
UPPSALA UNIVERSITET   Rapport 2010ht4713  
Institutionen för utbildning, kultur och medier 
Institutionen för didaktik 
Examensarbete i utbildningsvetenskap 
inom allmänt utbildningsområde, 15hp 

Författare:                                                                                                  Handledare: 

Irina Kamenarova   Karin Allgulin Sjölin 

   

Betygsättande lärare: 

Martin Karlberg  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läraryrket som ett socialt relationsfundament 

En studie om relationer mellan lärare och elever 



 2 

Sammanfattning  

Detta examensarbete syftar till att belysa och problematisera lärar-elevrelationernas betydelsefulla 

roll i den pedagogiska verksamheten. Utgångspunkt i undersökningen ligger i mellanstadielärares 

uppfattningar om relationsproblematiken i deras arbete. Kvalitativa forskningsintervjuer utgör 

grunden för erhållandet av kunskapsproduktion utifrån de intervjuade lärarnas livsvärldar. 

Intervjupersonernas utsagor skildrar relationernas betydelse för läraryrket samt innefattar 

berättelser om lärarnas arbete med att skapa och upprätthålla goda relationer. Det 

problematiseras om en skiljegräns upplevs finnas mellan undervisnings- och mänskliga relationer 

och hur känslomässiga aspekter påverkar dessa. Relationskompetens utgör en viktig dimension i 

lärararbetet och dess koppling till undervisning och lärande framställs. De huvudsakliga 

resonemangen argumenterar för och leder till slutsatsen att läraryrket ses som ett socialt 

relationsfundament. 

 

Nyckelord: känslomässighet, lärande, lärar-elevrelationer, mellanmänsklighet, personlighet, 

professionalitet, relationskompetens.  
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1. Inledning  

Samhällets förändringar kännetecknas av modernitetens reflexivitet. Detta innebär att det finns en 

förändrad syn på samhället som påverkar även oss själva. Med utgångspunkt i Giddens betonar 

Normell (2002) att vi idag mycket mer omfattande än förr formar våra liv och oss själva (s. 16). 

Reflexiviteten tar sin utgångspunkt i att människors syn idag präglas av självskapande, 

självbestämmande och självförverkligande i allt högre grad (Normell, 2002, s. 16). 

Samhällsförändringar påverkar även skolans verklighet. Reflexiviteten förankras inte bara i synen 

på samhället och på oss själva, utan är betydelsefull även för relationerna mellan lärare och elever 

i skolans värld (Normell, 2002, s. 20). Förr kunde man förlita sig på flera fasta normer, vilket fann 

sin grund i samhällets traditioner (Normell, 2002, s. 18). Idag är det allt svårare att orientera sig 

och få ordning på tillvaron pga. den ökade valfriheten och förändringshastigheten (Normell, 

2002, s. 41). Fasta värden och sanningar är svåra att finna i dagens samhälle (Normell, 2002, s. 

15). Därför är en stabil struktur i vårt inre enligt Normell (2002) betydelsefull (s. 18). Dagens 

skolverklighet präglas av en komplexitet som har blivit alltmer oförutsägbar (Aspelin, 2010, s. 10). 

Det som förut kunde hanteras tack vare auktoritära ordningar, i form av lärarens roll och 

position, är inte längre någon användbar teknik idag. Därför är relationer och förmåga att hantera 

dem en viktig förutsättning och grund för lärares kompetens (Aspelin, 2010, s. 10). Lärar-

elevrelationer utgör utbildningens brännpunkt (Aspelin, 2010, s. 15). Det är i de dynamiska 

relationerna mellan lärare och elever som utbildningens betydelsefullhet och meningsfullhet 

skapas (Aspelin, 2010, s. 15). Skolans uppgift i början av 2000-talet präglas av pedagogens 

förändrade roll. I den rollen betonas det starkt hur betydelsefull och viktig relationens plats i 

skolan är (Normell, 2002, s. 12).  

Relationer är centrala för den pedagogiska verksamheten. Det är mötena mellan människor 

som utgör grunden för relationers uppbyggande. Därför måste den pedagogiska verksamheten få 

styras med utgångspunkt i dessa (Juul & Jensen, 2003, s. 12). Pedagoger och elever ingår i en rad 

relationella processer där de vuxnas relationskompetens är en nödvändig förutsättning för deras 

existens (Juul & Jensen, 2003, s. 14). Relationskompetens används enligt Juul och Jensen (2003) 

som ett medel för att kunna realisera kvalitet i relationer mellan vuxna och barn (s. 132). 

Relationskompetens förankras i professionella relationer (Juul & Jensen, 2003, s. 125). 

Professionella relationer präglas av att den ena parten är professionell. Professionell 

relationskompetens innebär förmågan hos pedagogen att se det enskilda barnet, att anpassa sitt 

beteende efter detta, samt att kunna vara autentisk och ta ansvar för relationens kvalitet (Juul & 

Jensen, 2003, s. 132).  

Frelin (2010) problematiserar i sin avhandling Teachers’ relational practices and professionality lärares 

relationella professionalitet, lärares relationsarbete och förmågan att utföra ett professionellt 

relationsarbete (s. 199). Hon hävdar att relationer är centrala för läraryrket samtidigt som de anses 
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utgöra det som många uppfattar som svårast. Professionalitet är ingen egenskap, utan förankras i 

handlingar som förknippas med olika undervisningssituationer. Relationsarbete definieras som 

handlingar för att skapa och bevara relationer (Frelin, 2010, s. 199). Undervisning möjliggörs tack 

vare relationer mellan människor (Frelin, 2010, s. 47).  

Läraryrket idag ställer krav inte endast på ämneskompetens utan också på en relationell 

komptentens, vilket är avgörande för att lärare ska kunna möta sina elever på ett önskvärt sätt 

(Normell, 2008, s. 57). Enligt Normell (2008) utgör relationell förmåga en nödvändig 

förutsättning för lärare att hantera relationer på ett professionellt sätt (s. 58). Det är i relationer till 

andra som människor kan uppleva utveckling. Grunden för lärande i skolan är existensen av bra 

relationer mellan pedagoger och elever. Detta gör att relationsproblematiken är en betydelsefull 

faktor i skolans arbete (Normell, 2008, s. 7). 

Relationers avgörande roll för utbildningens verksamhet är något som jag reagerade på och 

uppmärksammade väldigt tidigt under mina studier. Den enorma betydelsefullhet som relationer 

utgör för lärares arbete har bidragit till min ökande motivation och ambition att få utvidgad syn 

och uppfattning om relationsproblematiken. Utifrån egna erfarenheter, observationer och 

praktikperioder har jag insett att grunden för en fungerande undervisning och lärande finnes i 

relationer. Det är också dessa som anses vara svåra att skapa. Många lärare har förmodligen inte 

uppmärksammat relationernas kraft och det stora bidraget som de utgör till ett bra lärararbete. 

Jag har väldigt tidigt börjat erkänna relationers betydelse och styrka för en lärarverksamhet som 

präglas av meningsfullhet. Relationers komplexitet och invecklade former är något som fascinerar 

mig och skapar lust att fördjupa mig i den intressanta relationsproblematiken. Detta arbete bidrar 

till att min syn kring lärar-elevrelationer utvidgas och utvecklar en förståelse i vilken tillgång 

relationer kan utgöra för lärares arbete. Studien syftar till att undersöka och bidra med insikt i hur 

lärare uppfattar relationsproblematiken i sitt arbete med elever.  
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2. Bakgrund 

2.1. Relationsperspektiv 

Undervisningens karaktär och uppbyggnad tar sin utgångspunkt i relationsbyggandet (Aspelin, 

2010, s. 11). Detta problematiseras av Aspelin (2010)  i Sociala relationer och pedagogiskt ansvar. Ett 

centralt tema utgörs av hur lärare-elevrelationer byggs, samt av hur betydelsefull deras roll i 

utbildningen är (Apelin, 2010, s. 7). Aspelin (2010) framhäver att utbildningens primära syfte 

ligger i relationer mellan lärare och elever (s. 12). Utbildningens brännpunkt används av Aspelin 

(2010), med inspiration från Biestas pedagogiska filosofi, som ett uttryck för den väsentliga rollen 

som relationer mellan lärare och elever upptar (s. 15). Relationer som utbildningens brännpunkt 

utgör utgångspunkt för två teoretiska perspektiv som anläggs på relationer av Aspelin (2010, s. 

18). Ett av perspektiven är socialpsykologiskt-interaktionistiskt och refererar till Scheffs teori om 

sociala band. Det andra utgörs av Bubers filosofi som också har en socialpsykologisk grund, men 

sedd ur en annorlunda synvinkel. Det första perspektivet betonar interaktionen, samspelet mellan 

människor och omvärlden. Det finns en växelverkan mellan människans påverkan av 

omgivningen och hur människan själv påverkar den. Relationer har en social och dynamisk 

karaktär som ständigt ändras (Aspelin, 2010, s. 18). Det andra perspektivet inriktar sig på den 

mellanmänskliga aspekten i relationer. Relationer är inte bara sociala sådana, som syftar enbart på 

interaktion, utan handlar om människans delaktighet och närvaro i andra människors världar. 

Detta förankras i Bubers relationsfilosofi där det skildras att det är genom relationer som 

människor realiserar sig (Aspelin, 2010, s. 19). 

2.1.1. Scheffs teori om sociala band 

Den interpersonella aspekten i det sociala samspelet betonas i Scheffs teori om sociala band 

(Aspelin, 2010, s. 25). Med termen sociala band avses olika fenomen som håller samman 

människor (Aspelin, 2010, s. 25). Det är i människors beteende som vikten i de sociala banden 

finnes. De sociala bandens karaktär kan inte upptäckas enbart genom observation av deltagarnas 

beteende. Man måste tolka personernas känslor, tankar och intentioner som visas i interaktion 

(Aspelin, 2010, s. 25). Banden är dynamiska och skiftar i sin form. Denna dynamik blir tydlig när 

man undersöker kommunikationen i varje social situation (Aspelin, 2010, s. 26). Det är i sociala 

situationer som uppbyggandet av sociala band sker. Banden markerar inte själva tillståndet av 

olika situationer, utan enligt Aspelin (2010) betecknar relationers mönster som skapas och som 

framgår i samspelet (s. 26). För att förstå en viss typ av beteende som visas i relationer måste 

själva sociala kontexten där banden förekommer uppmärksammas. ”Människan har ett 

fundamentalt behov av att bygga sociala band” (Aspelin, 2010, s. 26).  
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Begreppet samklang är centralt i Scheffs teori om sociala band. Samklang innebär att samspelet 

mellan människor som kommunicerar kännetecknas av samstämmighet. Människor läser av 

varandra, de stämmer av varandras tankar och känslor (Aspelin, 2010, s. 27). Det är i 

kommunikation som de sociala banden byggs och får sin karaktär. Både kommunikationens 

innehåll och form bidrar till förståelse av bandens karaktär (Aspelin, 2010, s. 26). Innehållet utgör 

bandens yttre nivå, det verbala, det som man talar om och det anses inte vara så avgörande för 

relationer. Formen av kommunikationen handlar om sättet som man kommunicerar på, det 

ickeverbala. Dessa uttryck är väldigt viktiga för bandens karaktär. Det verbala markerar den 

kognitiva sidan av samklang, medan det ickeverbala utgör den emotionella sidan. En ömsesidig 

förståelse i det verbala av kommunikationen behövs för att det ska finnas en kognitiv samklang. 

Vid emotionell samklang är den ickeverbala kommunikationen och den ömsesidiga respekten 

avgörande. Om ett band har en stabil karaktär finns det en hög grad av både kognitiv och 

emotionell samklang (Aspelin, 2010, s. 27).  Stabila sociala band präglas av att individerna som 

formar dessa band har både förståelse (kognitiv samklang) och respekt (emotionell samklang) för 

varandra. Med andra ord är både en ömsesidig förståelse samt ömsesidig respekt nödvändiga 

(Aspelin, 2010, s. 32). 

2.1.2. Bubers filosofi och relationella pedagogik  

Enligt Bubers filosofi om Jag och Du existerar människan inte själv utan är i ständig relation till 

omvärlden (Buber, 1990b, s. 67). Människans Jag är alltid tvåfaldigt, dvs. det innehåller två 

motparter. Människan kan möta omvärlden som ett Du eller som ett Det (Buber, 1990a, s. 11). 

Jag-Du-relationen är levande, personlig och ömsesidig, medan Jag-Det-relationen är opersonligt 

(Buber, 1990a, s. 16). 

Bubers pedagogiska tänkande går ut på att utbildning anses vara god när den formar och berör 

eleverna så att de kan förstå både sig själva och sin omvärld. Enligt Buber är lärare-elev-relationen 

själva kärnan i den pedagogiska aktiviteten. Den relationen utgör grunden som krävs för att elever 

kan vägledas för att få gemenskaper. Den goda utbildningen bidrar till att eleverna kan utveckla 

och finna egna vägar. Läraren närmar sig eleverna genom att bemöta dem som Du i sina 

relationer. Läraren som person har en viktig vägledande roll. Med sitt personliga exempel och 

närvaro fungerar den som vägvisare för eleverna (Buber, 1993, s. 74). 

 Människan förverkligas i en relation med en annan människa och inte i relation till sig själv 

eller till omvärlden. I Bubers filosofi läggs tonvikt på att människan kan förverkliga sig själv 

endast när den träder in i en äkta relation (Buber, 1990a, s. 16). Det är i det mellanmänskliga som 

en äkta relation utvecklas. Detta sker enligt Buber (1990a) genom dialog, möten och genom Jag-

Du-relationer (s. 16).  

I pedagogiska sammanhang talar man om pedagogikens explicita och implicita syften. Det 

explicita syftar på ämnet, på hur läraren stärker elevers förmågor, färdigheter och kunskaper. 

