten som jag har haft" elev grupp 2

"Det har varit bra stämning i klassen" elev grupp 3

"Det har varit fint" elev grupp 3

"En rolig, trevlig och lugn lärare. Inte tjatig eller gnällig. Jag tror att övningarna vi hade i
början hade en positiv inverkan både för klassen och Kristina" elev grupp 3

"Ja, jag tycker det. Det är synd att lärarkandidaten ska sluta nu" elev grupp 4

"Ja, jag tycker det varit kul och roligt. Borde hända oftare att ha lärarkandidater" elev grupp 4
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Sammanfattning

Ur våra dagboksanteckningar framkommer det att eleverna var positiva till att delta i
undersökningen. Vi upplevde att namnövningen var svår för eleverna därför den krävde
kreativt arbete men att det i slutändan ändå bidrog till en första kontakt. Den andra övningen
upplevde vi att eleverna tyckte om och att den bidrog till spontant prat och fördjupad kontakt.
Den tredje övningen skapade förutsättningar för en fördjupad relation till eleverna. Några
enkätfrågor handlade om elevens syn på relationen till oss. De flesta elever upplevde att de
fått kontakt med oss under något av de tre första lektionstillfällena. Mer än hälften av eleverna
upplevde att de ofta hade förtroende för oss samt att vi lyssnade på deras åsikter. Två frågor i
enkäten handlade om huruvida eleverna upplevt att övningarna haft positiv effekt. Här har vi
fått varierande svar. Majoriteten har dock svarat "ganska mycket".
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DISKUSSION

Reliabilitet

Vanligtvis brukar den egna personen som utför undersökningen vara den som riskerar påverka
resultatet i en viss riktning. Därför ska man vara medveten om det och försiktig i sin
undersökande roll för att undvika låg reliabilitet. I vårt fall är det just tvärtom. Vi är väl
medvetna om den påverkan vi haft på resultatet men man får inte glömma att det är "påverkan
på resultatet" vi vill åstadkomma med vårt syfte! Vi har deltagit i övningarna och haft en
observatörsroll som är känd för gruppen. En annan risk med att vara deltagare är att vi kanske
inte uppfattat allt av värde för undersökningen eller att vi uppfattat saker fel.

För att öka undersökningens reliabilitet hade vi kunnat intervjua våra respektive
praktikhandledare som varit närvarande på ett flertal lektioner mellan och efter
övningstillfällena. Kommentarerna vi fått av dessa har varit överraskande positiva. Enligt dem
har de uppfattat att vi fått bra kontakt med eleverna och att stämningen i klassrummet verkat
mer personlig än vad man kunnat vänta sig på kort tid.

Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet av vårt arbete är slumpartade, dvs. oberoende
av oss. Det är t ex. gruppernas storlek. Om det är en mindre grupp på 12 elever eller en på 26
har stor betydelse för hur snabbt man lyckas få personlig kontakt med eleverna.
Klassammansättningen kan också ha betydelse. Om det är en könsdifferentierad grupp, eller
elever av samma kön, eller om det är en sammanslagning av elever från olika klasser. Vad
eleverna tycker om ämnet vi undervisat i och hur stor frånvaron varit. Hur praktikhandledaren
agerade som observatör i klassrummet och vilket utrymme de gett oss att planera
undervisningen. Dessutom kan frekvensen av lektionstillfällen samt tidpunkten för lektionen,
om det är tidigt på morgonen, sent på dagen osv. haft betydelse för undersökningen.

Validitet

Vi ville med hjälp av deltagande observation och enkät ta reda på om relationsstärkande
övningar kunde bidra till att skapa goda relationer mellan lärare och elever. En relation bygger
på mer än en part vilket innebär att alla inblandade måste få säga något om sin upplevelse.
Därför anser vi att dessa två datainsamlingsmetoder var de bästa med tanke på de
förutsättningar vi hade för arbetet. Stödfrågorna till dagboksanteckningarna var relevanta för
att reflektera över våra egna synpunkter kring arbetet med eleverna. Enkäten som eleverna
fick fylla i var även den relevant men frågorna hade kunnat vara tydligare. T ex. var de två
första frågorna formulerade så att eleverna skulle redogöra för vid vilket tillfälle de fått
kontakt med oss och vid vilket tillfälle de upplevde att vi lärt oss deras namn.
Svarsalternativen var uppräknade i lektionstillfällen, ”1, 2, 3, senare, har inte fått någon
kontakt”. Om någon elev varit frånvarande vid något av de första tillfällena är det osäkert hur
de då räknat tillfällen. Har de räknat från det tillfälle de vet att vi startat vårt arbete med dem
eller från det första tillfälle de träffat oss, som är det korrekta tolkandet?

