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ABSTRAKT 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare och elever uppfattar utvecklandet 

av relationer sinsemellan, samt hur dessa relationer värderas utifrån ett 

lärandeperspektiv.  

För att undersöka detta genomfördes sammanlagt tolv intervjuer med sex elever och sex 

lärare. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats eftersom avsikten var att 

skapa en djupare förståelse för lärares och elevers ställningstaganden. 

I det resultat som uppdagades framgick det att det råder skilda meningar gällande synen 

på hur dessa relationer bör utformas samt hur de värderas sinsemellan lärarna. Eleverna 

å andra sidan uppvisade en mer entydig bild av hur relationens art bör vara utformad för 

att gynna deras möjligheter till lärande, där det i huvudsak var personlighet och 

lättsamhet som ansågs vara önskvärt bland sina lärare.  

Sammantaget framhöll dock samtliga lärare och elever vikten av relationsutveckling 

sinsemellan, såväl för att gynna elevers skolgång i stort, såväl elevers möjligheter till 

lärande. Majoriteten av lärarna uppgav att de gärna skulle vilja arbeta mer med att 

utveckla relationer till sina elever men att möjlighet till detta inte finns då deras tid inte 

räcker till. Eleverna uppger att relationsutvecklingen i stor utsträckning bör genomföras 

utanför klassrumssituationerna, vilket även anammas av flera lärare; detta upplevdes 

dock vara problematiskt på grund av ovan nämnda tidsbrist. 

Avslutningsvis bör det påpekas att relationer sinsemellan lärare och elever, med 

utgångspunkt i såväl tidigare forskning som lärares utsagor, kan få såväl positiva som 

negativa konsekvenser för elevers möjligheter till lärande beroende på relationens art. I 

de fall då elevers förväntningar inte stämmer överens med lärarens bild av vad som 

enligt de tillfrågade lärarna och eleverna kännetecknar en gynnsam relation förefaller det 

finnas en särskilt påtaglig risk för ett stjälpande av elevers möjligheter till lärande. 
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1 INTRODUKTION 

Denna uppsats tar sin ansats utifrån det faktum att verksamheten inom skolan är en 

arbetsplats för såväl lärare som elever, vilken präglas i tämligen stor utsträckning av 

de sociala interaktioner som uppstår på en daglig basis. Likt övriga arbetsplatser 

förefaller det vara en naturlig slutsats att brister inom detta sociala samspel lätt 

resulterar i en ogynnsam arbetsmiljö med påföljande konsekvenser. Tillika kan det å 

andra sidan finnas vinster med att utveckla en god social miljö, där konsekvensen 

således torde bli gynnsam. En fördjupning inom detta område legitimeras sedermera 

för samtliga individer som är, eller kommer att bli, verksamma inom skolans 

verksamhet.  

Intresset av en fördjupning inom detta område bottnar i den tvetydighet som blivit 

påtaglig genom de verksamhetsförlagda delarna av vår lärarutbildning, där synen på 

hur arbetet med att utveckla sociala relationer sinsemellan lärare och elever, samt 

dess eventuella inverkan på elevers lärande, innehållit ett stort mått av variation 

sinsemellan såväl lärare som elever. Kärnan i denna uppsats består således i hur 

lärare och elever ser på relationers inverkan i skolans verksamhet, samt om det finns 

någon koppling mellan dessa relationer och elevers möjligheter till lärande. 

Då tydliga nationella direktiv gällande arbetet med sociala relationer mellan lärare 

och elever lyser med sin frånvaro, blir individuella lärares och elevers åsikter och 

tillvägagångssätt penslarna som färgar hela verksamheten. Detta skulle kunna 

resultera i en stor variation sinsemellan såväl individuella lärare och elever mellan 

olika skolor. I den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning har vi återfunnit en 

stor variation av såväl synsätt som arbetsmetoder i fråga om att hur relationer 

sinsemellan lärare och elever upplevs och värderas, samt vilka konsekvenser det kan 

tänkas få. Således finner vi det vara av relevans att på ett djupare plan undersöka de 

olika synsätt som finns bland olika lärare och elever gällande relationsutvecklingen.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning kommer vi att genomföra en undersökning av 

såväl lärare som elever, i hopp om att uppdaga de åsikter och ståndpunkter som utgör 

grundvalen för det som diskuterats ovan.   

1.1 Syfte 

Utifrån ovanstående resonemang är syftet med denna uppsats att undersöka lärares 

och elevers syn på relationsutveckling sinsemellan, samt vilken eventuell inverkan 

dessa relationer kan tänkas få på elevers möjligheter till lärande. 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående resonemang leder detta oss in på uppsatsens frågeställningar:   

 Hur uppfattar lärare utvecklandet av relationer till elever? 

 Hur värderar lärare dessa relationer ur ett lärandeperspektiv? 

 Hur uppfattar elever utvecklandet av relationer till sina lärare?   

 Hur värderar elever dessa relationer ur ett lärandeperspektiv?  
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2 BAKGRUND 

Detta kapitel inleds med en definition av begreppet relation, för att därefter gå vidare 

till att belysa diverse teorier om lärande. Avslutningsvis följer en genomgång av 

tidigare forskning inom området.  

2.1 Relationer  

För att underlätta läsningen samt ge en definition av begreppet relation i den kontext 

som här avses, följer en redogörelse av ordets innebörd i följande uppsats.  