Syftet finns utanför den pedagogiska relationen. Det är det målmedvetna handlandet som styr 
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(Buber, 1993, s. 34). Det implicita syftet, å andra sidan, handlar om det totala inflytandet som en 

pedagog utövar. Det som är centralt ligger i mellanmänskliga relationer där båda parter deltar i 

äkta möten (Buber, 1993, s. 34). Pedagogikens implicita syfte kallas också för immanent. Att möta 

eleverna där de är och att hjälpa dem i deras existentiella utveckling är pedagogikens egentliga mål 

(Buber, 1993, s. 49). Medan det explicita syftets fokus ligger på att utveckla kunskaper och 

färdigheter hos eleverna, är det implicita syftet pedagogikens främsta syfte. Det implicita, 

immanenta syftet går ut på att realisera det explicita syftet. Förverkligandet och realiserandet av 

det explicita i ett implicit syfte sker i dialogen, i mötet mellan Jag och Du, i den mellanmänskliga 

relationen (Buber, 1993, s. 49). 

2.2. Relationskompetens 

Trots att det kan vara onaturligt att skilja mellan vanliga allmänna interpersonella relationer och 

sådana av pedagogisk karaktär väljer Juul och Jensen (2003) i Relationskompetens i pedagogernas värld 

att anlägga ett professionellt synsätt på de pedagogiska relationerna genom att benämna dem som 

professionella (Juul & Jensen, 2003, s. 15). Relationskompetens är enligt Juul och Jensen (2003) 

något som gäller professionella relationer. Trots att det kan verka konstigt att särskilja mellan 

allmänna interpersonella processer och pedagogiska sådana argumenterar författarna för en sådan 

gränsdragning och framhäver att det finns en professionell dimension inom pedagogiska 

processer (Juul & Jensen, 2003, s. 13). I de professionella relationerna betonas vikten av 

rationalitet, insikt och överblick (Juul & Jensen, 2003, s. 125). I en professionell relation utgör 

relationskompetens en nödvändig förutsättning. Kunskaper om relationer framstår som centrala 

för att pedagoger ska ha en yrkespersonlig kompetens. Det räcker inte enbart med kunskaper om 

förmedling utan det krävs en relationskompetens för att pedagogers yrkespersonliga kompetens 

ska vara fullständig (Juul & Jensen, 2003, s. 132). Ämnes- och didaktiska aspekter prioriteras ofta 

före den interpersonella dimensionen. Det finns en allmän uppfattning om att det är skolämnena 

som bör fungera först och främst för att uppmärksamhet därefter ska ägnas åt det 

interpersonella. Detta motsatsförhållande och skiljegräns kan undvikas om man inser att 

relationella processer är väsentliga oavsett hur mål, innehåll och ramar i den pedagogiska 

verksamheten ser ut (Juul & Jensen, 2003, s. 13).  

2.3. Professionalitet och personlighet  

Frelin (2010) utvecklar begreppet professionalitet i sin avhandling Teachers’ relational practices and 

professionality genom att definiera det med utgångspunkt i lärares praktiker (s. 17). Uppfattningar 

om professionalitet och förståelse för hur en professionell praktik ses är fundamentala för 

utförandet av lärararbete. Profession, att vara professionell och professionalitet utgör centrala 

begrepp i Frelins avhandling. För att ett yrke ska kallas en profession krävs det att det uppfyller 

en samhällsfunktion. Det behövs en teoretisk och praktisk grund, samt en viss grad av 
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självständighet. En profession måste ha en vägledande utpräglad yrkesetik och kräver 

organisation och reglering för yrkesutövningen (Frelin, 2010, s. 18). Dessa krav avgör om yrket 

anses ha en professionell status i fråga om makt och kontroll (Frelin, 2010, s. 19). Frelin (2010) 

problematiserar detta på ett tydligt sätt genom att göra en distinktion mellan being professional och 

being a professional.  Det första begreppet innebär att man beter sig professionellt medan det senare 

kännetecknas av att man tillhör en profession (Frelin, 2010, s. 19). Till dessa två uttryck kopplas 

professionalism, som visar den status och position som yrket upptar i samhället, och 

professionalitet som syftar på de olika kvalifikationerna och förmågorna som krävs för att man 

ska vara kompetent och skicklig i sin yrkesutövning. Professionalism innebär att det finns en 

större grupp av utövare, medan professionalitet syftar på den enskilda individen (Frelin, 2010, s. 

21). I avhandlingen använder Frelin (2010) termen professionell i betydelsen att man visar sig 

vara kunnig i handling. Professionalitet kan inte visas utanför själva utövningen, den är alltid 

målinriktad, dvs. det finns alltid ett eller flera mål med det. För att en människa ska vara 

professionell måste tidigare erfarenhet ligga till grund. Professionalitet är bunden till en given 

handling i en viss situation (Frelin, 2010, s. 22). 

Det är snarare själva handlingen och inte personligheten som avgör om professionalitet finns 

utpräglad. En människa kan inte visa sig vara professionell innan handlingen har utspelat sig. På 

så sätt kan man påstå att lärare kan bli professionella och kan handla professionellt genom att visa 

detta i professionella handlingar (Frelin, 2010, s. 22).  

Professionalitet ses inte som en personlig egenskap, utan som något som är handlingsbaserat 

och situationsbundet (Frelin, 2010, s. 28). Professionalitet omfattar diskussioner om mänskliga 

relationer förankrade i olika sammanhang. Trots att relationers kvalitet mellan lärare och elever 

ofta har ansetts vara beroende av lärares personligheter betonas nu vikten av kontextuella 

sammanhang (Frelin, 2010, s. 41). Personliga egenskaper är inneboende och medfödda och kan 

inte förvärvas. Det finns en utpräglad överdrift av betydelsen av den personliga självständigheten 

för undervisningens och relationernas kvalitet. Denna grundar sig i myten att undervisning är en 

utvidgning av lärares personlighet. Sådana myter bidrar till en reifikation där människor ses som 

ting och där betydelsen av relationer undanskyms. Med utgångspunkt i innebörden av 

professionalitet och relationsarbete understryker Frelin (2010) att lärares profesionella 

relationsarbete inte beror på medfödd personlig egenskap, utan är något som man kan lära sig (s. 

199). Med hänvisning till Wedin (2007) hävdar Frelin att lärar-elevrelationer utgör grunden för 

undervisningen praktik (Frelin, 2010, s. 41). Lärares professionalitet innefattar inte endast 

didaktiska kunskaper inom ett visst ämne utan också förmågan att hantera relationer med elever 

(Frelin, 2010, s. 3). Dessa två aspekter är sammankopplade. Mycket av detta grundar sig i att 

lärare och elever skapar mening i olika sammanhang där enbart ett ämnesinnehåll inte är 

tillräckligt. Man måste beakta den relationella aspekten också. För att lärande ska möjliggöras 

behövs inte bara ett innehåll utan också en mänsklig och relationell kontext (Frelin, 2010, s. 4). 
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Därför framstår relationell professionalitet som viktig dimension i alla lärares arbete (Frelin, 2010, 

s. 5).  

Forskning under de senaste femtio åren har fokuserat på en övergång från betoning av lärares 

kvaliteter och egenskaper mot uppmärksamhet av lärares beteenden (Frelin, 2010, s. 30). På så 

sätt har man börjat beakta inte bara lärares kognitiva och intellektuella sidor, utan också 

relationella dimensioner i lärares arbete. Lärare har kunskaper som omfattar olika områden, 

såsom ämnesinnehåll, pedagogisk kompetens, didaktisk kompetens osv. Dessa är dock 

förankrade i specifika situationer och sammanhang (Frelin, 2010, s. 30). I pedagogiska 

sammanhang är det viktigt att man har förståelse för den komplexa kontexten som lärare arbetar i 

för att bättre kunna förstå sin pedagogiska praktik. Det räcker inte enbart med att man förlitar sig 

på professionella praktikens grund (Frelin, 2010, s. 31).  

2.4. Relationers betydelse för undervisning och lärande 

Frelin (2010) anlägger ett relationellt perspektiv på sin studie, vilket förklaras med att 

undervisning möjliggörs tack vare relationer mellan människor (s. 47). Undervisning och lärande 

påverkas av och definieras av mellanmänskliga relationer. Undervisningens centrala syfte är att 

möjliggöra elevers lärande. Relationers syfte är att främja lärande (Frelin, 2010, s. 48). Utbildning 

består av undervisning och lärande som processer. I dessa är relationer centrala (Frelin, 2010, s. 

49).  

Mening och meningsskapande aktiviteter är beroende av och resultat av gemensamma 

aktiviteter mellan lärare och elever (Frelin, 2010, s. 49). Kommunikation ses som en aktivitet där 

båda parterna samarbetar. Den styrs av detta samarbete. Mening skapas inte i förväg, utan 

produceras som resultat av samarbetet. I denna meningsskapande interaktion äger undervisning 

rum (Frelin, 2010, s. 49). Det är endast genom deltagandet i olika sociala praktiker som mening 

kan skapas och förändras. Detta är situationsbundet. Utbildning är möjlig endast genom 

kommunikativ interaktion mellan lärare och elever (Frelin, 2010, s. 49). 

Utbildning som kommunikation ses ur ett dialogiskt perspektiv. Relationer skapas och 

upprätthålls via dialog (Frelin, 2010, s. 50). Lärar-elev relationen är relationell. Allt lärande sker i 

någon form av relationell kontext (Frelin, 2010, s. 53). Sedd ifrån ett interaktionellt perspektiv är 

utbildning inte bara präglad av förmedling och mottagande av information utan ses av Frelin 

(2010) som meningsskapande aktivitet som förankras i kontexten (s. 51). Det anläggs en 

relationell ansats på undervisning genom att undervisning betraktas som meningsskapande 

kommunikation (Frelin, 2010, s. 61). Strander (2008) betonar att det är i dialogen mellan pedagog 

och elev som man kan finna en utvecklingskraft (s. 50). Det är olika aktiviteter, relationer, roller 

och handlingar som pedagoger kan finna olika utvecklingsmöjligheter. Ett viktigt tankesätt är 

betoningen på att mål, metoder, material endast visar ramarna för arbetet (Strander, 2008, s. 51). 

Pedagogik som endast innefattar en del metoder är otillräcklig. Människor behöver ingå i goda 

relationer för att uppleva välmående och inlärningsvilja (Strander, 2008, s. 75).  
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2.5. Det professionella mot det känslomässiga 

Ett viktigt resonemang som Frelin (2010) för i sin avhandling är kopplingen mellan känslor och 

förnuft (s. 34). Dessa två begrepp särskiljs ofta och ses ha ett motsatsförhållande. Lärares arbete 

har en känslomässig dimension. Frelin (2010) hävdar med utgångspunkt i Hangreaves att det är 

svårt att skilja på känslor och professionalitet. Om man distanserar känslor från handlingar 

riskerar relationer att få en begränsad karaktär (Frelin, 2010, s. 34). När lärare drar gränser mellan 

personliga och professionella aspekter i sitt relationsarbete, distanserar de sitt personliga liv från 

det professionella och frikopplar sin känslomässiga medvetenhet (Frelin, 2010, s. 55). Det är 

betydelsefullt att uppmärksamma känslor och affekter i undervisningssammanhang eftersom 

undervisning har en emotionell karaktär (Frelin, 2010, s. 35). Människors handlingar motiveras av 

känslor som får mening och sammanhang via upplevelser. Mening är inte möjlig att skapas utan 

känslor (Normell, 2004, s. 23). Med kroppen förknippas både tänkande och känslor. 

Informationen som omger oss tolkas och blir känslomässigt laddad. Känslor genomsyrar vårt 

mänskliga liv (Normell, 2004, s. 14).  

 En lärare interagerar med sina elever och detta medför också en känslomässig/emotionell 

grund. Benjaminson (2008) talar om emotionell kompetens som är kopplad till utvecklingen av 

känslomässig kunskap (s. 123). Ett nära besläktat begrepp är social intelligens som präglas av 

förmåga av att kunna visa upp sig som den man är, att kunna närvara i stunden för att kunna 

samspela med andra, reflektera och tolka det som sker (Benjaminson, 2008, s. 125). Alla dessa 

dimensioner ingår i våra samspel och kommunikation med andra människor, samt i relationerna 

med dessa. Relationer är kopplade till social intelligens och social dynamik. Benjaminson (2008) 

problematiserar att relationsskapande är en viktig och naturlig aspekt i pedagogens yrkesutövning. 

Inte bara kunskaper och färdigheter i form av ämneskunskaper är centrala för pedagogiken, utan 

också kunskap om kommunikation och relationsskapande. I mötet med sina elever erbjuder 

lärare en form av socialt stöd (Benjaminson, 2008, s. 125). Lärare visar känslor för sina elever och 

detta påverkar även deras professionella verksamhet och yrkesutövning. Känslor ingår i kognitiva 

processer. På så sätt är de emotionella och kognitiva aspekterna oskiljbara (Benjaminson, 2008, s. 

125).  

Normell (2002) problematiserar personlig mognad som en förutsättning för ett professionellt 

förhållningssätt hos lärare (s. 44). Om man vet vad man känner i olika situationer skapas det en 

grund för att tolerera och handskas med negativa känslor. Det framstår som väsentligt att kunna 

acceptera sig själv och även kunna uttrycka känslor på ett godtagbart för omgivningen sätt 

(Normell, 2004, s. 44). Detta kännetecknar en förmåga till självkännedom (Normell, 2002, s. 45). 

En människa som har förmåga att handskas med sina känslor innehar emotionell intelligens och 

mognad (Normell, 2004, s. 12). När man är emotionellt mogen, dvs. när man kan känna igen, 

yttra, finna sig i och hysa sina känslor utgör detta en bra grund för ett adekvat handlande 

(Normell, 2004, s. 37). En lärare ska kunna reglera sitt känsloliv i den bemärkelsen att man ska 
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kunna hantera känslor genom att visa dem, men aldrig använda dem till att kränka. En lärare ska 

visa förståelse för elever, men aldrig värdera dem och deras beteende. Istället för värderingar ska 

man lägga märke till handlingar och konsekvenser. Att vara lyhörd och respektera eleverna är en 

annan egenskap som är viktigt för den relationella kompetensen. Avgörande betydelse har 

förmågan att mentalisera, dvs. att kunna uppmärksamma både sig själv men också hur eleverna 

tänker och känner och beter sig. Känslan av sammanhang, dvs. att kunna begripa verkligheten 

som meningsfull, samt en attityd som inte är värderande mot eleverna är ytterligare viktiga 

aspekter i lärares relationella förmåga (Normell, 2008, s. 64). En relationell förmåga utgör en 

nödvändig förutsättning för lärare att hantera relationer på ett professionellt sätt (Normell, 2008, 

s. 58). 