Ett alternativ till den enkät som vi använde oss av skulle kunna vara att ha enbart öppna frågor
för att försöka få så uttömmande svar som möjligt. Och därmed kanske få en bredare
uppfattning om elevernas synpunkter. Risken då skulle kunna vara att eleverna blandar in
faktorer som inte är relevant för undersökningen. Det har vi sett i resultatet av den öppna
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fråga som vår enkät innehöll. Elever blandade in synpunkter om ämnet i sig (samhällskunskap
och media) i svaret, vilket blev bortfall.

Resultatdiskussion

Vi har studerat forskningen om interpersonella relationer och kommit fram till att det saknas
metoder eller tips till lärare hur man skapar goda sådana i klassrummet. Trots att forskningen
ökat och att resultaten på gjorda undersökningar visar att både lärare och elever vill att
relationerna skall vara mer personliga. Syftet med arbetet var att försöka skapa interpersonella
relationer mellan lärare och elever i klassrummet med hjälp av relationsstärkande övningar.

Under tidigare praktikperioder har vi kommit att inse att det första mötet med eleverna är det
viktigaste för hur framgångsrik fortsättningen kan bli. Eleverna testar av dig hur du är
samtidigt som du är intresserad av att ge ett gott första intryck. Enligt Harkort Berge är det
viktigt att så snabbt som möjligt lära känna eleverna och vinna deras förtroende. Det första
mötet kan bli avgörande för hur det fortsatta samarbetet kommer att fungera. Vi inriktade
därför första lektionstillfället på att lära oss elevernas namn och skapa en god kontakt med
dem. Enligt våra egna bedömningar lyckades vi med detta och bäddade för att få en personlig
relation med dem. En majoritet av eleverna delade vår uppfattning. De ansåg att vi lärt oss
deras namn vid första eller andra tillfället och att de fått kontakt med oss vid någon av de två
första tillfällena.

Vår samlade erfarenhet som blivande lärare är att en fungerande relation mellan lärare och
elever ligger till grund för att skolans verksamhet skall fungera. Varje elev skall ägnas
uppmärksamhet i sitt lärande och mötas med respekt. Läromiljön skall vara öppen och positiv.
Och det är lärarens ansvar att skapa en god stämning i klassrummet som både elever och
lärare kan känna sig trygga i. Det ger styrdokumenten stöd för. Vi ställde ett par frågor som vi
upplevde viktiga att ta reda på eftersom de skvallrar mycket om vår egen personlighet och hur
vi uppträder mot eleverna. Resultatet visar att en majoritet av eleverna upplevde att vi ofta
lyssnade på deras åsikter och anser sig ofta ha fått förtroende för oss. Vi anser detta som
viktigt eftersom sådana här saker är svåra att påverka själv. Även om man själv kanske tycker
att man alltid lyssnar och inbjuder till förtroende är det inte säkert att andra tycker det.

Enligt Birnik har vissa lärare förmågan att skapa personliga relationer med eleverna. I mötet
med eleverna sker då det sociala samspelet på en interpersonell nivå som känns mer äkta och
eleven känner sig mer betydelsefull. Om läraren har förmågan att se eleven som en person och
ger eleven möjlighet att uppfatta läraren som medmänniska kan det skapa utvecklande
relationer i klassrummet. En majoritet av eleverna ansåg att vi ofta haft ett personligt
uppträdande och att vi sett dem som person i stället för elev ofta eller ibland. Vi tolkar detta
resultat som att det skapats en interpersonell relation mellan oss själva och flertalet elever.