   Förhållande mellan två eller flera företeelser
1  

Ovanstående citat beskriver att en relation inte uteslutande behöver vara synonymt 

med varken en överrenskommelse eller ett motsatsförhållande. En relation kan vara 

fullständigt neutral och den uppstår så snart två företeelser kommer i kontakt med 

varandra, oberoende av hur dessa företeelser kan tänkas ta form eller förhålla sig till 

varandra. Begreppet företeelse är enligt Nordstedts svenska synonymordbok
2
 

synonymt med bland annat person. Relation i denna uppsats definieras således som 

ett förhållande mellan två eller flera personer, som ett resultat av att någon form av 

kontakt uppstått.  

Således förefaller det utifrån ovanstående definition vara en direkt omöjlighet att 

relationer inte skulle uppstå även inom skolans ramar, eftersom det uteslutande 

handlar om möten mellan individer. Oavsett om dessa möten leder till en positiv eller 

negativ inverkan uppstår inte desto mindre en företeelse, ett förhållande, en relation. 

Denna relation är enligt Aspelin & Persson
3
 en direkt nödvändighet för att 

pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas. Vidare framhåller de även relationen 

inte enbart som ett medel för att uppnå uppsatta mål, utan som ett mål i sig självt. 

Målet med den pedagogiska verksamheten blir således att skapa relationer, inte minst 

mellan lärare och elev. Dock görs en tydlig åtskillnad mellan målet med den 

pedagogiska verksamheten och målet som berör elevers kunskapsutveckling, vilket 

är oerhört väsentligt att förtydliga. I denna kontext betraktas relationen alltså snarast 

som en grogrund för att en kunskapsutveckling ska kunna möjliggöras. Enligt 

Aspelin & Persson handlar det om att ta tillvara på, och att utveckla, den oundvikliga 

relation som uppstår när lärare och elev kommer i kontakt med varandra.  

Den ståndpunkt som förmedlas av Aspelin & Persson i ovanstående stycke finner 

stöd i det resultat som påvisas i Statens offentliga utredningar, där man med 

utgångspunkt i ett flertal bedrivna studier framhåller den avgörande roll som lärarens 

                                                 

 

 

 

1
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kort/relation/1577562. Hämtat: 2011-11-18 

2
 Swedborg, L. (red). (1992) Nordstedts svenska synonymordbok – ord för ord.  

3
 Aspelin, J., & Persson, S. (2011) Om relationell pedagogik.  

http://www.ne.se/kort/relation/1577562
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relation till sina elever får för elevers utveckling
4
. I denna utredning framhålls dock 

även att relationens inverkan på elevers utveckling inte framställs som enkom 

positivt. I enlighet med att en positiv relation kan ge upphov till en positiv 

utveckling, kan en negativ relation bidra till en ogynnsam utveckling för eleven. Att 

någon form av relation uppstår framhålls som en direkt oundviklighet, det är snarast 

relationens art och utveckling som kan komma att påverkas och förändras i en positiv 

eller negativ bemärkelse beroende på hur den tar sig uttryck
5
. I fråga om den 

inverkan som en positiv eller negativ relation kan tänkas få, följer en fortlöpande 

behandling i de kommande kapitlen.  

2.1.1 Lärande  

I tidigare läroforskning lades tonvikten nästintill uteslutande på tillägnelseprocessen. 

Sedan slutet av 1980talet har dock fokus i allt större utsträckning kommit att 

förflyttas till en annan aspekt inom lärandeprocessen, nämligen den sociala och 

interpersonella
6
. För att skapa en förståelse för det som avses vid användandet av 

begreppet lärande följer härmed en definition med utgångspunkt i de utsagor som ges 

av Illeris. Han uppdagar fyra olika grundbetydelser för begreppet lärande, när detta 

används i en vardaglig kontext. Dessa är som följer:  

1. Lärande kan ses som ett resultat av läroprocesser hos den enskilda, vilket i 

själva verket omfattar den kunskap som en individ har tillägnat sig i 

läroprocessen 

2. De psykiska processer hos individen som kan leda till det resultat som blir 

påtagligt i föregående punkt  

3. Samspelsprocesserna mellan individen och dennes materiella och sociala 

omgivning, vilket sedermera upplevs vara vitalt för den inre lärandeprocess 

som beskrivs i punkt 2 och som kan leda till det lärande som beskrivs i punkt 

1  

4. Den avslutande innebörd av begreppet lärande som behandlas är den enligt 

Illeris felaktiga föreställning som han hävdar vara påtaglig inom såväl 

vardagsspråk som professionella sammanhang. Denna föreställning likställer 

lärande och läroprocesser med undervisning, med andra ord görs ingen 

åtskillnad mellan förmedling och tillägnelse. Det man undervisar i och det 

som tillägnas blir sålunda synonymt
7
  

                                                 

 

 

 
4
 Utbildningsdepartementet, (2008). En hållbar lärarutbildning.   

http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/116737. Hämtat: 2011-11-16 

5
 Utbildningsdepartementet, (2008). En hållbar lärarutbildning.   

http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/116737. Hämtat: 2011-11-16 

6
 Illeris, K. (2007) Lärande 

7
 Illeris, K. (2001) Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx  

http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/116737
http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/116737
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I enlighet med de frågeställningar som utgör grundvalen för denna uppsats är det i 

huvudsak de samspelsprocesser som beskrivs i punkt 3 som förefaller särskilt 

relevanta, eftersom det i huvudsak är relationen mellan lärare och elev som avses bli 

behandlad.  