2.6. Det personliga och professionella- en skiljegräns? 

Trots att lärare och elever är mänskliga varelser verkar detta ofta bortglömmas (Frelin, 2010, s. 

93). Frelin (2010) redogör för vikten av den mellanmänskliga aspekten i relationerna mellan lärare 

och elever. När man agerar personligt och som en känslomässig människa öppnar man 

möjligheter även för eleverna att visa sina känslor. Att vara mellanmänsklig kännetecknas av att 

visa sig vara personlig utan att det innebär att man blir för privat. Oftast dras det en gräns mellan 

det personliga och det professionella. Detta förklaras med att man inte vill bli vän med sina 

elever. Lärare kan vara mellanmänskliga och ha en nära relation till sina elever utan att behöva 

vara privata eller kompisar med dem (Frelin, 2010, s. 104).  

Mellan lärare och elever finns en slags känslomässig påverkan i och med att läraren och 

eleverna är närvarande (Frelin, 2010, s. 128). Frelin framför att lärar-elevrelationerna 

kännetecknas av mellanmänsklighet. Med hänvisning till Aldemyr hävdar hon att vissa lärare 

skapar gränser i sitt engagemang med elever och på så sätt framstår som auktoritära och 

prestationsinriktade. De strävar efter effektivitet i sitt arbete. På så sätt blir de frånkopplade från 

reflektion och känslomässighet. Uppfattningen att en professionell lärare är rationell, neutral och 

distanserad begränsar lärares roll, handlingar och praktik och förhindrar viktiga relationella 

aspekter (Frelin, 2010, s. 129). Som människa är man mellanmänsklig, mångfasetterad varelse 

som också är känslomässig. Alla elever är människor med relationella krav som har behov av att 

bli sedda och erkända (Frelin, 2010, s. 129). Man kan förminska avståndet i en 

undervisningsrelation mellan lärare och elever genom att bjuda på sig själv. Begreppet 

utbildningsrelation (educational relationship) tas upp och definieras som en relation där utbildning 

möjliggörs (Frelin, 2010, s. 127). En utbildningsrelation anses vara en sådan som utgör en 

förutsättning för att undervisningssyftet kan uppnås (Frelin, 2010, s. 119).  

Skolans värld präglas av olika relationer där lärare och elever är beroende av varandra i 

undervisningen (Birnik, 1998, s. 12). Birnik undersöker lärar-elevrelationen utifrån två synsätt. 

Han tittar på relationen mellan individerna. Lärar-elevrelationen präglas av möten och definieras 

som mellanmänsklig (Birnik, 1998, s. 12). När läraren och eleven möts påverkar de varandra, dvs. 
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en interpersonell relation skapas. Ett annat sätt att betrakta relationen är att betona vikten av 

personligheten. Birnik hävdar att lärare bör visa sin personlighet i sina relationer med eleverna. 

Detta bidrar till att en relation blir hållbar (Birnik, 1998, s. 12). När personligheten träder fram i 

relationer framstår lärare som medmänniskor. När läraren visar sin personlighet i relationen kan 

eleverna uppfatta läraren som person och vice versa (Birnik, 1998, s. 13). Genom att själv framstå 

som person för sina elever blir läraren mänsklig för dem (Birnik, 1998, s. 27).  

Birnik (1998) understryker att det finns en skiljegräns mellan person och profession. En 

professionell lärare distanserar sig från sig själv som person. Person och profession blir på så sätt 

åtskilda enligt Birnik(1998, s. 18). Med ett professionellt förhållningssätt menas att en balans 

mellan att kunna närma sig eleverna och samtidigt distansera sig från dem kan åstadkommas 

(Birnik, 1998, s. 18). Birnik framför att varje individ är en social varelse som ingår i någon form 

av social gemenskap. Varje individ behöver andra människor för att överleva (Birnik, 1998, s. 11). 

Läraryrket är människovårdande (Birnik, 1998, s. 20). Relationen mellan elever och lärare är 

mellanmänsklig. Lärare är inte bara yrkesmänniskor, utan också medmänniskor. Personligheten 

ska finnas med och visas i lärar-elevrelationen. Den är en nödvändig element och krav. Det 

mellanmänskliga påverkar det yrkesmässiga (Birnik, 1998, s. 26). 

Relationer mellan lärare och elever är centrala för undervisning. Genom samspel och 

interaktion påverkar de varandra och ger relationer en dynamik. Det dynamiska yttrar sig i sociala 

situationer och kontexter. Enligt Bubers filosofi är det i det mellanmänskliga som en person kan 

förverkliga sig själv i relation till andra. Undervisning möjliggörs genom mellanmänskliga 

relationer och enligt Frelin (2010) främjar dessa lärandet. Undervisning har även en emotionell 

karaktär, vilket förklaras med att mening skapas genom känslor. Lärare och elever påverkar 

varandra och det personliga, känslomässiga och professionella är dimensioner som löper in i 

varandra. I grunden är gemensamma aktiviteter och kommunikation förankrade i samarbete, där 

relationerna är avgörande för att en meningsskapande interaktion i undervisningen ska vara 

möjlig. 

Utifrån de centrala utgångspunkterna som problematiserades i bakgrunden skall jag undersöka 

hur lärare ser på betydelsen av lärar-elevrelationer. Jag kommer även att närmare studera om 

någon slags åtskillnad görs mellan olika former av relationer i form av undervisnings- och 

mellanmänskliga sådana. Vidare problematiserar jag relationskompetens och hur denna är 

kopplad till lärande. Resonemangen kommer att relateras och förankras i de intervjuade lärarnas 

uppfattningsvärldar.  
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3. Syfte 

 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka och få insikt i hur lärare uppfattar 

relationsdimensionen i sitt arbete med elever.  

4. Frågeställningar 

 

 Vad har lärare för uppfattningar om betydelsen av lärar-elevrelationer?  

 Finns det en skiljegräns mellan undervisnings- och mänskliga relationer och var/hur 

innefattas den mellanmänskliga aspekten i dessa? 

 Är relationer en del av lärares kompetens och hur påverkas undervisning och lärande 

utav dessa? 
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5. Metod 

En kvalitativ ansats antas vid utformandet av studien. I synnerhet utgör forskningsintervjun en 

lämplig metod, vilket motiveras med att jag är intresserad av att förstå viktiga fenomen utifrån 

hur de aktuella intervjuade personerna beskriver sina upplevelser och uppfattningar kring det 

undersökta problemområdet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). Genom kritiskt synsätt och 

uppföljning har jag som intervjuare haft för avsikt att erhålla kunskaper kring det undersökta 

fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). Intervjun har en dubbelsidighet. Å ena sidan är 

interaktionen, samspelet, utbytet av åsikter något som präglar förhållandet mellan mig som 

intervjuare och den intervjuade. Å andra sidan är kunskap något som konstrueras i interaktionen 

och som byggs på under samtalets gång (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 18). Både den mänskliga 

interaktionen och kunskapsproduktionen är avgörande beståndsdelar i forskningsintervjun.  

Kvalitativa forskningsintervjun som metod valde jag utifrån tre viktiga aspekter som präglar 

dess karaktär. Intervjun betraktas som hantverk, som kunskapsproducerande aktivitet och som en 

social praktik (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 33). Intervjun ses som ett hantverk pga. man lär sig 

intervjua genom att praktiskt utöva det. Det finns få regler som styr intervjuprocesen. Genom 

forskningsintervjun belyses, presenteras och problematiseras exempel utifrån människors 

livsvärldar. Intervjun är en komplex kunskapsproducerande och aktiv process. Jag som 

intervjuare och de intervjuade personerna skapar kunskap tillsammans genom en kreativ social 

process (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 34). Den sociala praktiken präglas av samspel där 

föreställningar byggs och kunskap produceras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 35).  

5.1. Urval  

Jag har intervjuat sex mellanstadielärare, verksamma på en skola i Mellansverige. 

Intervjupersonerna består av fyra kvinnliga och två manliga lärare.  

Yvonne är utbildad mellanstadielärare och undervisar i år 5. Sigrid har jobbat mest som 4-9 

lärare på mellanstadiet och har elever i år 6. Susanna tog lärarexamen som 4-9 SO lärare för fem 

år sedan undervisar i år 5. Mikaela har arbetat som textilslöjdslärare i 10 år mest med elever 

mellan år 3 till år 6. Sebastian är 4-9 SO lärare som även har kompetens i NO, matematik och 

svenska som just nu har elever i år 5. Lucas undervisar i NO i år 4 samt i svenska som 

andraspråk. 

Centrala kriterier vid valet av intervjupersoner har varit urvalsprincipen om maximal variation, 

samt principen om intensitet i urvalet. Maximal variation syftar till att få variationer i exempelvis 

lärarnas könstillhörighet, ämnesinriktningar, yrkeserfarenhet och begränsa urvalet så att antalet 

intervjupersoner inte blir för stort (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 297). 

Lärarna har arbetat olika länge och har en blandning av olika ämneskompetenser.  
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Intensiteten i urvalet kännetecknades av att alla respondenter är yrkesverksamma lärare på 

mellanstadiet, vilket bidrar till att en samlad erfarenhet erhålls. Dessutom var alla intervjupersoner 

främlingar för mig eftersom jag inte kände dem väl. På så sätt gjorde jag inga för-givet-tagna 

uppfattningar, vilket bidrog till att en vetenskaplig distans uppnåddes. De intervjuade lärarna 

kunde öppna sig för mig som person eftersom vi hade en begränsad relation till varandra 

(Esaiasson m.fl., 2007, s. 292). 

5.2. Datainsamling 

Med utgångspunkt i intervjuguiden (Bilaga 1) som utformades med förankring i den teoretiska 

bakgrunden strukturerade jag intervjuerna. Jag tog kontakt med var och en av lärarna personligen 

genom att boka lämplig intervjutid för dem. Varje intervjutillfälle varade mellan 15 till 30 minuter 

och skedde i enskilt rum. Under intervjuernas gång spelade jag in informanternas svar, samtidigt 

som jag förde små anteckningar på papper. Jag har hela tiden haft ambitionen att inte vara för 

upptagen med att notera svaren, därför valde jag att spela in istället, för att kunna engagera mig i 

intervjuernas dynamik och vara delaktig i intervjupersonernas berättelser. Detta förankras i Kvale 

och Brinkmanns (2009) resonemang om intervjuns öppna struktur och föränderliga karaktär där 

kunskapsproduktionen genom en mellanmänsklig interaktion är central (s. 116).   

5.3. Databearbetning 

Efter varje intervjutillfälle bearbetade jag informanternas uttalanden genom att skriva ut 

intervjuerna och på så sätt abstrahera intervjusamtalen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 193). Att 

skriva ut innebär att göra en tolkning och transformera från muntlig till skriftlig diskurs. 

Utskrifterna utgjorde en renodlad form av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Jag 

valde att inte ordagrant återge intervjusamtalen med anledning till att fånga de mest relevanta 

aspekterna kring det undersökta området utifrån intervjupersonernas uttalanden (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 197). Omformuleringar och tolkningar av det som intervjupersonerna har 

sagt prioriterade jag framför ordagranna redogörelser av deras utsagor (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 199). En meningsanalys av utsagorna ligger till grund för arbetet, vilket gör detaljerade 

utskrifter mindre aktuella. Jag koncentrerar mig på meningarna som skapas i intervjupersonernas 

utsagor, vilket underlättar helhetskänslan av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221). När 

meningstolkning utgör fokus för analysen är det viktigt att texterna bearbetas, omformuleras och 

presenteras på så sätt att betoning ligger på framställning av en sammanhängande tydlighet i 

utsagorna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217).  

Intervjuernas omvandling från muntlig form till skriven text medför en tolkningskonstruktion 

där tillförlitligheten i det som man skapar är central. I undersökningen återges 

intervjupersonernas utsagor på ett sätt där det tydligt framgår vad personerna har uttalat. Detta 

skapar en sammanhängande helhet där meningskoncentrationen är betydelsefull (Kvale & 
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Brinkmann, 2009, s. 200). När det gäller validiteten av utskrifterna är den centrala 

utgångspunkten att de relateras till relevanta avsnitt från teorin. Att skapa en valid utskrift som 

har en objektiv karaktär är en nästan omöjlig fråga (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 203). Det är 

snarare så att validiteten på det som skrivs ut förankras i konstruktionen och meningsskapandet 

som präglar översättningen från muntlig till skriftlig form. Utskrifterna är sociala konstruktioner 

där lämpligheten till problemområdet och syftet med undersökningen beaktas. När man 

fokuserar på meningsskapandet i konstruktionen av utskrifter blir det lättare att uppnå en 

kontextualitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 203). 

5.4. Forskningsetiska principer  

Under forskningsintervjun aktualiseras etiska frågor som ställer krav på hur man agerar och 

tänker (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 77). Det är väsentligt att man är i förväg införstådd med 

olika potentiella värdefrågor som kan uppkomma under undersökningsprocessen eftersom detta 

skapar större medvetenhet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 80). Vetenskapsrådet har utformat 

några forskningsetiska principer som är nödvändiga att överväga för att forskning ska hålla hög 

kvalitet. Dessa syftar till att ge riktlinjer för hur man som forskare ska förhålla sig till forsknings- 

samt individskyddskrav så att man gör en avvägning emellan dem. Det finns fyra forskningsetiska 

huvudkrav som forskaren ska beakta med utgångspunkt i individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

1990). Kvale och Brinkmann (2009) kallar dessa etiska riktlinjer för områden där det kan råda 

etisk osäkerhet och framför att dessa förtjänar uppmärksamhet och reflektion (s. 92).   

Enligt informationskravet har jag informerat intervjupersonerna om forskningssyftet och 

förtydligat att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att när som helst avbryta sin 

delaktighet. Jag har förklarat för de intervjuade lärarna att resultaten används endast för 

forskningssyftet och inget annat. Samtyckeskravet omfattar deltagarnas samtycke till medverkan 

och betonar att intervjupersonerna själva bestämmer om de vill och hur länge de deltar 

(Vetenskapsrådet, 1990). Kvale och Brinkmann (2009) väljer att benämna dessa två krav som 

informerat samtycke och betonar att det är viktigt att inte ge för detaljerad information om 

undersökningens syfte för att inte styra intervjupersonernas utsagor och lämna utrymme för deras 

spontana tankesätt (s. 88).  