En interpersonell relation är enligt Birnik en mellanmänsklig relation där man påverkas som
individ av den andra individen och man påverkar själv den andra individen. Beteende och
påverkan är centralt i en mellanmänsklig relation. Vi ville därför undersöka om eleverna
upplever att deras beteende påverkar relationen till andra i klassrummet. Vi anser att det
hänger ihop med de sociala rollerna eleverna har i klassrummet och hur pass medvetna de är
om sin roll. Dessutom ville vi av tekniska skäl lägga in en fråga som skiljer sig från de övriga
i enkäten, så eleverna skulle tvingas tänka till. På denna fråga fick vi de mest spridda
synpunkterna. De flesta eleverna anser att de kan påverka ibland eller sällan. Vår förhoppning
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var att vi som ”nya lärare” skulle ge dem förutsättningar för att ändra ett invant beteende. Att
kliva ur sina roller för att, enligt Birnik, underlätta ett mellanmänskligt möte. Men huruvida
det uppnåtts kan vi ej uttala utifrån resultatet. Däremot var några elever osäkra på vad frågan
betydde så en slutsats kan vara att eleverna inte riktigt förstår hur mycket de egentligen kan
påverka varandra i klassrummet.

De frågeställningar som bäst besvarar vårt arbetes syfte var huruvida eleverna upplevt att
övningarna som gjordes de tre första tillfällena har haft någon positiv effekt på relationen med
oss lärarkandidater. Eleverna svarade väldigt olika på denna fråga men en knapp majoritet
anser att de påverkat ganska mycket. Själva upplever vi att övningarna haft stor betydelse för
att lära känna eleverna mer personligt och därmed skapat förutsättningar för en interpersonell
relation. Valet av övningar kan man alltid diskutera, alla uppskattar kanske inte alla övningar.

Enligt Birnik ska läraren se eleven som en unik varelse och samla sådan information om varje
elev som hjälper henne att lära känna individerna för att kunna undervisa dem. Detta
underlättas om samarbetet är tänkt att ske en längre tidsperiod. Då finns det tid för både elever
och lärare att lära känna varandra. Men om den tid man har tillsammans väntas bli kort hinner
man helt enkelt inte med att lära känna varandra lika väl. En del elever är mer blyga eller kan
vara mer motsträviga inför nya lärare och det är naturligt att man inte omedelbart känner
förtroende för främlingar. Därför skrev vi en följdfråga till den föregående om övningarnas
betydelse, som skulle komplettera för dem som eventuellt svarat mer negativt. Om det var
elever som var mer negativt inställd till övningarnas betydelse kanske de ändå upplevde att
övningarna bäddat för att lära känna oss bättre på sikt? Resultatet blev ganska likt det
föregående. Vi har studerat de enskilda enkäterna separat och funnit ett samband mellan
svaren. I de allra flesta fall har eleverna fyllt i samma svarsalternativ på båda
frågeställningarna. Det betyder att de som i överlag varit mer positiva till övningarna även
anser att de bäddat för att lära känna oss på sikt. Vi tolkar det som att övningarna har en stor
förtjänst i arbetet med eleverna. Men det betyder även att övningarna inte alls haft betydelse
för en liten andel elever.

Enkätens sista fråga handlade om att ta reda på ifall eleverna upplevt stämningen i
klassrummet mer personlig med oss. Här bad vi dem jämföra med tidigare erfarenheter av
lärarkandidater. Elevernas kommentarer visade att ett flertal elever ansåg att stämningen i
klassrummet varit bra eller bättre än vanligt. Många elever visar en positiv inställning till att
det kommer lärarkandidater och tyckte att det var tråkigt att vår praktik hos dem var slut.
Vidare så är det några elever som valt att skriva om oss som roliga och trevliga vilket är
synonymt med en bra lärare enligt Hesslefors, Arktoft.

Slutsatser
Aspelin har en teori som säkert många håller med om. Nämligen att förmågan till elevkontakt
är en gudagåva men ses sällan som en träningssak. Därför används inte de blivande lärarnas
praktik som ett övningsfält för att utveckla kandidatens psykologiska förståelse. Eller som
Birnik uttrycker det: Vissa lärare har en förmåga att skapa personliga relationer med eleverna.
Oförmågan att lyckas med detta kan bero på att läraren har en föreställning om hur en lärare
ska vara och försöker leva upp till den uppfattningen. Den roll läraren tagit sig an, kan vara
svår att ändra på, men det är i många fall nödvändigt för att läraren ska få en personlig
relation till eleverna. Sådana idéer kan verka hämmande för en nybliven lärare. Den gudagåva
Aspelin talar om må finnas men en lärare som är medveten om relationernas betydelse i
klassrummet har goda möjligheter att lyckas. Det är en träningsak att utveckla sin
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personlighet i mötet med eleverna för att inbjuda till förtroende. A och O är att vara personlig
utan föreställningar om hur man bör vara som lärare. Eller som Landin & Hellström resonerar
kring varför många duktiga lärare lämnar skolan i tron om att deras personlighet inte är
lämpad för läraryrket men om hade de fått tillfälle att stanna upp och fundera över sitt
ledarskap kanske det hade varit annorlunda.