2.1.2 Lärandets tre dimensioner  

Föregående stycke belyste de samspelsprocesser som emellertid blir påtagliga vid 

lärande, vilket kommer förefalla centralt även i detta stycke. Med utgångspunkt i den 

teori som går under beteckningen lärandets tre dimensioner kommer 

samspelsaspekten återigen att bli ett vitalt inslag. Sammantaget gör Illeris i denna 

teori en uppdelning av tre aspekter som anses vara direkt avgörande för att lärande 

ska kunna komma till stånd; dessa aspekter, eller rättare sagt processer, är 

innehållsprocessen, drivkraftsprocessen och samspelsprocessen
8
. Med utgångspunkt i 

dessa processer är det i synnerhet två huvudspår som bedöms vara direkt oundvikliga 

för att skapa en förståelse för hur lärande tar form och blir påtagligt. Det är å ena 

sidan frågan om ett samspel mellan individen och dess omgivning, å andra sidan är 

det en inre mental process där impulserna från detta samspel tillägnas och bearbetas 

via integration med resultat från tidigare lärande
9
. Denna tillägnelse omfattar såväl 

undervisningens innehåll som elevens drivkraft och i ljuset av det leds vi återigen in 

på de tre processerna, även kallade dimensionerna: innehållsdimensionen, 

drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen.   

 

Innehållsdimensionens huvudsakliga inslag är kunskap, förståelse och färdigheter 

och det egentliga strävansmålet är meningsskapande och ett bemästrande av 

tillvaron, vilket sedermera gynnar förmågan att agera adekvat i förhållande till sin 

omgivning.   

 

Drivkraftsdimensionen handlar däremot om känslor, vilja och motivation. 

Strävansmålet i detta fall är företrädesvis att bibehålla en mental och kropplig balans, 

i samband med att en känslomässig utveckling kommer till stånd.   

 

Samspelsdimensionen omfattar i synnerhet handling, kommunikation och samarbete. 

Det primära inom denna dimension är att uppnå en social och samhällelig integrering 

som upplevs vara godtagbar för individen, samtidigt som en utveckling av 

socialiteten blir påtaglig
10

.   

 

                                                 

 

 

 
8
 Illeris, K. (2007) Lärande  

9
 Illeris, K. (2007) Lärande 

10
 Illeris, K. (2007) Lärande 
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2.1.3 En förändringsprocess  

I samband med belysandet av de utsagor som denna uppsats behandlar i fråga om 

relationsutvecklingens omfattning och innehåll, finns det goda skäl att stanna upp 

och skapa en överblick kring hur detta område blivit behandlat över tid. Således är 

avsikten med detta stycke att skapa en förståelse för hur synen på, och arbetet med, 

relationer mellan lärare och elever sett ut tidigare och hur det ser ut idag.    

Rubriceringen till detta stycke avslöjar att det handlar om någon form av förändring 

som ägt rum. Följande text kommer avslöja att denna förändring huvudsakligen 

består i synen på relationers betydelse inom skolan och har i växande utsträckning 

kommit att leda till ett allt större uppmärksammande av de sociala relationernas 

inverkan inom skolvärlden
11

. Även om det inte talas om att något egentligt 

paradigmskifte ska ha ägt rum, så uppger Aspelin att intresset för sociala relationer 

inte bör uppfattas som en modenyck eller en tillfällig trend inom skolan, utan snarast 

som en genomgripande kulturell process som blivit allt mer utbredd
12

. Även Illeris 

belyser, som tidigare nämnt, det växande intresset för sociala relationer inom skolan 

och härleder sitt resonemang till den aktuella forskningen, där han uppger att 

samspelets roll hamnat i centrum sedan slutet av 1980talet
13

. Tidigare läroforskning 

riktade sig nästintill enbart till tillägnelseprocessen bland elever men tog sedan en ny 

ansats och riktade sig mer och mer in på samspelet mellan lärare och elever, där 

synen på lärande i större utsträckning kom att handla om sociala och interpersonella 

företeelser
14

. Idag tycks detta synsätt i viss utsträckning ha kommit att sätta sin 

prägel på skolans verksamhet i en mer praktisk bemärkelse, där hela 

organisationskulturer på många håll kommit att utvecklas till att bli 

relationsorienterande
15

. Denna förändringsprocess har även fått fotfäste på statligt 

plan, åtminstone med utgångspunkt i de resultat som uppdagas i Statens offentliga 

utredningar, där Utbildningsdepartementet skriver som följer:  

 

Undervisning är i grunden fråga om möten mellan människor. En förutsättning 

för att dessa möten ska bli framgångsrika är att lärare och elever kan leva sig in i 

varandras tankar, känslor och avsikter samt att vi kan ta varandras roller, förstå 

vad den andra vet och inte vet, vad han eller hon har för uppfattningar eller 

trosföreställningar. Ett klassrum är en meningsskapande gemenskap där lärare 

och elever i samverkan når insikt och förstår sammanhang i omvärlden
16

. 

 

                                                 

 

 

 
11

 Aspelin, J. (2001) Relationer i undervisningen 

12
 Aspelin, J. (2001) Relationer i undervisningen  

13
 Illeris, K. (2007) Lärande 

14
 Illeris, K. (2007) Lärande 

15
 Aspelin, J. (2001) Relationer i undervisningen 

16
 Utbildningsdepartementet  (2008) En hållbar lärarutbildning, s.215.   
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Vidare skrivs det i samma utredning från Utbildningsdepartementet: 

 

Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm 

relation till sina elever. Flera studier visar på den avgörande roll som en god 

relation har för barnens fortsatta utveckling
17

.   

 

Med utgångspunkt i de utsagor som tagits upp har såväl forskningen som den 

praktiska skolverksamheten genomgått en förändringsprocess där fokus har flyttats 

från enkelriktad kunskapsförmedling till ett samspel mellan lärare och elever, där 

således relationen dessa emellan kommit att spela en allt större roll
18

.  