Konfidentialitetskravet innefattar behandlingen av privata data och skydd av 

intervjupersonernas integritet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89). Alla deltagare ska ha största 

konfidentialitet när det gäller deras uppgifter (Vetenskapsrådet, 1990). För att intervjupersonerna 

inte ska kunna identifieras har jag kodat lärarnas namn av anonymitetsskäl för att på så sätt se till 

att konfidentialitetskravet om sekretess och identitetsskydd uppfylls.  

Allt insamlat material används bara för undersökningsändamål och detta förtydligade jag till 

deltagarna genom att informera dem om att uppgifter som de lämnar ska brukas endast för mitt 

examensarbete och inte för andra syften. På så sätt tog jag hänsyn till nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990).  
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6. Resultat  

Lärarnas utsagor presenteras genom formuleringar som finner sin utgångspunkt i systematisering 

av intervjumaterialet med hjälp av meningskoncentrering, vilket syftar till att betona de centrala 

innebörderna av informanternas utsagor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 222). Lärarnas uttalanden 

förankras i intervjufrågorna som ställdes till dem. 

6.1. Innebörden av ordet relation för de intervjuade lärarna 

I informanternas utsagor beträffande hur de ser på innebörden av ordet relation kan urskiljas 

några väsentliga aspekter som: kontakter, förbindelser med andra, samarbete, samhörighet, samt 

ömsesidighet. Dessa uppfattas som centrala i relationerna mellan intervjupersonerna och deras 

elever. 

Både Susanna och Sigrid uttrycker att en relation handlar om någon slags kontakt med en 

annan person. Det måste finnas en förbindelse med en annan människa och någon form av 

ömsesidig kontakt, menar Sigrid. Ömsesidigheten tas även upp av Lucas som hävdar att 

ömsesidighet i förtroendet mellan parterna krävs. Man skapar kontakter när man möter både 

elever och kollegor, menar vidare han. Yvonne anser att kontakterna åt alla olika håll till andra 

människor är det som relationer medför. Hon påstår att relationer handlar om ett samarbete där 

andra personer är inblandade. Detta samarbete betonas som viktigt även av Mikaela som menar 

att en relation präglas av samhörighet och samförståelse. Sebastian poängterar att relationer 

upprättas i något slags gemensamt forum, där samförstånd ses av honom som ett krav.  

6.2. Betydelsen av relationer för lärarnas arbete 

Samtliga informanter är eniga om att relationer spelar en väldigt stor roll i deras arbete. De 

förankrar fungerande undervisning i existensen av relationer mellan lärare och elever. I lärarnas 

uttalanden kan det urskiljas att undervisning inte är möjlig utan relationer.  

Lucas poängterar att relationer utgör den viktigaste aspekten i hans arbete. Fungerande 

undervisning kan han inte åstadkomma om han inte knyter relation till varenda elev i 

klassrummet. Samma åsikt delar även Sigrid som uttrycker att goda relationer till varje individ i 

klassrummet är avgörande för att alla ska känna att de samarbetar. Om det finns en person som 

jobbar i negativ riktning påverkas hela stämningen i klassrummet negativt. I likhet med det menar 

Mikaela att utan samhörighet blir det svårt för eleverna att arbeta och lära sig överhuvudtaget.  

Sebastian menar att relationer utgör grunden för att elever ska känna respekt och förtroende 

för pedagogen. För Susanna blir undervisningens praktik en omöjlighet utan relationer. De utgör 

förutsättningen för undervisning.  
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6.3. Vad en bra lärar-elevrelation är för lärarna  

De intervjuade lärarna hade skilda syn på vad en bra lärar-elevrelation är. Trots skillnaderna kan 

vissa gemensamma tecken finnas. Flera av informanterna påpekar vikten av gemensamma regler 

och krav. Både Susanna och Sigrid uttrycker att man måste sätta gränser för vad som är tillåtet 

och vad som inte accepteras. Det behövs en gränsdragning, vilket grundar sig i gemensamma 

regler men också i tydliga krav från lärarens sida. När denna klarhet finns skapas det en god 

grund för samarbete och respekt. Enligt Susanna är det viktigt att lärare lyssnar och engagerar sig, 

samt tar hänsyn till eleverna som personer. Den personliga aspekten ska dock inte få en privat 

dimension, menar Lucas. Han hävdar att en relation har man med någon som man känner nära. 

Man får dock inte hamna i situationer då relationen mellan lärare och elever börjar likna en 

kompisrelation. Man måste behålla sin pedagogroll, medger Lucas. Till skillnad från det har 

Mikaela inget emot nära relationer med elever. Hon brukar uppmana elever att sätta sig nära 

henne under lektioner för att hon kan ge dem stöd. På så sätt skapar hon en annan kontakt med 

elever. Medan Yvonne menar att hon löper risk att bli för tjatig mot eleverna, hävdar Mikaela att 

det inte alltid hjälper när man för saker på tal. Hon försöker visa, istället för att bara prata, genom 

att ”spela teater” för eleverna. På så sätt skapas det förståelse hos eleverna på ett annorlunda vis. 

Mikaela framför att det alltid går att hitta bra småsaker hos eleverna och på så sätt uppmuntra 

dem och arbeta i positiv riktning. Nästan alla elever har en vilja att det ska gå bra för dem, det 

gäller att stimulera den på rätt sätt.  

6.4. Hur lärare etablerar och upprätthåller goda relationer med sina elever 

Väsentliga punkter i informanternas utsagor om hur de skapar och upprätthåller goda relationer 

med elever utgörs av vikten av samtal, engagemang, bekräftelse, acceptans, tydlighet, positiv 

förstärkning, ömsesidigt förtroende och förväntningar.  

Lucas betonar betydelsen av att kunna se varje enskild elev och bemöta den genom att vara sig 

själv som person. Han förklarar att det är väsentligt att man inte tillskriver sig någon roll där man 

inte är sig själv. För honom flyter skapandet och upprätthållandet av relationer in i varandra. 

Yvonne påstår att när den goda relationsgrunden väl etableras behöver hon inte anstränga sig för 

att upprätthålla den.  

Sebastian tar upp betydelsen av att man skapar kontakt med eleverna även utanför 

undervisningssammanhang. Han möter elever, även sådana som han inte undervisar till, utanför 

klassrummet, vilket bidrar till att de får en etablerad uppfattning och förväntningar av honom. 

Det ser Sebastian som en positiv grund som han vidare kan bygga på. För Sebastian är det viktigt 

att man bjuder på sig själv under förutsättning att eleverna sköter sig. Det är lite av en givande 

och tagande position. För Mikaela är kontakt utanför klassrumssituationer extra avgörande för 

skapandet av en fungerande relation till speciella elever som har det svårt. Relationer till elever 

utanför klassrumssituationer bidrar till en annan inställning hos dem när det väl är dags för 



 21 

undervisning. Susanna anser att möjligheter till små samtal utan förekommen anledning bidrar till 

goda relationer. Ett exempel i denna bemärkelse som Susanna anser är väldigt bra för 

relationsbyggandet och upprätthållandet är det öppna klassrummet tidigt på morgonen. Hon ser 

alltid till att öppna klassrummet så fort hon kommer till skolan på morgonen. Detta för att 

inbjuda kontakt till eleverna. Elever får då chans att komma förbi henne och prata eller uttrycka 

något. Denna är en utmärkt möjlighet att hålla relationer levande och ha kontakt med elever 

utanför klassrumssammanhang.  

Sigrid uttrycker att man som pedagog ska inse kraften som positiv förstärkning kan ge. Beröm 

och uppmuntran utgör de drivkrafterna som elever behöver för att bli stimulerade. Lärare ska ta 

vara på de små tillfällen hos alla elever och framhäva saker som är positiva hos dem. Detta gör 

det lättare att även ta upp beteenden eller handlingar som är negativa. När något negativt eller 

oacceptabelt inträffar är det viktigt att man tydliggör att det är beteendet och inte personen i sig 

som man inte tycker om. Detta behöver förklaras för eleverna. Utan förklaring kan det vara svårt 

att bygga vidare på en relation, det är en förutsättning för upprätthållandet av relationer menar 

Sigrid.  

6.5. Hur påfrestningar kan påverka relationer 

De intervjuade lärarna har skilda tankar om påfrestande situationer kan ha inverkan på deras 

relationer med elever. Gemensamma aspekter utifrån deras utsagor urskiljs i samtalspunkten då 

läraren väljer att diskutera det inträffade, uppföljning, individuella samtal, samt effekten som 

påfrestande stunder kan ha på lärar-elevrelationen.  

Lärarna är eniga om att det är bäst att man följer upp situationen ett tag efter själva händelsen. 

Detta för att återkoppling ska ske när eleverna inte är affekterade. När Sebastian blir arg kan det 

höras ordentligt i klassrummet. Då kan eleverna tom. känna att de blir lite rädda men han tycker 

att det kan de få vara en stund för att på så sätt, genom hans sätt att vara, inpränta i dem att 

någon situation eller beteende inte är ok. Han tar upp en diskussion med eleverna dagen efter, då 

både han och eleverna har hunnit tänka efter och bearbeta händelsen. Detta för att klargöra hur 

både han och eleverna upplevt situationen och komma överens om hur det kan fungera bättre i 

fortsättningen. Sigrid har en speciell taktik när hon gör uppföljning med eleverna. Hon lyssnar 

först, visar förståelse för att sedan diskutera och fråga om eleven skulle ha kunnat agera på ett 

annorlunda sätt. Susanna för individuella samtal med elever ifall deras beteende är 

återkommande. Då är ett samtal en nödvändighet. Hon förbereder sig genom att tänka ut en plan 

för det som hon vill ta upp tillsammans med eleven. Ibland är man tvungen att agera i stunden 

och/eller diskutera något som en allmän sak inför klassen därför att det är lärorikt för alla. Om 

man inte åtgärdar något ögonblickligen i vissa tillfällen kan övriga elever ifrågasätta varför läraren 

inte agerar. Man får bedöma situationen och anpassa sig efter denna.  

Lucas och Yvonne anser att påfrestningar är naturliga inslag i varje relation. Själva relationen 

sätts dock inte på spel enligt dem. För Yvonne kan etablerade relationer inte påverkas av enstaka 
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situationer. Hon erkänner dock att det förekommer sådana stunder då hon innerst inne känner 

att hon vill få ut sina känslor och börja skrika, men att hon kontrollerar detta och försöker vara 

snäll och vänlig mot eleverna ändå.  

Sigrid vänder på resonemanget och poängterar att relationer blir extraviktiga just under sådana 

påfrestande stunder. Själva situationerna påverkar dock inte existerande goda relationer. Det som 

är avgörande är att läraren förklarar och följer upp. Tydlighet är ett krav enligt Lucas och Susanna 

eftersom det skapar förståelse hos eleverna. 

6.6. Skiljer man på undervisningsrelationer och mänskliga sådana 

Lärarnas uppfattningar om det finns en gräns mellan undervisningsrelationer och mänskliga 

sådana präglas av variation. Yvonne hävdar att det finns en självklar gräns mellan undervisnings- 

och mänskliga relationer. Hon associerar mänskliga relationer med en privat dimension. För 

henne att vara mänsklig i relationerna med eleverna innebär att knyta dem privat till sig. Hon 

medger att hon har en professionell lärarroll. I likhet med Yvonnes skiljer Lucas på sin lärarroll 

från andra typer av roller. Det som en undervisningsrelation innebär för honom är ambitionen att 

sträva efter att elever går framåt i sin utveckling genom att lära sig. Det är det som relationer i 

skolans värld bygger på. Samtidigt medger han att i sådana relationer ska man som lärare se, 

välkomna och uppmärksamma elever som individer. Lucas menar att undervisningsrelationer 

utgör grunden för att elever ska få kunskaper men att dessa relationer bygger man vidare på med 

mänskliga sådana. Eftersom de mänskliga relationerna ger närhet på ett annat vis ska de inte ske 

och utvecklas på bekostnad av hans lärarroll.  

På ett liknande sätt hävdar Sigrid att lärare måste ha klart för sig att man har alltid en 

pedagogroll. Däremot påstår hon att den mänskliga aspekten i lärar-elevrelationer är självklar. Det 

måste finnas en mänsklig grund för att undervisningsverksamheten ska fungera. Hon anser att det 

inte existerar något som heter undervisningsrelationer. Utan den mänskliga dimensionen kan 

ingen undervisning bedrivas. För henne är relationerna med eleverna sammansatta och omfattar 

mellanmänskliga relationer i undervisningssammanhang.  

Denna syn delas även av Sebastian som medger att det är omöjligt att särskilja på 

undervisnings- och mänskliga dimensioner. Han har självklart en undervisningsskyldighet 

samtidigt som han har ansvar som vuxen för eleverna. Alla relationsformer smälter in i varandra. 

Han exemplifierar det genom att säga att även när man pratar matematik under ett 

undervisningspass blir detta som bortkastat om det i grunden inte existerar en välfungerande 

socialrelation mellan honom och eleverna.  

Susanna erkänner att hon inte drar någon gräns mellan olika typer av relationer. Hon är en 

känslomässigt styrd människa, vilket leder till att hon inte delar på sitt Jag på något sätt. För 

henne finns det ingen skillnad mellan det att vara en offentlig person på jobbet och en privat 

person. Hon tar inte till sig något personligt, hon är i grund och botten en människa som är 

personlig. 
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6.7. Relationer-  en del av lärares kompetens?  

Om relationer ingår i lärares kompetens har informanterna nästan eniga uppfattningar om. Alla 

anser att förmågan att hantera relationer är en del av deras arbete. Det förtydligas och omfattas av 

intervjupersonernas svar på följdfrågan angående hur man får eller om man har denna 

relationskompetens. Samtliga informanter uttalar sig om att relationskompetens ingår i deras 

lärarroll.  