Vi har fått en hel del lärdomar med detta examensarbete. Först och främst skulle vi kunna
nämna att vi efter att ha studerat detta ämne fått förståelse för relationernas betydelse i
klassrummet.  Därför har vi känt oss mer trygga inför mötet med eleverna. Bara genom att
vara personlig kan man få bättre kontakt med eleverna än om man försöker spela en viss roll.
Det gäller också att man är medveten om hur man påverkar sin omgivning och att elevernas
beteende kan vara en reaktion på hur du som lärare är. Vi instämmer med Landin & Hellström
om att en grundförutsättning för ett bra ledarskap är självkännedom.

Det vi upplevt under tidigare praktikperioder i vår pedagogutbildning är att man vid första
mötet med eleverna vill göra ett gott intryck och snabbt försöka få kontakt med dem.
Dessutom måste man vara en auktoritet i klassrummet och blir bedömd efter förmåga av sin
praktikhandledare. Detta har vi till viss del upplevt som en målkonflikt. Dessutom är det svårt
att bli alltför personlig vid första mötet med eleverna, det finns en gräns för hur personlig man
kan bli. Det kan uppfattas påträngande, ovant eller genant hos vissa elever om man blir för
personlig. De vill känna av mig och behöver fundera över vad det innebär för dem att just jag
är där. Jag får bjuda på mig själv lite i doser allteftersom. Man får skynda långsamt så att
säga.

En slutsats vi kan dra av vårt examensarbete är att vi har kunnat skynda på den
relationsskapande processen något i våra undersökningsgrupper. Där har vi från start kunnat
visa ett motiv (vårt examensarbete) med att vara personlig och under arbetets gång gjort dem
påminda om vårt arbete. Däremot i andra klasser som vi undervisat samma period har vi utan
formellt syfte inte kunnat vara lika personliga och därför inte lika snabbt fått kontakt med
eleverna. Vi tror att det beror på att vi i interaktionen med eleverna hållit tillbaka lite mer,
som det förväntas av människor som inte känner varandra att göra. Eftersom det är ett socialt
samspel måste man tillsammans med eleverna skapa personliga relationer. Som lärare kan
man inte överskölja dem med allt vad personlighet inbegriper om inte eleverna är med på
noterna. Men vi upplever ändock även med dessa övriga elever att vi lyckats skapa goda
relationer, kanske beroende på att vi är medvetna och insiktsfulla om interpersonella
relationers betydelse.

De grupper som enligt våra bedömningar visat bäst resultat i enkäten är de två fordonsklasser
som Kristina hade. Resultatet från dessa grupper var i det stora hela positivt. Det kan
naturligtvis finnas många anledningar till det och exempel på faktorer som kan ha påverkat
resultatet har vi tidigare diskuterat under reliabilitet. Men vi har utifrån detta arbete dragit en
slutsats om hur gruppen skall vara sammansatt för bästa resultat om man som lärare vill få
god kontakt med eleverna. Den bör vara så homogen som möjligt. Dessa två grupper bestod
av enbart pojkar och kan därför betecknas som homogen. De grupper som Jenny hade var inte
lika homogena och en av grupperna hade stora inre motsättningar. Då är det svårare att
åstadkomma förändringar. Men med tanke på dessa gruppers sammansättning betraktar vi
ändock resultatet av vårt arbete som lyckat.



24

Enligt Birnik kännetecknas samhället av instabilitet och opersonlighet som visar sig i dagens
skola. Och skolan lider, precis som samhället i övrigt, brist på resurser för att kunna ge alla
barn och elever vad de behöver. Klassernas storlek ökar och tiden som läraren har till
förfogande för varje elev minskar. Vilket försvårar möjligheten till närhet mellan barn och
vuxna i skolan och lärarens möjlighet att skapa betydelsefulla relationer till den enskilde
eleven. Det är lärarens ansvar att skapa utvecklande lärare- elevrelationer i klassrummet.
Kännetecknande för utvecklande relationer är att läraren visar eleven respekt och tillgivenhet
samt får eleven att känna sig betydelsefull. Lärare bör därför låta sin personlighet framträda
för att skapa en hållbar relation till eleven. Eleven får härigenom möjlighet att uppfatta läraren
som medmänniska och inte enbart som lärare. Om läraren satsar några extra minuter av
lektionstiden på t.ex. relatonstärkande övningar kan det skapa personliga relationer med
eleverna. Det gäller nog på skolans alla olika nivåer oavsett elevernas ålder. Det kommer vi
blivande lärare att göra när vi i fortsättningen får arbeta med barn och ungdomar.