2.1.4 Vygotskij    

Skolundervisningen ansågs enligt Vygotskij vara särskilt avgörande för den 

kognitiva utvecklingen på grundval av att det är en unik social kontext, vilken syftar 

till att skapa möjligheter för nytt lärande. Skolan och undervisning i andra former 

betraktas utifrån detta som ett socialt sammanhang som är inriktat specifikt på att 

utveckla och omforma individens tankar och kunskaper
19

. Vygotskij lade i sitt arbete 

stort fokus på att förklara hur samspelet mellan vuxen och barn/ungdom påverkade 

läroprocessen. Det finns en differens mellan vad barnet klarar av att lösa på egen 

hand och vad det klarar av att lösa med hjälp av en vuxen, detta kallas för den 

proximala zonen och fokuserar på den kontext där den vuxnes vetenskapliga värld 

möter barnets spontana dito
20

. Genom detta samspel finns det således en möjlighet 

för barnet att utvecklas och lösa uppgifter det inte klarat av på egen hand. Initialt 

avsåg den proximala zonen endast interaktionen mellan det spontana och det 

vetenskapliga. Efterhand visade det sig dock att dialogen sinsemellan lärare och elev 

ökade i påtaglighet i fråga om elevens möjligheter till utveckling och lärande. I 

förhållande till detta påstående gavs indikationer om att det är av relevans att eleven 

är aktiv i läroprocessen och att varje individ har en unik möjlighet att bidra i detta 

samspel
21

.   

I och med användandet av begreppet den proximala zonen hamnar fokus på de 

kognitiva processer som är under utveckling och därmed ofärdiga. Således förflyttas 

tonvikten från resultat, normer och kvantitet till process, kriterier och kvalitet
22

. 

Vygotskij menade att genom aktivt samspel med lärarna och de övriga eleverna ges 

möjlighet för eleven att utveckla högre psykologiska processer. På så vis stimuleras 
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 Utbildningsdepartementet  (2008) En hållbar lärarutbildning, s.216.   

18
 Illeris, K. (2007) Lärande & Aspelin, J. (2001) Relationer i undervisningen 

19
 Bråten, I. (1998) Vygotskij och pedagogiken. 

20
 Vygotskij (1978) Mind in society – The development of higher psychological processes.  

21
 Bråten, I. (1998) Vygotskij och pedagogiken.  

22
 Vygotskij (1978) Mind in society – The development of higher psychological processes. 
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varje enskild individ till att nå längre och högre i sin utveckling. En grundtanke är att 

kunskapen ägs av eleven först då denna kan återskapa kunskapen utan hjälp från 

andra individer eller verktyg
23

. 

Vygotskijs ståndpunkt var vidare att den sociala miljön är den enda 

utbildningsfaktorn inom skolan. Han gjorde en liknelse om att lärarens roll i annat 

fall vore att betrakta som en pump, som pumpar i eleverna kunskaper. Istället 

framhöll han läraren som den som ska organisera den sociala miljön, vilket alltså 

betraktades som en nödvändighet för att lärande skulle kunna komma till stånd
24

 

Vygotskijs tankar var på den tid de kom fram kontroversiella och kom att uppfattas 

som direkt kritik mot den rådande diskursen där förmedlingspedagogiken nästintill 

hade monopol som undervisningsmetod. Med förmedlingspedagogik åsyftas en typ 

av undervisning där den auktoritäre läraren bedriver en envägskommunikation till 

eleverna som är passiva. Påpekas bör att förmedlingspedagogiken fortfarande är 

dominant i en stor del av världen. Som ett resultat av detta fick inte Vygotskijs tankar 

sitt egentliga genombrott förrän långt senare
25

.  

2.1.5 Tidigare forskning 

Med utgångspunkt i ovanstående utsagor förefaller det vara en vanlig uppfattning att 

möjligheten till lärande står under påverkan av relationens art sinsemellan de olika 

parterna. I skuggan av de vinster som tidigare upptagna teorier uppger att ett gott 

samspel kan frambringa, belyser kommande forskningsresultat även de konsekvenser 

som sedermera kan komma att bli påtagliga om det skulle visa sig att relationen inte 

är gynnsam.  

Ett exempel på hur elevers lärande kommit att ta skada på grund av just ogynnsamma 

relationer sinsemellan dem och deras lärare uppdagas i en utredning från Skolverket. 

Undersökningens syfte var att på uppdrag av staten undersöka orsakerna till varför 

elever lämnar såväl grundskolan som gymnasiet utan fullständiga betyg. För att ta 

reda på detta genomfördes 40 intervjuer av lärare på sex olika skolor. Slutsatsen var 

att det som har störst inverkan på detta fenomen var kompetensutveckling av lärare, 

ambitioner och resultatförväntan, hur arbetssätt anpassas till elevers förutsättningar 

och behov, samt relationer mellan skolans personal, elever och föräldrar. Den faktor 

som framhölls vara särskilt inflytelserik var den sistnämnda, vilken handlar om 

relationernas inverkan
26

.  

I denna utredning blev det påvisat att bland de elever inom såväl högstadiet som 

gymnasiet som ansåg sig ha dåliga relationer till en eller flera av sina lärare, blev 

                                                 

 

 

 
23

 Bråten, I. (1998) Vygotskij och pedagogiken. 

24
 Lindqvist, G. (red.) (1999) Vygotskij och skolan – Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi 

kommenterade som historia och aktualitet. 