Susanna anser att en sådan kompetens är nödvändig i alla yrken där man arbetar med 

människor. Hon förknippar det med en slags social kompetens. Samma uppfattning delar även 

Lucas och Sebastian som erkänner att social förmåga är ett krav för att möta och arbeta med 

individer. Viljan och intresset för att arbeta med människor är avgörande för att man ska lyckas i 

läraryrket, medger Sebastian. Där utgör den sociala förmågan grunden för detta. Yvonne hävdar 

att utan kompetens för att hantera relationer kan man inte arbeta som lärare. Hon menar att 

denna bör ligga i ens personlighet. Sigrid kommenterar inte ens om relationskompetens är en 

nödvändighet eftersom hon tar det som en självklarhet. Utan den kan undervisning inte fungera.  

När det gäller aspekten om hur man kan få en sådan kompetens eller om man på något sätt 

redan har denna svarar intervjupersonerna att personligheten är den mest avgörande faktorn för 

förmågan att hantera relationer. Lucas och Sigrid delar uppfattningen om det som man har i 

grunden, personligheten, avgör om man är relationskompetent. Sigrid menar att man inte kan lära 

sig den kompetensen. Man måste ha den för att undervisning ska fungera. Det handlar om en 

inneboende känsla för hur man ska agera i och hantera olika situationer. Denna känsla är något 

som man har som person.  

Susanna anser att en människa som har social förmåga redan sedan barndomen har det 

betydligt lättare att arbeta med människor än en person som inte har en sådan social kompetens. 

Hon uttalar sig inte starkt för att relationskompetensen endast ligger i ens personlighet, men hon 

poängterar att en stor del av lärares relationella förmåga grundas i det som man har i sin ryggsäck. 

Med det syftar hon på olika erfarenheter av relationer som man har utvecklat och fått med sig 

genom att relatera till vänner, släkt, sambos osv. Vår erfarenhetsbakgrund och det som vi har 

upplevt och erfarit reflekterar på hur vi hanterar relationer även på jobbet. Man använder sig av 

det som man har utvecklat och har sin personlighet till grund för detta. Susanna nämner också att 

det kan vara möjligt att lärare kan lära sig hantera relationer och utveckla sin kompetens genom 

att ta del av modeller och strategier. Sådana kan vara användbara och hjälpsamma medel när man 

har tid för eftertanke. Lärarjobbet präglas av stunder och situationer då man måste agera på en 

gång. Då är modeller och matriser för professionellt agerande inte till så mycket hjälp. Vilken 

förmåga man har att hantera relationer kommer alltid fram genom personligheten, menar 

Susanna slutligen.  
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6.8. Hur undervisning och inlärning kan påverkas av relationer 

Lärarna har skilda åsikter på relationers roll i undervisningen. Att undervisning påverkas av 

relationer är alla eniga om. Dock skiljer sig deras uppfattningar om hur avgörande relationer kan 

vara när det gäller elevers inlärning. De som är positivt inställda till betydelsen av relationer i 

arbetet medger att det är mer eller mindre en självklarhet att relationer utgör en väsentlig 

dimension i undervisningen och definitivt påverkar den. Susanna hävdar att utan relationer och 

utan förtroende skulle elever inte lära sig någonting. Hon menar att när en relation är icke-

fungerande blir det svårt att tillägna sig några kunskaper, samt att få ut det optimala utav 

undervisningen. Av samma åsikt är även Sebastian som menar att om elever upplever relationen 

med läraren som problematisk kan de inte få samma möjligheter till inlärning. Sebastian hävdar 

att läraryrket är ett socialt relationsfundament och någonstans i det finns det på basis av 

relationerna utrymme för lärandefunktioner.  

Lucas berättar att flera elever kan tillägna sig undervisning om det finns fungerande relationer 

eftersom de skapar trygghet som i sin tur underlättar inlärningsprocessen. Om relationerna är 

avgörande för hur mycket elever lär sig kan inte Lucas uttala sig om med all säkerhet, men han är 

av åsikten att undervisningen underlättas av goda relationer. Han påstår att det alltid finns elever 

som lär sig ändå oavsett om en relation är god. Det finns också elever som inte lär sig även om 

relationer är fungerande. Men som helhet underlättas inlärningssituationerna när en relationell 

dimension i interaktionen mellan lärare och elever finns. Lucas betonar vikten av det personliga 

intresset av att möta människor. Han understryker att det är i möten som man finner kärnan med 

arbetet. Utifrån möten skapas olika lärosituationer. Därför är betydelsen av ens personlighet 

primär. 

Sigrid strävar efter att skapa relationer med sina elever eftersom undervisning är beroende av 

goda relationer. De utgör grundtanken i verksamheten. Frånvaron av goda relationer reflekterar 

på eleverna och gör att de inte kan dra nytta av lärandesituationer. Utan relationer kan elever inte 

arbeta maximalt utifrån sin förmåga, menar vidare Sigrid. Undervisning kan inte fungera utan 

goda relationer.  
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7. Analys av resultaten 

7.1. Ordet relations innebörd för de intervjuade lärarna 

Vad relationer innebär för några av informanterna förankras i uppfattningar om vikten av någon 

slags kontakt som ska finnas när man förhåller sig till och förbinder sig med andra människor. 

Kontakt som begrepp problematiseras av Aspelin (2010) som hävdar att människor etablerar 

någon form av kontakt till både omvärlden och till andra personer. Den personliga kontakten 

med andra människor kan förklaras med uttrycket att allt verkligt liv är ett möte. Detta medför att 

genom att förhålla sig till andra personer etablerar man en slags direkt och personlig kontakt med 

dem (Buber, 1990a, s. 17).  

Betydelsen av samhörighet och samförstånd, som både Mikaela och Sebastian betonar, 

problematiseras i Scheffs teori om sociala band. Där är begreppet samklang centralt. Det syftar på 

samspelet mellan människor som karakteriseras av samstämmighet (Aspelin, 2010, s. 27). 

Samklang har både en verbal och en ickeverbal dimension.  Det verbala formar dess kognitiva 

sida, förståelsen, medan det ickeverbala präglar den emotionella sidan, respekten. Ömsesidighet i 

både förståelse och respekt är nödvändigt (Aspelin, 2010, s. 32). Koppling till det finns i Sigrids 

uttalande om ömsesidigheten i kontakten som hon betonar som viktigt. Vad relationer innebär 

för Lucas är att man skapar kontakter när man möter andra. Ömsesidighetens betydelse för 

förtroendet mellan parterna då dessa möts framförs av Lucas som ser denna som krav för att 

relationer ska existera.   

Med hänvisning till Bubers filosofi kan en människa i dialog, möten och genom att träda in i 

Jag-Du-relationer känna sig delaktig och identifiera sig med andra. När man relaterar till andra i 

form av Du skapas en gemenskap där ömsesidigheten upptar en väsentlig roll (Aspelin, 2010, s. 

57). Även Frelin understryker att gemensamma aktiviteter utgör den meningsskapande grunden 

som hela tiden styrs av ett samarbete mellan parterna. Samarbetet präglar kommunikationen 

mellan aktörerna som ingår i den gemensamma aktiviteten (Frelin, 2010, s. 49). Detta betonas av 

Sebastian som uttrycker att relationer upprättas i något slags gemensamt forum, där samförstånd 

ligger till grund.  

7.2. Vikten av relationer för lärarnas arbete 

Informanterna betonar betydelsen av relationer för att undervisning ska kunna bedrivas och hålla 

en god kvalité. De uttrycker att undervisning blir en omöjlighet utan goda relationer och att 

avsaknaden av dessa kan innebära en ickefungerande undervisning. Intervjupersonerna tar upp 

olika aspekter som enligt dem är betydelsefulla i deras arbete. Uppmärksammandet av varje 

enskild individ, samarbetet, lärarens roll, förtroendet för pedagogen utgör några av de väsentliga 
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synpunkterna som uttrycks. Susanna anser att relationer är den nödvändiga förutsättningen för att 

undervisningen ska vara möjlig och fungera. Detta kan relateras till Bubers pedagogiska tänkande 

där lärar-elevrelationen utgör kärnan i den pedagogiska verksamheten (Aspelin, 2010, s. 91). 

Utbildning kan benämnas vara god då verksamheten formar och berör eleverna. I den 

bemärkelsen är relationer mellan lärare och elever den nödvändiga grunden som utgör 

utgångspunkt för att elever ska kunna utvecklas (Aspelin, 2010, s. 91). Elevers utveckling och 

inlärning tas upp som viktiga aspekter av Mikaela som menar att utan samhörighet blir det svårt 

för eleverna att arbeta och lära sig. Även Sigrid betonar att samarbetet är avgörande för 

undervisningen. När alla känner att de samarbetar skapas det en positiv grund.  

7.3. Lärarnas uppfattningar om en bra lärar-elevrelation 

Intervjupersonerna förknippar bra lärar-elevrelationer med existensen av tydliga regler och krav 

som ses som nödvändiga faktorer för en välfungerande undervisning. Gemensamma regler utgör 

den goda grunden som är nära sammanbunden med samarbete och respekt mellan lärare och 

elever. Detta påpekar både Susanna och Sigrid som säger att regler, krav och gränsdragningar 

utgör förutsättningar för respekt och gott samarbete. Detta kan relateras till att kontakten mellan 

lärare och elever präglas av en relation där mötet mellan parterna är centralt (Aspelin, 2010, s. 50). 

Det verkliga livet är ett möte där elever och lärare påverkar varandra i samspel. I detta möte 

mellan lärare och elever formas ett Jag-Du förhållande, vilket utgör pedagogikens egentliga 

mening. När pedagogen bemöter eleven som Du visar man också respekt mot denna. Det finns 

även en ömsesidighet i respekten, vilket yttrar sig i den emotionella samklangen, vilket omfattar 

uttryck som är ickeverbala (Aspelin, 2010, s. 32).  

Mikaela hävdar att det inte alltid lönar sig att föra saker på tal. Hon påstår att man ibland kan 

åstadkomma mer genom att visa istället för att tala. Genom att ”spela teater” visar Mikaela att ett 

beteende hos elever inte är acceptabelt. Detta bidrar till att eleverna uppnår förståelse på ett 

annorlunda vis. Mikaelas tankesätt kan relateras till resonemanget om den ickeverbala 

kommunikationen som utgör den emotionella sidan av samklang (Aspelin, 2010, s. 32). Yvonne 

är en lärare som prioriterar det verbala istället för det ickeverbala. Hon pratar mycket och 

förklarar för eleverna genom tal. Själv beskriver hon sig som tjatig. Hos henne är den kognitiva 

sidan av samklang viktig. I Yvonnes fall är det kommunikationen det som dominerar. Det 

uttalade är avgörande i relationerna som hon har med eleverna. Detta handlar om formen av 

kommunikationen, vilket förankras i själva verbala sättet som man kommunicerar på. Det är det 

utmärkande draget för en samklang som anses vara kognitiv (Aspelin, 2010, s. 27).  

Susanna anser det som viktigt att uppmärksamma och engagera sig i varje elev som person. 

Personligheten som varje enskild elev har är betydelsefull och denna ska man ta hänsyn till 

genom att visa respekt och lyssna på eleverna, menar vidare Susanna. Lucas påpekar som viktigt 

att den personliga aspekten inte ska övergå till att träda in i den privata sfären. Det bör finnas en 

gränsdragning mellan en persons personliga och privata liv. En personlig kontakt med elever är 
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viktig men denna ska inte börja likna någon form av kompisrelation. Man kan ha en nära relation 

med sina elever, precis som Mikaela beskriver, utan att behöva visa sig för privat. Detta kan 

hänvisas till Frelins (2010) resonemang om att lärare kan vara mellanmänskliga med sina elever 

utan att behöva vara kompisar eller för privata med dem (s. 104). Det mellanmänskliga finner 

uttryck i att man är personlig, men inte för privat (Frelin, 2010, s. 104). Den mellanmänskliga 

aspekten i lärar-elevrelationer problematiseras även av Birnik som framhäver att människor är 

sociala varelser som ingår i sociala gemenskaper (Birnik, 1998, s. 11). Relationen mellan lärare och 

elever är mellanmänsklig eftersom både elever och lärare är medmänniskor . Därför måste 

personligheten i deras relation visas. Detta menar Birnik (1998) är ett krav i relationen (s. 11). 

Endast när lärare visar sig vara medmänniskor kan de uppfatta sina elever som personer och vice 

versa (Birnik, 1998, s. 13). 

7.4. Hur lärare etablerar och upprätthåller goda relationer med sina elever 

Intervjupersonerna tar upp väsentliga aspekter om hur de skapar och upprätthåller relationer vari 

det viktiga mötet mellan elever och lärare där samspelet, engagemanget och stödet som erbjuds är 

centrala beståndsdelar i relationernas problematik. Flera av informanterna påpekar att att 

engagera sig personligen i eleverna genom att ta vara på varje enskild individ är av stor betydelse. 

Detta kan förankras i resonemanget som Benjaminson (2008) för där i mötet med elever erbjuder 

lärare en form av socialt stöd (s. 125). Det sociala stödet inbegriper relationer där läraren är 

tillgänglig, självpresentativ och har en vägledande roll (Benjaminson, 2008, s. 125). Sebastian 

uttalar sig om att en relation handlar om något slags gemensamt givande och tagande. Där bjuder 

läraren på sig själv under förutsättning att elever kan sköta sig och motsvara det gemensamma 

förtroendet och förväntningarna i relationen. Detta tankesätt kan relateras till det som 

Benjaminson menar med begreppet tillgänglighet. Genom att vara tillgänglig bjuder läraren in till 

kommunikation. Då krävs det en medvetenhet om vem man själv är som person för att ett 

personligt samspel ska möjliggöras (Benjaminson, 2008, s. 127). Inte endast tillgängligheten utan 

också självpresentationen är viktiga aspekter i lärares arbete med relationer. Med självpresentation 

menas att lärare visar vem man är i kontakten med elever. Genom att uppta plats i samspelet 

tillåter lärare elever att också ta egen plats (Benjaminson, 2008, s. 126). Det uppnås en slags 

ömsesidighet. Susanna hävdar att man ska visa engagemang i eleverna som personer för att 

inbjuda till kontakt. Hon tar upp ett exempel utifrån hennes erfarenhetsvärld och motiverar att 

klassrummet som hon öppnar tidigt på morgonen är ett viktigt inslag i hennes relationsarbete. 