Fortsatt forskning

Som vi tidigare nämnt drog vi en slutsats där vi jämförde våra undersökningsgrupper med
övriga klasser vi haft på VFU´n. Vi upplevde att den relationsskapande processen gått
snabbare framåt med eleverna i undersökningsgrupperna än med övriga elever. Detta faktum
skulle vara intressant att forska vidare om. Där en jämförande studie mellan en testgrupp i
syfte att skapa interpersonella relationer snabbt och en kontrollgrupp får stå i fokus.
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BILAGA 1 (1/2)

ÖVNINGARNA

1. Att lära sig elevernas namn
Första lektionspasset inleds med upprop. När eleven svarar att de är närvarande så tittar vi upp
för att se eleven i ögonen samtidigt som vi repeterar namnet. Därefter delar vi upp klassen i
mindre grupper om cirka fyra eller fem personen. Varje grupp får i uppgift att göra reklam för
sina namn. Gruppen får fem minuter att förbereda sig och sedan får de framföra reklamen. En
reklamannonsering per namn eller en för alla. Efter varje grupp har genomfört uppgiften
repeterar vi deras namn genom att säga exempelvis "Tack Pelle, Lisa och Olle".

Övningen är hämtad från Internet (http://www.scout.se/smu/konten/sinn.htm), dock lite
modifierad.

2. Lära känna eleverna
För att "bryta isen" inleds lektionspass två med en eller flera kluriga lekar:

Systemlekar
Dessa typer av lekar går ut på att alla deltagare efter hand kommer att komma på vad det går
ut på. Sitt i en cirkel och gör övningen några varv tills de flesta har listat ut sanningen, berätta
sedan för de som inte visste. Under övningens gång säger man om det är rätt eller fel efter att
varje person sagt och ev. givit föremålet till nästa person.

1. Öppen/stängd: Man skickar ett föremål (exempelvis en tändsticksask) runt och berättar
om föremålet är öppet eller stängt. Öppet är det om man håller munnen öppen efter att
man säger det och stängt är det om man stänger munnen.

2. Öde ö: Vad tar du med dig till en öde ö? Tricket är att man alltid tar med något som börjar
på samma bokstav som ens förnamn. (Här får man en chans att repetera namnen)

3. Krok till rak: Man skickar ett föremål (exempelvis en galge) runt. Beroende på hur man
själv sitter (med benen i kors eller inte) så säger man: från krok till rak, från rak till rak,
från rakt till krok eller från krok till krok. Krok = benen i kors och rak = benen ej i kors.

4. Kejsaren av Kina: Ledaren börjar med att säga: "Kejsaren av Kina tycker inte om te, men
han tycker om kaffe ". Nästa person i ringen ska nu fortsätta med att hitta på något, vad
som helst, som kejsaren tycker om, respektive inte tycker om. Hemligheten är att han inte
tycker om te dvs. bokstaven t. När man berättar vad han tycker om gäller det att det inte
finns något t i det ordet, och när man talar om vad han inte tycker om måste det finnas ett t
med i ordet.
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Knuten
Alla ställer sig i en ring, blundar och sträcker ut armarna. På en given signal går alla inåt,
fortfarande med slutna ögon och greppar de händer man får tag i. När alla har en hand i
vardera av sina egna får alla titta och nu skall man försöka reda ut den röra som blivit. Enda
haken är att ingen får släppa taget, utan man måste krypa, snurra och klura sig ur virrvarret av
armar och händer så man får en komplett cirkel igen.