25
 Bråten, I. (1998) Vygotskij och pedagogiken. 

26
 Skolverket. (2001) Utan fullständiga betyg – Varför når inte alla elever målen?  
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merparten av eleverna underkända inom de ämnen som dessa lärare ansvarade för. 

Bland de elever som å andra sidan hade goda relationer till sina lärare visade det sig 

att en majoritet av dem uppnådde högre betyg
27

. Bland de intervjuade lärarna i denna 

utredning uppgav ett flertal av dessa vikten av en god social miljö för att främja 

elevers möjligheter till lärande. Uppfattningen var att det sociala samspelet, 

relationerna, var av tämligen stor vikt för elevernas skolgång och möjligheter till 

lärande; detta till trots visade det sig i den slutgiltiga rapporten från Skolverket att det 

bland annat var just bristerna inom detta sociala samspel som gav upphov till 

svårigheterna vid elevernas lärande. Den slutsats som sedermera drogs av Skolverket 

var att goda relationer sinsemellan lärare och elever kan resultera i att möjligheten 

till lärande främjas, medan negativa relationer kan resultera i att möjligheten till 

lärande motverkas.  

I en undersökning som genomförts av Jonas Aspelin
28

, i vilken han under ett års tid 

observerat två klasser och sex lärare, fortlöper diskussionen om det sociala 

samspelets relevans i diverse läromiljöer. De slutsatser som dras baserades i detta fall 

på en undersökning av två klasser som blev observerade under ett års tid. Ett av 

undersökningens huvudsakliga syften var att undersöka hur relationen sinsemellan 

lärare och elever kunde tänkas påverka möjligheten till lärande. Särskilt fokus lades 

vid hur eleverna uppfattade det läraren talade om, inte minst ur ett terminologiskt 

perspektiv. I undersökningen framgick det att somliga elever satt hela lektioner utan 

att riktigt förstå vad läraren talade om; emellertid kunde detta pågå under en längre 

tid. I författarens slutsatser av undersökningen försökte denne påvisa hur den 

bristfälliga relationen sinsemellan läraren och dennes elever bidrog till att en 

oförmåga av att förstå varandra växte i omfattning. Författaren beskrev hur lärarens 

oförmåga av att tillämpa en relationsmedvetenhet i sin pedagogik fick till 

konsekvens att elevernas förmåga till att förstå och ta till sig det som avsågs 

förmedlas, minskades
29

. Vidare drogs det i denna undersökning paralleller till 

tidigare undersökningar, där ett liknande mönster gick att urskilja. I ett av fallen gavs 

en beskrivning av en lärare som ställt en fråga till sin klass, varpå läraren till svar 

fick en fullständigt obegriplig och osammanhängande utläggning av en av eleverna. 

Läraren insåg att eleverna inte förstått vad han avsåg förmedla genom sin fråga, men 

fortsatte obemärkt vidare till nästa område utan att ta reda på vad som blivit fel i 

kommunikationen sinsemellan honom och den övriga klassen. Författaren såg det 

som ett typexempel på hur ett bristande samspel mellan berörda parter kunde 
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 Skolverket. (2001) Utan fullständiga betyg – Varför når inte alla elever målen? 

28
 Aspelin, J. (2006) Beneath the surface of classroom interaction - Reflections on the microworld of 

education. 

29
 Aspelin, J. (2006) Beneath the surface of classroom interaction - Reflections on the microworld of 

education. 
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resultera i en direkt oförståelse, vilket sedermera ansågs få stor inverkan på elevers 

möjlighet till lärande
30

.  

I en avhandling av Ann-Sofi Wedin från Linköpings universitets institution för 

beteendevetenskap och lärande, där syftet var att öka kunskaperna kring lärares 

kunskapsbildning i vardagsarbetet, diskuterar hon hur lärares arbete med att skapa 

goda förutsättningar för lärande emellertid begränsades av lärares kontroversiella och 

inte sällan direkt oföränderliga metoder
31

. Wedins resultat baseras på hennes 

fältstudier, där hon under ca 200 dagar observerat två verksamma lärare på 

högstadiet. Ovan beskrivna slutsats kom ursprungligen från sociologen och forskaren 

Dan. C. Lortie, vilken utifrån sin sociologiska undersökning såg lärares oförmåga till 

att skapa goda förutsättningar för samspel och en god undervisning som ett av de 

huvudsakliga problemen
32

. Lorties ståndpunkt möter dock kritik från Wedin, 

eftersom hon anser att Lorties kriterier för att skapa en god lärandemiljö var nästintill 

orimliga
33

. Wedin uppger i samma avhandling att en ständig utveckling av metoder 

för att skapa en god lärandemiljö, bara för utvecklingens skull, förefaller orimligt på 

grundval av det krav på individualitet som förutsätts sinsemellan lärare och elev. 

Lortie visar påvisar dock ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina egna slutsatser då 

han beskriver hur praktiskt taget samtliga lärare bemödar sig för att nå fram till 

samtliga individer när de ställs inför en ny klass. Sammantaget framhåller såväl 

Wedin som Lortie att individualism är en direkt förutsättning för att lärande ska 

komma till stånd, och att denna individualism bör betraktas som ett resultat av ett 

gott samspel. Sedermera är det i huvudsak samspelet som enligt dessa två framhålls 

som utmärkande för att lärare ska kunna skapa goda förutsättningar för en optimal 

lärandemiljö. Avslutningsvis var det just lärares oförmåga till att frambringa denna 

optimala lärandemiljö som mötte kritik av Lortie, trots att kritiken i sig själv blev 

ifrågasatt.   