Det öppna klassrummet skapar möjligheter till kontakt med eleverna utanför 

undervisningssammanhang och ger utrymme för tillfällen då elever kan komma och prata med 

Susanna personligen. Vikten av möjligheter för umgänge utanför klassrumssituationer betonas 

även av Sebastian och Mikaela. De uppskattar kraften som sådana tillfällen kan ge för lärar-

elevrelationerna. Man bjuder in till möten och kommunikation med eleverna under 

omständigheter utanför klassrumssituationer där tillgänglighet på ett annat vis blir tydlig.  
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Sigrid framför som viktigt att man ska ta vara på alla de små tillfällen då man kan ge positiv 

förstärkning åt eleverna, samt berömma dem för alla små positiva saker som de gör och visar. Att 

uppmuntra eleverna och framhäva sådana positiva aspekter är betydelsefullt eftersom de utgör en 

drivkraft för utveckling. Samtidigt blir det lättare sedan att påpeka sådant som anses vara negativt 

i elevers beteenden och handlingar. Sigrid anser att det är i förklaringen till eleven som man 

finner den kraften som motiverar varför en handling anses vara negativ. Hon poängterar att det 

måste tydligt framgå att det är det specifika handlingen och inte eleven i sig som man värderar. 

Genom att förklara och motivera skapas det tydlighet, vilket bidrar till elevers förståelse. Till det 

kan relateras Normells tankegång om att lärare ska visa förståelse för sina elever men aldrig 

värdera dem. Istället för värderingar ska handlingar och konsekvenser betonas (Normell, 2008, s. 

64). Genom att visa förståelse för eleverna men inte värdera dem kan lärare visa sig vara 

relationellt kompetenta och visa på en relationell förmåga (Normell, 2008, s. 61).  

7.5. Hur relationer påverkas av känslomässiga och påfrestande situationer 

De intervjuade lärarnas tankar om hur påfrestande situationer kan påverka relationer skiljde sig en 

del åt. Tyngdpunkt faller på hur informanterna tänker kring hantering av känslor i sådana stunder 

och hur dessa kan spela roll för lärar-elevrelationer. Tankegångar finner förankring i 

resonemanget som Frelin (2010) för beträffande känslomässiga handlingar, samt det som 

Normell (2004) benämner som emotionell intelligens eller mognad.  

Det understryks att det finns en tendens i senare års forskning där en övergång från betoning 

på lärares kognitiva sidor mot uppmärksamhet av deras relationella förmågor har blivit alltmer 

påtaglig (Frelin, 2010, s. 30). Relationella aspekter bör förankras i olika situationer och 

sammanhang. Detta framhävs som viktigt även av Normell (2004) som betonar att lärares 

relationella förmåga är betydelsefull i skolans arbete (s. 7). Eftersom skolan är en arbetsplats som 

är handlingsinriktad förknippas lärande med kroppen. Tankar, känslor och handlingar är 

oskiljaktiga, de är sammankopplade (Normell, 2004, s. 10). Fysiska reaktioner samspelar med 

psykologiska (Normell, 2004, s. 34). Man kan ej skilja kropp från psyke. Känslor kan uttryckas 

både psykiskt och kroppsligt (Normell, 2004, s. 24). Det är följaktligen helt naturligt att få visa 

vad man känner genom att uttrycka sina känslor.  

Känslor är enligt Sebastian normalt och en del av hans sätt att vara. När han blir arg på 

eleverna hörs det ordentligt. Det tyder på att han inte är rädd för att uttrycka sina känslor. Enligt 

Normell (2004) är människors handlingar motiverade av känslor. Omvärlden är känslomässigt 

laddad och känslorna genomsyrar vårt mänskliga liv (Normell, 2004, s. 14). Det är väsentligt att 

man är medveten om vad man känner i olika situationer och vågar uttrycka sina känslor 

(Normell, 2002, s. 19). Flera av lärarna påpekar att de inte är rädda för att visa vad de känner 

inför eleverna. Det karakteriserar en förmåga för självkännedom, vilket grundar sig i kunskap om 

sig själv, men också om vem man är i relation till andra. I den bemärkelsen är det centralt att 

kunna stå för den man är och för det man menar, samt respektera andra (Normell, 2002, s. 45).  
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Detta kan kopplas till Yvonnes uttalande där hon erkänner att hon kan motstå viljan att ge 

uttryck för det hon känner, trots att hon innerst inne vill skrika. Hon är bra på att kontrollera sitt 

känsloliv genom att förbli vänlig mot eleverna. Detta är exempel på självinsikt då man känner sig 

själv och har en trygghet i sitt inre (Normell, 2002, s. 45).  

Eftersom känslomässiga aspekter påverkar handlingar spelar vårt känsloliv stor roll för våra 

relationer (Normell, 2008, s. 18). Lärare ska visa förståelse för elever, men inte värdera dem 

(Normell, 2008, s. 61). Att visa förståelse, lyssna på eleven och engagera sig i det som hänt är 

avgörande i Sigrids sätt att hantera påfrestande situationer. Hon följer upp en händelse genom att 

låta eleven berätta först. Samtidigt lyssnar hon och uppmärksammar det som eleven delar av med 

sig. Detta är ett tecken på att man är medveten om sitt beteende som lärare, samtidigt som man 

beaktar hur eleven tänker och känner. På så sätt skapar man en känsla av sammanhang, där 

förmågan att mentalisera spelar en betydelsefull roll (Normell, 2008, s. 64). Det är just detta som 

Sigrid gör när hon har uppföljningssamtal med elever. Hon skaffar sig en känsla av sammanhang 

genom att ta del av elevens berättelse för att sedan gå vidare till att lösa problemet och återkoppla 

till hur eleven skulle ha kunnat agera för att ett budskap ska komma fram. Hon förstår eleven och 

dess verklighet samtidigt som hon inte visar en värderande attityd mot eleven i sig, utan mot det 

beteendet eller handlingen som varit fel. Dessa är aspekter som tyder på lärarens relationella 

förmåga (Normell, 2008, s. 64).  

Tecken på mentalisering, då man är medveten om sig själv och om hur elever tänker, finns 

även i andra lärares uttalanden. Både Susanna och Sebastian poängterar att återkoppling och 

uppföljning av någon händelse i form av samtal är en nödvändighet. De inser vikten av att följa 

upp påfrestande situationer tillsammans med elever, dock ett tag efter själva händelsen. Detta för 

att eleverna inte ska vara affekterade och både lärare och elever ska ha hunnit bearbeta och tänka 

efter det inträffade. Detta skapar möjligheter till att man hinner tolka olika uttryck under lämpliga 

tillfällen, då man känslomässigt har lugnat ner sig, för att bättre reglera och förstå egna och 

andras känslor (Normell, 2004, s. 63). Genom att ha samtal med elever i efterhand och på så sätt 

följa upp handlingar skapar lärarna utrymme för bättre reglering och kontroll av ens känsloliv. 

Detta förknippas med mentaliseringsförmåga där man förstår sin personlighet, läser av hur andra 

människor känner och utifrån information kan tolka och förstå dem (Normell, 2004, s. 63).  

I vissa fall understryker dock lärarna att det är bäst att man agerar i stunden. Vissa 

omständigheter tillåter inte att man väntar med uppföljningssamtalet. Detta hävdar Susanna som 

argumenterar för att om man inte löser vissa problem ögonblickligen blir detta ifrågasatt av 

övriga elever som funderar varför läraren inte agerar. Det kan relateras till att samspel och 

kommunikation mellan lärare och elever präglas av en social dynamik. Relationer existerar i 

denna. Där är lärares sociala intelligens avgörande. Begreppet social intelligens utvecklas av 

Benjaminson (2008) och syftar till att belysa förmågan att man närvarar i stunden och samspelar 

med andra, samtidigt som man tolkar det som sker (Benjaminson, 2008, s. 125). Social intelligens 

innebär att man har känslomässig kunskap och förmåga att reflektera över det som händer. När 
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lärarna väljer att agera i stunden och visar vad de känner tyder detta på att de besitter social 

intelligens och kan hantera känslomässiga dimensioner.  

Liksom social intelligens är emotionell kompetens nära besläktat denna. Emotionell 

kompetens är förknippad med utvecklingen av känslomässig kunskap (Benjaminson, 2008, s. 

123). Detta problematiserar även Frelin (2010) som menar att känslor och affekter är viktiga att 

beakta i undervisningssammanhang eftersom undervisning har en emotionell karaktär. Den 

emotionella grunden förklaras med att lärare och elever ingår i interaktion, där affekter utgör 

naturliga inslag (Frelin, 2010, s. 35). När man visar känslor, vilket de flesta av de intervjuade 

lärarna uttrycker i sina utsagor, förenar man en känslomässig dimension med övriga kognitiva 

processer. Med andra ord är känslor och förnuft oskiljbara (Frelin, 2010, s. 35).  

Några av lärarna påpekar att situationer som präglas av påfrestning där känslomässiga aspekter 

utspelar sig inte påverkar lärar-elevrelationerna. Både Yvonne och Lucas betonar att påfrestande 

stunder är naturliga inslag i deras relationer med elever. Sigrid poängterar att det är just i sådana 

situationer som relationer är väldigt betydelsefulla. Finns goda relationer etablerade mellan lärare 

och elever är inte påfrestningar något negativt för relationerna, menar vidare hon. Detta kan 

relateras Scheffs teori om sociala band där samspelet mellan människor är centralt. Genom 

kommunikation får sociala banden sin karaktär (Aspelin, 2010, s. 26). Människorna läser 

varandras tankar och känslor. Banden har både en kognitiv och emotionell sida. Hur stabila 

sociala banden är beror på hur människorna som bildar dem har en ömsesidighet när det gäller 

både den kognitiva och emotionella dimensionen (Aspelin, 2010, s. 32). För att förstå de sociala 

bandens karaktär krävs det en tolkning av personernas känslor och tankar. Dessa visas i 

interaktion (Aspelin, 2010, s. 26). Goda relationer präglas av förekomsten av sociala band. Detta 

förankras i att människan har behov av att bygga sociala band (Aspelin, 2010, s. 26). När väl 

sådana band existerar kan i enlighet med vissa av de intervjuade lärarnas yttranden dras slutsatsen 

att vissa situationer inte kan förstöra etablerade relationer mellan lärare och elever. De sociala 

banden har en dynamisk natur och detta förklaras med att de visas i kommunikation och samspel 

mellan människor. Dynamiken blir påtaglig när man undersöker sociala situationer eftersom 

banden byggs upp i sådana sociala kontexter (Aspelin, 2010, s. 26). På grund av denna dynamik 

kan banden ändra form, men med utgångspunkt i lärarnas utsagor kan deras stabilitet, när den väl 

finns etablerad, inte förstöras, utan finns som en godgrund för hanterandet av känslomässiga 

situationer. 

7.6. Skillnader mellan undervisnings- och mänskliga relationer 

Om lärare gör någon åtskillnad mellan undervisningsrelationer och mänskliga sådana uttrycks i 

deras uppfattningar om hur de ser på relationerna som de skapar med sina elever. Det intressanta 

är inte att endast en kategorisering av hur varje lärare specificerar sina relationer fås utan också att 

inblick i lärarnas syn på vilken roll relationer upptar i undervisningen erhålls. Här är aspekter som 

den mellanmäskliga dimensionen, samt professionellt förhållningssätt i lärares verksamhet 
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centrala. Många lärare skapar gränser i sitt engagemang med eleverna. Detta problematiserar 

Frelin (2010) genom att dra paralleller mellan en professionell lärare och en mellanmänsklig 

sådan. I professionell bemärkelse kännetecknas lärare av att ha en rationell, neutral och 

distanserad roll i relation till eleverna. Där utesluter man sin känslomässighet. Å andra sidan är 

lärare medmänniskor som har känslomässiga sidor där personliga aspekter träder fram (Frelin, 

2010, s. 129). När man gör åtskillnad mellan professionella och mänskliga roller menar Frelin 

(2010) att lärare skapar distans och begränsar sin lärarroll (s. 129). Med hänvisning till det kan 

man dra parallell till Yvonnes uttalande om att det är en självklarhet att man särskiljer en 

undervisningsrelation från en mänsklig sådan. En undervisningsrelation möjliggör utbildningen 

och är förutsättningen att syftet med undervisningen ska uppnås (Frelin, 2010, s. 119). Å andra 

sidan kan lärar-elevrelationen präglas av mellanmänsklighet. Då definieras denna som 

mellanmänsklig och innebär att en interpersonell dimension innefattas (Birnik, 1998, s. 12).  

Det finns en vanligt förekommande tendens att en gränsdragning görs mellan den 

professionella och den mellanmänskliga aspekten. Detta förklaras med att lärare vill tydligt bevisa 

att de inte vill bli för nära sina elever. Denna närhet associeras med att man inte vill bli vän med 

dem (Frelin, 2010, s. 104). Just ett sådant tankesätt uttrycks av Yvonne och av Lucas som framför 

att de drar en skiljegräns mellan undervisnings- och mänskliga relationer för att markera att deras 

pedagogroll skiljer sig från en kompisrelation eller en föräldrarelation. Yvonne hävdar tydligt att 

hon har en professionell lärarroll och knyter inte eleverna privat till sig. Lucas menar att man ska 

skilja starkt på pedagog- och övriga roller. I deras uppfattningar kännetecknas den mänskliga och 

den personliga av att de sätter ett likhetstecken mellan dessa och den privata sfären. Därför är 

gränsen mellan det professionella och det personliga så skarp för dem. Frelin (2010) menar dock 

att lärare kan vara mellanmänskliga och stå sina elever nära utan att behöva vara privata med dem 

(s. 104).  Hon understryker att den mellanmänskliga dimensionen i relationer är väsentlig 

eftersom genom att agera personligt framstår man som en känslomässig människa, vilket också 

tillåter eleverna att visa sina känslor (Frelin, 2010, s. 103). Det skapas en ömsesidighet eftersom 

både lärare och elever kan uppfatta varandra som personer. På så sätt blir relationerna mer 

hållbara (Birnik, 1998, s. 12). Detta framstår som självklart i uppfattningarna som Sigrid, Susanna 

och Sebastian har om hur de ser på sina relationer med elever. De särskiljer inte på mänskliga och 

undervisningsrelationer. För dem utgör dessa aspekter en helhet. Lärarna visar sig vara 

känslomässiga individer som bjuder på sig själva (Frelin, 2010, s. 129).  