Lappkontakt
Dela in gruppen i lag om två och två (inklusive dig själv) Skriv lappar enligt nedanstående
lista och lägg i en hög på golvet med texten nedåt. Två lag tävlar mot varandra, lagvis gäller
det sen att plocka upp en lapp i taget och följa instruktionerna, laget placerar varje lapp mellan
de nämnda kroppsdelarna och fortsätter tills de tappar en lapp. Det gäller att hålla kvar alla
tidigare lappar samtidigt som laget måste böja sig ned efter nästa lapp. När man tappar en lapp
har man förlorat, de som vinner går vidare…

1. Hand mot hand
2. Hand mot lår
3. Huvud mot hand

1 Knä mot lår
2 Hand mot rygg
3 Fot mot knä

- Huvud mot öra
- Rumpa mot rumpa
- Axel mot kind

Övningarna är hämtade från Internet (http://hem.passagen.se/leach/impro.html samt
http://www.scout.se/smu/konten/sinn.htm)

3. Något personligt
Det tredje lektionspasset inleds med att eleverna och läraren ska få berätta något personligt för
varandra. Övningen kommer att gå ut på att berätta om ett ärr som man har fått. Vi tror att
eleverna, som redan känner varandra, kommer lära sig något nytt om de andra och övningen
blir därför lite roligare. Varje person börjar med att visa ärret (om det nu inte sitter på något
genant ställe, då får man väl peka utanpå kläderna) för att sedan berätta om hur det gick till.
Med denna övning tror vi att vi kan få reda på mer om de olika individerna, kanske vilka
intressen de har osv.

Övningen är hämtad från ett Pedagogiskt Torg som vi hade under denna utbildningen hösten
2002.



BILAGA 2.

OBSERVATIONSPROTOKOLL TILL
REFLEKTERANDE SKRIVANDE

Stödfrågor till dagboksanteckningarna

Hur var relationen till gruppen innan övningen?
Hur upplevde du att eleverna mottog övningen?
Hur tycker du att det fungerade?
Hur känns relationen till gruppen efter övningen?
Skriv ner några positiva tankar kring lektionspasset.
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UTVÄRDERING/ENKÄT

Följebrev till enkät

Denna enkät avslutar vårt arbete tillsammans för den här gången. Enkäten kommer att ligga
till grund för det resultat som skall redovisas i vårt examensarbete. Om ni sedan vill ta del av
vårt arbete kan ni meddela oss detta. Arbetet har gjorts på två skolor, Luleå Gymnasieby
kvarteret Örnen samt Strömbackaskolan i Piteå.

Syftet med undersökningen, som vi gjort parallellt med det dagliga arbetet, var att försöka få
god kontakt med er elever så snabbt som möjligt, samt att alla skulle uppleva en personlig
stämning i klassrummet. Huruvida detta har uppnåtts blir er bedömning att göra.

Tack för mig och den tid jag fått tillsammans med er. Lycka till i framtiden.

ENKÄT

1. Hur tidigt upplever du att du fick kontakt med lärarkandidaten?

Lektionstillfälle 1

Lektionstillfälle 2

Lektionstillfälle 3

Senare

Har inte fått någon kontakt.

2. Hur tidigt upplever du att lärarkandidaten lärde sig ditt namn?

Lektionstillfälle 1

Lektionstillfälle 2

Lektionstillfälle 3

Senare

Har inte fått någon kontakt.
………………………………………………………………………………………………

3. Upplever du att lärarkandidaten lyssnat på dina åsikter ?

Ofta

Ibland

Sällan

Nästan aldrig

4. Upplever du att lärarkandidaten haft ett personligt uppträdande?

Ofta

Ibland

Sällan

Nästan aldrig
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5. Upplever du att du har fått  förtroende för lärarkandidaten?

Ofta

Ibland

Sällan

Nästan aldrig

6. Upplever du att lärarkandidaten sett dig som person i stället för elev?

Ofta

Ibland

Sällan

Nästan aldrig

7. Upplever du att ditt beteende påverkar relationen till andra i klassrummet?

Ofta

Ibland

Sällan

Nästan aldrig

8. Upplever du att övningarna som gjordes de tre första tillfällena (namn,  lär känna och personligt) har haft
någon positiv effekt på relationen mellan dig och lärarkandidaten?

Väldigt mycket

Ganska mycket

Inte särskilt mycket

Inte alls

9. Upplever du att övningarna bäddat för att lära känna lärarkandidaten bättre på sikt?

Väldigt mycket

Ganska mycket

Inte särskilt mycket

Inte alls

10. Avslutningsvis: Har stämningen i klassrummet känts mer personlig med lärarkandidaten? (Du får gärna
jämföra med dina tidigare erfarenheter av lärarkandidater/lärarvikarier, om du har några erfarenheter.)