Ytterligare någon som gjort undersökningar inom detta område är Charlotta 

Einarsson. I denna undersökning
34

 var syftet att studera på vilket sätt faktorer som 

kön, ålder, undervisningsämne och gruppstorlek eventuellt påverkar den interaktion 

som utspelar sig mellan lärare och elever under lektionstid. Underlaget för hennes 

slutsatser baseras på empiri som hon samlat in under sammanlagt 58 

klassrumsobservationer. I dessa observationer hon undersökt lärares syn på 

interaktioner med elever och fått fram att många av de svarande lärarna i hennes 
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 Aspelin, J. (2006) Beneath the surface of classroom interaction - Reflections on the microworld of 
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vardagliga praktiken. 

34
 Einarsson, C (2003) Lärares och elevers interaktion i klassrummet - Betydelsen av kön, ålder, ämne 

och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen.  
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undersökning menar att det finns ett stort behov av vuxenkontakt hos eleverna 

Einarsson definierar här vuxenkontakt som de situationer när eleven själv tar kontakt 

med läraren, då oftast utanför undervisningssituationen. Det framkommer i 

undersökningen att lärarna tror att eleverna tar kontakter med anledning att de vill bli 

bekräftelse och sedda av de vuxna. De vill ha lärarens synpunkter som vuxen 

människa, snarare än enbart som deras lärare, på olika frågor. Somliga av de 

svarande lärarna uttrycker även misstankar om att elevens kontakt med läraren i vissa 

fall kan fungera som ett substitut för en mindre välutvecklad, eller helt utebliven, 

kontakt med föräldern. Det framkommer vidare att dessa kontakter oftast sker 

utanför klassrummet och att det inte sällan rör sig om personliga angelägenheter, 

även om mer lättsamma ämnen också förekommer. Dessa samtal uppges dock även 

behandla sådant som gäller elevens lärande. Eftersom dessa tillfällen tenderar att äga 

rum utanför undervisningskontexten menar lärarna att dessa samtal inkräktar på 

deras raster och planeringstid. Detta beskrivs dock som någonting en majoritet av 

lärarna inte vill vara utan, på grundval av att det upplevs vara en väldigt stor del av 

glädjen och drivkraften i yrket.   

Ännu en avhandling inom området har genomförts av Maud Ihrskog, vilken under tre 

års tid har observerat 10 elever uppdelade från tre olika skolor i syfte att skapa 

förståelse för barn och ungas kompisrelationer med avseende på identitetsbildning 

och socialisation, samt att belysa meningsskapande och informella läroprocesser i 

dessa kompisrelationer. I fråga om relationers inverkan på elever och deras 

lärandemiljö skriver Ihrskog i denna avhandling att en social medvetenhet alltid 

måste finnas vid mötet med andra människor. Vidare drar hon slutsatsen att fruktbara 

sociala möten förutsätter det att det finns en ömsesidig social respons sinsemellan 

inblandade parter och att denna respons tillåts utvecklas kontinuerligt
35

.  
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3 METOD  

Här följer en beskrivning av de metoder som används vid insamlandet av uppsatsens 

empiri, samt hur den därefter behandlas.  

3.1 Undersökningsmetod 

Enligt Bryman
36

 är det uppsatsens frågeställning som avgör vilken forskningsstrategi 

som är lämpligast för att samla information. Denna undersökning genomförs med en 

kvalitativ ansats eftersom avsikten är att skapa en djupare förståelse för lärares och 

elevers ställningstaganden. Enligt Bryman är i detta fall intervjuer den lämpligaste 

metoden eftersom dessa ger möjlighet till att ställa följdfrågor och låta respondenten 

utveckla sina resonemang
37

. Intervjuerna anordnas semistrukturerat, vilket innebär 

att de intervjuade ges samma frågor, med likartade möjligheter till att ge sina egna 

svar med goda utvecklingsmöjligheter
38

. I fråga om intervjuernas utformning inleds 

samtliga med öppna frågor som berör alla lärare och elever i stort, för att därefter 

preciseras till respondentens personliga erfarenheter och synpunkter.   

3.2 Validitet 

En aspekt som bör belysas i fråga om val av metod för att uppnå en så korrekt 

tolkning som möjligt av de intervjuade är att samtliga intervjuer genomförs av mer 

än en person. Denna metod medför enligt såväl Wiss & Ödlund
39

 som Trost
40

 att 

validiteten ökar eftersom det minskar möjligheten till personlig tolkning av svaren. 

Även Bell
41

 stämmer in i denna teori och motiverar det med att det är större risk för 

skevhet i resultatet, en så kallad bias, om en ensam person tolkar svaren. 

Anledningen till detta är att en enskild persons tolkningar och uppfattningar inte 

behöver stämma överrens med vad den intervjuade avser förmedla i sina svar. När 

intervjuerna genomförs av fler än en intervjuare minskar således risken för skevhet i 

resultatet. Till detta bör dock tilläggas att författarna till denna uppsats kommer från 

samma lärarutbildning, och delar således många gemensamma uppfattningar och 

värderingar, vilket utifrån ovanstående teori medför ett mindre mått av flexibilitet vid 

tolkningen. Denna brist avses dock minimeras genom kombinationen av 

anteckningar och inspelningar av intervjuerna, där risken för tolkning begränsas 

avsevärt genom möjligheten till en återkoppling av respondenternas ordagranna svar 

i intervjuerna.   
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3.3 Reliabilitet 

En fördel med att inleda med öppna frågor, vilket är fallet i denna undersökning, är 

att det blir respondenten snarare än de som intervjuar som styr riktningen på 

diskussionerna som uppkommer, vilket ökar möjligheten till sanningsenliga svar och 

således stärker reliabiliteten
42

. Risken är annars att den intervjuade anpassar sina svar 

till att passa in på de givna föreställningarna, vilket kan leda till att viktiga budskap 

från respondenten går förlorade
43

. Det är trots allt lärares och elevers erfarenheter 

och uppfattningar som denna uppsats avser undersöka, varpå alltför slutna eller 

ledande frågor annars kunnat få en tämligen negativ inverkan på resultatet, där 

resultatets reliabilitet därigenom eventuellt hade kommit att bli lidande.   