Som Lucas påpekar har alla elever behov av att blir uppmärksammade och sedda. Genom att 

vara mellanmänsklig med dem bjuder han på sig själv och begränsas inte av att bara ingå i 

undervisningsrelationer. Detta kan relateras till Frelins tankegång om att alla människor vill bli 

sedda, erkända och har relationella krav (Frelin, 2010, s. 129).  

Enligt Birnik ska lärares personlighet genomsyra lärar-elevrelationer eftersom lärare är inte 

endast yrkesmänniskor, utan också medmänniskor (Birnik, 1998, s. 20). Till det kan kopplas 

Sebastians uttalande om att han som lärare har en undervisningsskyldighet, men också ett ansvar 
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som vuxen. Han påpekar att om en fungerande socialrelation mellan honom och eleverna inte 

finns förlorar undervisningssammanhanget sitt syfte. För honom smälter alla relationsformer in i 

varandra. Sebastian drar en parallell mellan det yrkesmässiga och det mellanmänskliga i samma stil 

som Birnik problematiserar detta. Utan att visa sig som medmänniska med ens egna personlighet 

kan den yrkesmässiga dimensionen inte bli fullständig. Med andra ord påverkar det 

mellanmänskliga det yrkesmässiga (Birnik, 1998, s. 20).  

Susanna tar upp ett viktigt tankesätt genom att erkänna att hon inte kan dela på sitt jag på 

något sätt. Hon kan inte leva sig in i en offentlig och en privat roll. För henne finns det ingen 

sådan gränsdragning. Detta resonemang kan kopplas till Bubers filosofi om Jag och Du, där den 

tvåfaldiga människans värld består av två dimensioner som kännetecknas av en Jag-Du-relation 

och en Jag-Det-relation (Aspelin, 2010, s. 44). I Jag-Du-relationen skapas levande möten mellan 

deltagarna. Där finns en aktiv handling. Genom mötet uppstår relationen. Jag-Det-relationen ger 

trygghet och förutsägbarhet. Dock är det Jag-Du-relationen som kallas för den primära (Aspelin, 

2010, s. 46). Eftersom jaget har en mänsklig natur existerar Jag-Du-relationen redan från 

födelsen. Människan föds i en relation och fortsätter att existera i relationer (Aspelin, 2010, s. 44).     

På samma sätt kan Susannas jag inte delas. Där innefattas båda dimensionerna. Det personliga 

och det mänskliga spelar störst roll för hennes relationer med eleverna. Susanna gör inte någon 

åtskillnad mellan rollerna att vara en offentlig och en privat person. Det offentliga och det privata 

kan förankras i de två motsatta världarna som Bubers Du- och Det-problematik går ut på. Det 

och Du ses som två olika dimensioner som ofta särskiljs (Aspelin, 2010, s. 53). Det offentliga 

livet relateras till Det-världen där alla yttre livsformer utspelar sig för oss. Med yttre menas alla 

former som är ”ute”, de står i motsatsförhållande till de inneboende livsformerna. Inre livsformer 

utgörs av känslorna som bor ”inne” hos oss. De kännetecknar det privata livet. Det verkliga livet 

grundar sig i relationerna med andra människor. Det är i Du-världen och i Jag-Du-relationerna 

som en sann gemenskap kan skapas (Aspelin, 2010, s. 53). I stil med detta resonemang kan man 

koppla Sigrids tankegång som går ut på att den mänskliga dimensionen genomsyrar alla 

undervisningssammanhang. För henne existerar inte något som benämns som 

undervisningsrelationer. Relationsaspekten utgörs av en sammansatt grund där mellanmänsklighet 

är central. 

Eftersom undervisning är ett socialt fenomen präglas den också av interpersonalitet. Där är 

lärares personliga och professionella aspekter förenade (Frelin, 2010, s. 137). När man distanserar 

sig från sig själv som person för att uppfylla sin professionella roll och för att upprätthålla 

undervisningsrelationer skiljer man mellan sin professionella och mänskliga roll (Birnik, 1998, s. 

18). Med förankring i detta resonemang kan Lucas uttalande om differentieringen mellan 

mänskliga- och undervisningsrelationer relateras till. Han menar att grunden för elevers inlärning 

utgörs av undervisningsrelationer. Dessa kan man dock bygga på med en mänsklig aspekt. 

Eftersom mänskliga relationer ger närhet på ett annat vis, enligt Lucas, ska de inte utvecklas på 

bekostnad av lärarrollen. Det märks att i Lucas fall handlar det om en balans mellan närhet och 
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distans, där undervisnings- och mänskliga relationer bygger på varandra, men där han är mån om 

sin pedagogroll. Han skiljer på en professionell och mänsklig roll, men ser till att samtidigt förena 

dem på ett önskvärt sätt.  

7.7. Relationskompetens 

Hur lärare ser på relationskompetens i sitt arbete och om det ingår i deras kompetens är 

väsentligt. För att få uppfattning om lärarnas åsikter, samt för att fördjupa deras resonemang om 

relationskompetens är något som utvecklas eller något som man har i sin personlighet ställdes en 

följdfråga om detta.  

Flera av informanterna understryker att social förmåga är något som lärare bör ha för att 

kunna klara av sitt arbete. Susanna anser att detta är ett krav eftersom lärare måste hantera och 

handskas med människor i olika situationer där den sociala grunden utgör en förutsättning för ett 

fungerande arbete. Även Sebastian erkänner att den sociala dimensionen är central och att denna 

är kopplad till en vilja och intresse att arbeta med människor, vilket också utgör en förutsättning 

för att lyckas som lärare. Dessa tankar kan relateras till det som Birnik tar upp i sin avhandling 

som grundar sig i att människor ingår i sociala interaktionsnät. Genom att ta del av sociala 

gemenskaper framstår människor som sociala varelser (Birnik, 1998, s. 11). Eftersom 

undervisning är ett socialt fenomen menar Frelin (2010) att läraryrket präglas av en interpersonell 

dimension (s. 136). På så sätt är även lärar-elevrelationen av interpersonell karaktär eftersom 

lärare och elever påverkar varandra i möten (Birnik, 1998, s. 12). Som Birnik poängterar är det 

först när lärares personligheter träder fram i relationer med eleverna som de uppfattas och 

framstår som medmänniskor. När läraren visas som person blir man mänsklig för eleverna 

(Birnik, 1998, s. 13).  

Vidareutveckling på detta resonemang finns i Aspelins sätt att se de mellanmänskliga mötena 

som pedagogikens främsta syfte (Aspelin, 2010, s. 94). Det mellanmänskliga tillskrivs ett 

naturvuxet tillstånd. Med det menas att den pedagogiska verksamheten är en organisk gemenskap 

och i den bemärkelsen kan relationer inte förtjänas. Man kan inte heller förvärva personligheter 

(Aspelin, 2010, s. 94). Med utgångspunkt i det kan Susannas uttalande om att personligheten är 

avgörande för hur en lärare hanterar relationer relateras till. Hon menar att alla erfarenheter som 

man har och allt som har vuxit fram under en människas levnadsbana spelar roll för hur man 

utövar sitt arbete. Detta påverkar även hur man förhåller sig till elever och hur ens förmåga att 

hantera relationer ser ut. Erfarenheterna som har vuxit fram och som man har fått med sig under 

livet kopplas till Aspelins tanke om det naturvuxna tillståndet. I och med att det mellanmänskliga 

och det naturvuxna finns utpräglade i pedagogiska relationer påstås det med utgångspunkt i Jag-

Du-relationerna att de inte kan uppnås via medel. De växer fram och deras värde är inneboende 

(Aspelin, 2010, s. 98).  

Inneboende som begrepp förekommer i Sigrids uttalande om att relationskompetens är 

ingenting som man kan lära sig. Personen måste ha en inneboende känsla för att kunna agera i 
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och hantera olika situationer, hävdar Sigrid. Hon medger att denna inneboende dimension är 

något som är starkt kopplat till personligheten. Man måste ha denna inneboende känsla i sin 

personlighet. Frelin (2010) framför att människors personliga egenskaper är inneboende och 

medfödda och inte kan förvärvas (s. 41). Det finns dock en definierad överdrift av betydelsen av 

dessa personliga egenskaper enligt Frelin. Personligheten betonas för mycket för undervisningens 

kvalitet. Detta menar Frelin är en slags myt där det sker en reifikation av kunskaper. Genom att 

överdriva vikten av personligheten sker en slags underbetoning av betydelsen av den sociala 

relationella kontexten (Frelin, 2010, s. 41). Kontextuella sammanhang är något som Frelin (2010) 

tillskriver en stor roll. Hon menar att det är i själva handlingen och inte i personligheten som 

lärare kan visa sin professionalitet (Frelin, 2010, s. 22). Professionalitet betraktas inte som 

förankrad i ens personlighet utan som något som är handlingsbaserad och situationsberoende 

(Frelin, 2010, s. 28). Med professionalitet menas inte någon egenskap som lärare besitter, utan 

något som är kopplat till olika situationer. Frelin (2010) poängterar också att lärare kan lära sig 

utföra professionella handlingar. Genom att handla professionellt blir de också professionella, 

vilket förknippas med handlingar i givna situationer (Frelin, 2010, s. 22).  

Parallell till detta resonemang kan dras till Susannas uttalande där det framgår att lärare kan 

agera professionellt om de i mån av tid kan betänka sina handlingar genom att ta del av olika 

strategier. Genom att nämna att lärare kan agera professionellt menar Susanna att hon särskiljer 

på relationella förmågor, som man kan få som en medfödd eller utvecklad egenskap, och sådana 

som man kan lära sig genom olika modeller och strategier. Susanna tar upp professionellt 

agerande för att uttrycka att detta är något som man kan lära sig. Det är dock oftast lättare, enligt 

hennes uppfattning, om man har det i grunden eller har utvecklat det sedan barndomstiden. 

Susanna hävdar också att de erfarenheterna som man har fått med sig påverkar sättet man 

handlar och agerar som lärare. Detta understryker även Frelin (2010) som framför att för att en 

person ska kunna vara professionell så måste ens tidigare erfarenhet ligga till grund (s. 22).  På 

liknande sätt väljer Juul och Jensen att anlägga ett professionellt synsätt på begreppet 

professionell relationskompetens. De anser och benämner alla vuxen-barnrelationer i skolans 

värld för professionella (Juul & Jensen, 2003, s. 131). Med relationskompetens avses de medel för 

att åstadkomma kvalitet i relationerna mellan pedagoger och barn. Kompetensen är dessutom 

professionell därför att pedagogens förmåga att leda och ha ansvar för kvaliteten i relationen 

anses vara central (Juul & Jensen, 2003, s. 132). I alla relationella processer där pedagoger och 

elever ingår i utgör relationskompetensen som de vuxna besitter en nödvändig förutsättning (Juul 

& Jensen, 2003, s. 14). 

7.8. Relationers påverkan på undervisning och inlärning 

Informanternas uppfattningar om undervisning påverkas av relationer och om deras roll för 

elevers inlärning förankras i deras utsagor som problematiseras nedan för att insikt ska fås i hur 

mycket dessa aspekter finns i lärares arbete. 
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Lucas medger att relationer finner sin grund i ett möte mellan honom och eleverna. Genom 

det mötet möjliggörs en inlärningsprocess som gör att elever kan tillägna sig kunskaper. För en 

fungerande inlärningsprocess krävs en relationell grund, menar han och poängterar att även om 

relationer inte är helt avgörande för det som elever lär sig underlättas inlärningen av dessa. Som 

Strander (2008) framför är det i dialogen mellan lärare och elever som man kan finna olika 

utvecklingsmöjligheter som förankras i aktiviteter, relationer och handlingar. Medan mål och 

metoder endast utgör ramarna för arbetet är det goda relationer som skapar den grunden som 

behövs för människors välbefinnande och inlärningsvilja (Strander, 2008, s. 75).  

Det som utbildning handlar om grundar sig i att få elever att lära sig ett visst ämnesinnehåll. 

Denna inlärning sker dock inte i isolering från sociala miljöer och kontexter. Det är genom möten 

mellan lärare och elever som kunskaper levandegörs och blir äkta (Aspelin, 1998, s. 63). Detta 

förklaras med att kunskap inte kan överföras. Kunskapsbildning sker alltid i en process där det 

skapas miljö för lärande. Genom möten och relationer blir elever delaktiga i denna process. I 

mötena får kunskapen en annan karaktär, den blir riktig, levande och mänsklig för eleverna 

(Aspelin, 1998, s. 66).  Precis som Lucas medger är det i mötet mellan honom och eleverna som 

en grund för inlärning och undervisning skapas. Sebastian framför att ingen bra inlärningsgrund 

kan skapas om situationer mellan lärare och elever inte fungerar relationsmässigt. Han hävdar 

också att läraryrket är ett socialt relationsfundament och att inlärningsförutsättningarna förankras 

i denna relationella grund som utgör utgångspunkt för lärandesituationer och där han som lärare 

har lärandefunktioner. Dessa tankegångar kan relateras till det som Juul och Jensen (2003) 

problematiserar om relationers innehålls- och en processdimension. Innehållsdelen omfattar det 

som är bestämt på förhand i form av något innehåll. Processdelen utgör själva sättet man går 

tillväga för att behandla innehållet, den handlar om kommunikation och känslor (Juul & Jensen, 

2003, s. 111).  