3.4 Etiska principer  

För att följa etisk praxis tas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i åtanke, vilket innebär att respondenterna 

informeras om undersökningens syfte, att de har rätt att avböja deltagande, att de 

förblir anonyma samt att resultatet enbart används i forskningssyfte
44

. Dessa fyra 

individskyddskrav uppges enligt Vetenskapsrådet
45

 vara grundläggande att bejaka 

vid genomförandet av intervjuer, vilket sedermera anammas vid genomförandet i 

denna undersökning. Om de intervjuade inte blir garanterade anonymitet är det inte 

helt osannolikt att deras svar inte blir helt sanningsenliga, utan snarare anpassade till 

de svar de finner mest lämpliga för att inte riskera att sättas i dålig dager. Så för att få 

så uppriktiga svar som möjligt kungörs ovanstående etiska principer för de 

intervjuade lärarna och eleverna, samtidigt som de informeras om att det inte finns 

några som helst krav på uppföljning av svaren från deras sida efter att intervjun 

avslutats. Eftersom eleverna som deltar i denna studie är minderåriga, krävs 

medgivande från respektive målsman. Därför skickades en blankett ut till berörda 

målsmän
46

.  

3.5 Databearbetning 

Behandlingen av den data som tillhandahålls genom intervjuerna behandlas genom 

att de digitala inspelningarna gås igenom samt transkriberas. En fördel med att 

transkribera är att skribenterna på ett bekvämt sätt vid upprepade tillfällen kan gå 

tillbaka och undersöka insamlad empiri. Vid transkriberingen ges en repetition av 

intervjun, samtidigt som det underlättar vid jämförandet och vid analysen av de olika 

intervjuerna genom att samtliga dokument kan användas samtidigt. Vinsten i detta 
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fall blir således huvudsakligen pragmatisk, genom att databearbetningen 

effektiviseras. Vidare ger det möjlighet till en noggrann genomgång av intervjuerna 

vid transkriberingstillfället. I fråga om transkriberingen genomförs den i enlighet 

med den metod som Trost
47

 beskriver, där hela intervjuerna skrivs ned ordagrant. 

Denna metod används i huvudsak för att minimera risken för felaktig tolkning av 

respondenterna, där minimalt utrymme till snäva slutsatser ges. Detta ökar sannolikt 

möjligheten till ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Transkriberingen av 

samtliga intervjuer uppgår till 39 sidor. Intervjuernas längd varierar mellan 25-45 

minuter.  

3.6 Urval  

Respondenterna väljs i mån av vilja till deltagande. Sammanlagt genomförs tolv 

intervjuer, varav sex av dessa är med lärare och resterande sex med elever. Det enda 

krav som finns är att de intervjuade lärarna är verksamma vid grundskolans senare år 

eller gymnasiets tidigare år, samt att de intervjuade eleverna tillhör denna målgrupp. 

Detta för att inte ge upphov till en alltför stor åldersskillnad, vilket sannolikt ökar 

möjligheterna till att korrelera svaren med varandra.  

Urvalet utgår ifrån tillgänglighet och, i enlighet med vad som skrevs ovan, vilja till 

deltagande. Den metod som används vid urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval, 

vilket enligt Trost innebär att respondenterna väljs ut utifrån vad man råkar finna
48

. I 

detta fall innebär det att de intervjuade lärarna består av ett urval på sex individer 

som denna uppsats författare kommit i kontakt med under utbildningen. Sammanlagt 

tillfrågas tio lärare via e-post, varav sex av dessa går med på att ställa upp på en 

intervju. Lärarna ombeds i e-posten även att tillfråga sina elever om de kan tänkas 

ställa upp på en intervju, varpå vardera lärare väljer ut en elev bland de som uppger 

sig vara intresserade av att ställa upp.  

3.6.1 Intervjuobjekt  

Här följer en kortfattad beskrivning av de lärare och elever som deltar i studien: 

Lärare A: Är en man i 60årsåldern som undervisar på högstadiet sedan ca 35 år 

tillbaka.   

 

Lärare B: Är en kvinna i 60årsåldern som undervisar  på högstadiet och gymnasiet 

sedan ca 16 år tillbaka.  

 

Lärare C: Är en man i 30årsåldern som undervisar på högstadiet sedan ca sju år 

tillbaka.  

  

                                                 

 

 

 
47

 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. 

48
 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. 



16 

 

Lärare D: Är en kvinna i 25årsåldern som undervisar på högstadiet och gymnasiet 

sedan ca ett år tillbaka.   

 

Lärare E: Är en man i 35årsåldern som undervisar på högstadiet sedan ca sju år 

tillbaka.   

 

Lärare F: Är en kvinna i 35årsåldern som undervisar på högstadiet sedan ca 8 år 

tillbaka.    

 

Elev 1: Är en flicka i 15årsåldern som går nionde året i grundskolan.  