Dessa två dimensioner kan kopplas till det didaktiska och det sociala perspektivet i 

kunskapsbildningen. Den didaktiska aspekten lägger vikt vid resultat, medan den sociala betonar 

relationella aspekter. Endast ämnesinnehåll i undervisning är otillräckligt, det måste relateras till 

sociala och relationella aspekter i lärares kompetens (Birnik, 1998, s. 16). Frelin (2010) 

vidareutvecklar detta genom att betona att meningsskapande sker i relationella kontexter och i 

olika sammanhang där ämnesinnehåll ingår i. För att lärande ska vara möjligt krävs det en kontext 

som är mänsklig och relationell och inte bara ämnesinnehållsmässigt (Frelin, 2010, s. 4). Lärar-

elevrelationer är grunden för undervisningens praktik (Frelin, 2010, s. 41). Som Sebastian 

uttrycker det utgör relationerna den grunden för undervisning som man sedan bygger vidare på 

med inlärningssituationer och undervisningsmöjligheter. Enligt Frelin (2010) är det relationer 

som möjliggör undervisning. Relationerna påverkar undervisning och lärande. Dess syfte är att 

främja lärandet (Frelin, 2010, s. 47). För att utbildning ska ha en god kvalitet måste relationer 

utgöra grunden i den pedagogiska aktiviteten. Genom relationer vägleds eleverna för att utveckla 

gemenskaper och kunskaper. Detta sker i möten där människorna närmar sig varandra genom 
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relationer (Aspelin, 2010, s. 91). Genom möten och dialog utvecklas äkta relationer där 

människor kan förverkliga sig själva. Undervisning sker i interaktion. Utan kommunikativ 

interaktion är undervisning inte möjligt (Frelin, 2010, s. 61).  

Lucas uttalar sig om att det är i själva mötet mellan honom och eleverna som han finner själva 

kärnan i arbetet. Utifrån möten skapas det lärosituationer, menar han. Han påstår också att 

läraren har en viktig roll i den bemärkelsen att ens personlighet är central. Mötena mellan lärare 

och elever är det som Birnik betonar som relationernas centrala utgångspunkt. I ett möte sker en 

ömsesidig påverkan mellan individerna. Lärar-elevrelationen är ett möte. Den är också 

mellanmänsklig (Birnik, 1998, s. 12).  

För Susanna är relationer den grunden som krävs för att elever ska tillägna sig kunskaper och 

få ut det mesta av undervisningen. Hon erkänner att utan bra relationer påverkas man negativt. 

För eleverna blir detta avgörande för hur bra deras inlärningsprocess blir. Sigrid vänder på 

resonemanget och framhäver att relationer inte underlättar undervisningen, de är till för att den 

ska fungera. Utan välfungerande relationer kan eleverna inte arbeta maximalt utifrån egen 

förmåga. Sigrids värdering av hur viktiga relationer är för en bra undervisning och god inlärning 

är så hög att hon hävdar att undervisning inte kan bli möjlig utan existensen av goda relationer. 

Enligt Aspelin har pedagogiken två typer utav syften. Det explicita handlar om ämnet som 

behandlas. Betoning ligger på kunskaper, färdigheter och förmågor. Det implicita berör själva 

relationen där både lärare och elever ingår i och deltar i möten (Aspelin, 2010, s. 93). Det är det 

implicita som utgör pedagogikens egentliga syfte som bidrar till elevers existentiella utveckling. 

Det explicita förverkligas i det implicita genom en mellanmänsklig relation (Aspelin, 2010, s. 94). 
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8. Metoddiskussion  

I denna undersökning har det producerats kunskap vars tillförlitlighet, styrka och 

överföringsbarhet är centrala. Dessa relateras till frågor om reliabilitet, validitet och generalisering 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 259). Begreppen validitet och reliabilitet används för att uttrycka 

om undersökningen håller god kvalitet (Repstad, 2007, s. 151).  

Validitet handlar om hur bra man lyckats med att mäta/ undersöka det som man velat studera, 

samt om något mer generellt avses (Repstad, 2007, s. 151). Det gäller hur pass hållbara och 

välgrundade argumenten i arbetet är. Validiteten behandlar också om metoden undersöker det 

som den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Viktigt att tänka på är om 

forskningsfrågorna och informationen stämmer överens för att slutsatser kan dras. Det som 

också är väsentligt är om resultaten belyser och kan relateras till de valda frågeställningarna 

(Repstad, 2007, s. 151). Eftersom jag genom intervjuguiden har utformat sådana frågor som 

speglar och berör frågeställningarna, som är centrala utgångspunkterna för undersökningen, 

bidrar detta till att validiteten av arbetet anses vara ganska hög. Metoden undersöker de fenomen 

och frågor som intresserar mig och följaktligen vad den är avsedd att undersöka, vilket leder 

också till god validitet och valid kunskap.  

Reliabilitet avser graden av tillförlitlighet i undersökningen. Den handlar om informationen 

som framställs är pålitlig, utan brister och felaktigheter (Repstad, 2007, s. 151). Reliabiliteten i 

arbetet uppfattas vara god i den bemärkelsen att det anses inte finnas några slump-  eller slarvfel 

som orsakats av datainsamlingen och bearbetningen av data. Jag har med hjälp av både 

inspelningar och anteckningar av intervjuerna försäkrat mig om att materialet håller god kvalitet 

och inga felaktigheter inträffat.  

Resultatens reliabilitet eller tillförlitlighet berör också frågor om resultaten kan reproduceras av 

andra forskare vid andra undersökningar. Man kan tillämpa undersökningen på andra skolor 

genom att intervjua andra lärare vid andra tidpunkter och platser. På så sätt kan eventuell 

reproduktion av resultaten åstadkommas, vilket kan bidra till ökad reliabilitet. För att höja graden 

av reliabilitet ännu mer kan man genomföra en liknande undersökning vid senare tillfälle för att 

kunna på så sätt jämföra resultaten.  

Eftersom studiens urval inte är så omfattande och har ett ganska begränsad karaktär blir det 

svårt att kunna påstå att generaliserbarheten är god. Man kan dock inte utesluta att resultaten är 

generaliserbara, men generaliseringar ska i så fall göras med hög försiktighet.  
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9. Slutdiskussion 

Relationers betydelsefulla inverkan på den pedagogiska verksamheten genomsyrar 

uppfattningarna av lärarna som jag intervjuade i min studie. Eftersom vi människor är sociala 

varelser, såsom Birnik (1998) framhäver, kommunicerar vi och relaterar till varandra genom att 

ingå i diverse olika relationer. Vi skapar kontakter med andra människor, vi möter varandra, vi 

samspelar. När lärare och elever möts i ett Jag-Du förhållande gestaltar de pedagogikens egentliga 

mening (Aspelin, 2010). Jag anser att det är i lärar-elevrelationerna som all undervisning ska ta sin 

utgångspunkt i eftersom det är i dessa relationer som kärnan i pedagogiken finns. Där finner jag 

den drivkraften som alla lärare bör ta tillvara för att uppmärksamma att levande, stimulerande, 

utvecklande och inte minst fungerande undervisningsmöjligheter finns som väntar på att bli 

upptäckta. 

Undervisning har en emotionell karaktär. Många av informanterna bekräftar att påfrestande 

situationer utgör naturliga inslag i undervisningen. Jag delar också den uppfattningen och 

erkänner att känslomässiga aspekter genomsyrar inte bara oss som människor utan också hela den 

pedagogiska verksamheten. Därför anser jag att förståelse för vem man är i relation till andra, 

vilket yttrar sig i social intelligens och relationella förmågor, är betydelsefullt för hur lärare 

hanterar relationer med sina elever. Jag tycker att man ska våga visa sina känslor för att på så sätt 

framstå som människa och även visa vem man är i relation till andra.  

Precis som Frelin (2010) hävdar anser jag att den mellanmänskliga dimensionen i relationer är 

väsentlig. Lärare är känslomässiga människor och ska agera personligt tycker jag, för att på så sätt 

uppmana och skapa utrymme för eleverna att visa sina känslor. Även om många lärare drar någon 

slags gräns mellan det personliga och det professionella i sitt pedagogiska arbete anser jag att 

denna skiljegräns endast skapar distans och begränsar dem. Personligheten är viktig och av den 

anledningen tycker jag att lärare bör och ska våga visa sina personliga sidor mer i sina relationer 

med elever. Känslor genomsyrar hela vårt mänskliga liv och påverkar även våra handlingar. Vårt 

känsloliv har betydelse för relationerna som vi skapar. Vi är alla medmänniskor som föds i 

relationer och som fortsätter att existera i sådana under hela vår mänskliga existens. 

Relationer är en del av lärares kompetens. Detta är de flesta av lärarna som jag intervjuade 

eniga om. Denna kompetens är något som lärare ska ha i grunden, den utgör en del av lärares 

personligheter. Detta menade alla informanter genom att anse att relationskompetens kopplas till 

en social förmåga vilket är en förutsättning och krav för en fungerande verksamhet. 

Relationskompetens finns inpräglad i lärares personligheter. Som Birnik (1998) hävdar är det när 

lärare visar sin personlighet i relationer som de framstår som medmänniskor. Det 

mellanmänskliga är ett naturvuxet tillstånd. Av samma åsikt är aven Frelin (2010) som poängterar 

att personliga egenskaper är medfödda och inte kan förvärvas. Samtidigt hävdar hon att det inte 

ska överdrivas med betoningen på lärares personligheter. Det är i sociala handlingar och i olika 



 39 

kontexter som lärare kan visa sina förmågor och sin relationskompetens. Frelin använder 

begreppet professionalitet för att förklara att det är i olika handlingsbaserade och relationella 

kontexter som lärare kan visa sin professionalitet. Det är i handlingar och inte genom 

personligheter som lärare kan framstå som professionella. Man kan lära sig vara och handla 

professionellt. Med andra ord kan man lära sig hantera situationer och visa relationella förmågor i 

olika sammanhang. Det märks att informanterna och Frelin har delat skilda uppfattningar om hur 

lärare kan få eller om de har en relationskompetens. Medan forskning visar att lärare kan lära sig 

vara professionella och uppnå en relationskompetens är verksamma lärare av den åsikten att man 

måste ha den kompetensen medfödd och som en del av sin personlighet. Dessa två uppfattningar 

utgör motpoler av ett motsatsförhållande. Vad jag anser i detta sammanhang är något mitt 

emellan dessa skilda visioner. Jag tycker att det absolut inte behöver finnas en diskrepans mellan 

uppfattningarna, utan att det snarare kan handla om två synsätt som kan komplettera varandra. 

Varken det ena eller det andra kan gälla enbart för sig. Jag antar och menar att relationskometens 

och förmåga att hantera relationer är något som man kan lära sig, utveckla och bygga vidare på, 

men att det också krävs att man har en känsla av sammanhang, en social förmåga och en vilja att 

arbeta med unga människor för att även se deras utveckling. Om man har den drivkraften och 

ambitionen så finns det enligt min mening ingenting som kan hindra en från att utveckla en 

relationskompetens som är en så nödvändig och avgörande element i alla lärares arbete. Det som 

är allra viktigast, tycker jag, är att alla lärare bör inse nyttan, stimulansen och den positiva effekten 

som relationer innebär för deras pedagogiska verksamhet. Har man insett detta så tror jag att man 

själv kommer att sträva efter att etablera goda och utvecklande relationer som kommer att leda till 

en bättre och välfungerande undervisning.  

Relationer anses bidra inte endast till en bättre undervisning utan har en positiv inverkan på 

elevers lärande och inlärningsmöjligheter. Som Frelin (2010) framför sker meningsskapande 

aktiviteter i relationella kontexter. Lärar-elevrelationer är grunden för undervisningens praktik, 

menar vidare hon. Undervisning möjliggörs tack vare relationer och som en av informanterna 

uttrycker det är relationer till för att undervisningen ska fungera. De utgör grunden, kärnan, 

brännpunkten, drivkraften i den pedagogiska aktiviteten, anser jag. Relationer är inte enbart 

betydelsefulla och viktiga för undervisningen. De är nödvändiga, avgörande och vitala för dess 

syfte och har en inlärningsfrämjade effekt för elever. En stark förankring i detta finns i en av 

informanternas bekräftande ord som uttrycker att läraryrket är ett socialt relationsfundament!  
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10. Vidare forskning 

Studien kan utvidgas och få en större omfattning på flera olika sätt. Man kan undersöka 

relationers betydelse utifrån ett elevperspektiv eller från både ett lärar- och elevperspektiv och se 

om några likheter och/ eller skillnader kan upptäckas. En utmaning blir att formulera sådana 

elev- och lärarfrågor som täcker samma aspekter för att de kan bilda en jämförbar grund.  

Man skulle kunna smala ner studien och välja endast en av de aspekterna som problematiseras. 

Exempelvis kan man fokusera närmare på lärares professionalitet och personlighet genom att 

noggrannare undersöka djupare hur dessa två begrepp relaterar till varandra genom att förankra 

dem i lärares praktiker. En annan intressant synvinkel är att studera närmare hur känslomässig 

mognad och intelligens kan kopplas till lärares relationsarbete. Det känslomässiga är en oerhört 

viktig och spännande faktor att beakta, men den är också känslig och svår att undersöka.  

Naturligtvis kan man utöka undersökningen genom att studera flera lärare, eventuellt elever 

också, på flera skolor i Sverige för att på så sätt få en bredare och omfattande grund där mer 

generella slutsatser kan åstadkommas. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 

 

1 Vad innebär ordet relation för dig? 

 

2 Vad betyder relationer i ditt arbete med elever? (Vad är din syn på vikten av relationer 

mellan dig och eleverna?) 

 

3 Vad kännetecknar en bra lärar-elevrelation. Berätta  

 

4 Hur arbetar du för att etablera och upprätthålla goda relationer med eleverna? Berätta. 

 

5. Hur hanterar du situationer som kan sägas vara påfrestande för relationerna med dina 

elever? (Förtydligande: Hur gör du i sådana stunder då relationer sätts på spel, då det blir för 

laddat mellan dig och elever? Hur hanterar du situationer då relationen ”skakas”?)  

 

6. Är relationerna som finns mellan dig och eleverna undervisningsrelationer eller mänskliga 

sådana? 

 

7. Anser du att relationer är en del av lärares kompetens? (Har man eller får man den 

kompetensen? Hur?)  

 

8. Anser du att relationen mellan dig och eleverna kan påverka undervisningen? Hur? 

Utveckla. Följdfråga: Tycker du att relationer kan spela roll för vad eleverna lär sig? 

 

 

 

 