 

Elev 2: Är en pojke i 15årsåldern som går nionde året i grundskolan.  

 

Elev 3: Är en flicka i 15årsåldern som går nionde året i grundskolan.  

 

Elev 4: Är en pojke i 15årsåldern som går nionde året i grundskolan.  

 

Elev 5: Är en pojke i 16årsåldern som går första året i gymnasiet.  

 

Elev 6: Är en pojke i 16årsåldern som går första året i gymnasiet.  

 

3.7 Metodkritik 

I fråga om val av metod för dokumentation av intervjuerna finns det i detta avseende 

en påtaglig risk för att personliga åsikter kan komma att påverka tolkningen av 

respondentens svar. För att minimera risken för feltolkning spelas därför samtliga 

intervjuer in digitalt, i kombination med fortlöpande anteckningar. Det bör påpekas 

att båda metoderna innehåller brister. En fördel med att enbart anteckna, snarare än 

att spela in, är att intervjun sannolikt blir mindre formell och att respondenten kan 

svara avslappnat på frågorna
49

. Å andra sidan ger detta större utrymme för tolkning, 

vilket sedermera kan komma att påverkas av uppsatsens författares tidigare 

erfarenheter och åsikter
50

. Med detta i åtanke förefaller en kombination av de båda 

metoderna vara mest gynnsam för att minimera risken för en feltolkning av 

respondenternas svar. Ytterligare en fördel med att intervjuerna spelas in är att det 

ger möjlighet till att återkomma till respondentens ordagranna svar i efterhand, där 

tveksamheter, tonläge och dylikt kan observeras
51

. En annan metod som hade kunnat 

                                                 

 

 

 
49

 Wiss, Å. & Ödlund, A. (1999) Öppna intervjuer – att intervjua med en kvalitativ sats. 

50
 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. 

51
 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. 
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tillämpas är videoinspelning, vilket skapar möjligheter för att observera gester, 

mimik och dylikt. Denna metod kan dock förefalla väldigt stram och formell för 

respondenten
52

, varpå dessa observationer istället kommer att dokumenteras via 

anteckningar. Sammantaget är avsikten med valet av dokumentationsmetod att skapa 

en så bekväm situation som möjligt för de intervjuade, i hopp om att få uppriktiga 

och fördjupade svar. Valet av metod är dock enligt Trost snarare en smaksak än ett 

val som resulterar i mer tillförlitlig empiri
53

.   
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 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. 
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 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel kommer det resultat som framkommit genom intervjuerna att 

presenteras. Resultatet som tas upp är det som förefaller mest väsentligt med 

koppling till uppsatsens syfte och frågeställningar. Först presenteras resultaten från 

intervjuerna med lärarna, därefter följer resultaten från intervjuerna med eleverna.  

4.1 Lärares syn på relationsutveckling med elever  

Under denna rubrik avses en övergripande förståelse skapas för hur lärare ser på 

arbetet med att utveckla relationer till sina elever.   

4.1.1 Relationers påtagliga inverkan på verksamheten   

Lärare A framhåller relationen till eleverna som direkt avgörande för verksamheten. 

När han i intervjun diskuterar relationens eventuella inverkan på hans undervisning 

säger han som följer: 

Det är ju det som är kärnan i verksamheten. 

Lärare B, C, D, E och F uppger med olika definitioner att relationer sinsemellan 

lärare och elev är väldigt viktigt inom skolverksamheten. Lärare C säger: 

Jag tycker det är jätteviktigt att ha en relation till eleverna. 

Lärare E anser att relationen är av vikt för hela verksamheten ska kunna fungera: 

Det är en förutsättning för att man ska få kontakt och förtroende för att det andra 

ska fungera. 

Ingen av lärarna ställer sig kritisk till att samspelet mellan lärare och elever skulle ha 

en påtaglig inverkan i verksamheten, även om denna inverkan värderas olika dem 

sinsemellan, beroende på hur den tar sig uttryck.   

4.1.2 Lärares olika syn på hur man bedriver relationsutveckling 

Hur de olika lärarna väljer att arbeta med att skapa och utveckla relationer till 

eleverna innehåller ett stort mått av variation; de värderar relationerna olika, men 

framför allt eftersträvar de olika former av relationer. Lärare A ser den positiva 

relationsutvecklingen som en naturlig påföljd av ett strukturerat och tydligt ledarskap 

i den regelbundna undervisningen, som präglas av strikt professionalitet. Lärare A 

menar att han genom denna form av undervisning skapar ett förtroende hos eleverna 

som därigenom vet vad de kan förvänta sig av honom, samt vad han förväntar sig av 

dem. Denna tydlighet och ömsesidiga respekt är därigenom receptet för en positiv 

relation sinsemellan lärare och elever enligt honom. Lärare A säger som följer i fråga 

om arbetet med att utveckla relationer: 

Man behöver vara genomtänkt när man tar emot dem, man behöver vara 

genomtänkt i varje lektionspass – hur man börjar, hur man använder sin tid, så 

att var och en kan se att jag står inte här och myspratar här hela lektionen, utan 

de ska kunna klocka mig att jag lägger 2,5 minut på varje elev så att man är 

rättvis i fördelningen av tiden. Sen finns det ju också det här att man märker att 

någon är intresserad av något speciellt, så är det klart att jag ställer följdfrågor 

kring det, men helst tycker jag att det ska vara kring det vi jobbar med. 

Han, lärare A, menar vidare att eleverna, om de känner det förtroendet för honom, 

skall ges möjlighet att diskutera eventuella personliga problem, men att denna form 
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av djupgående relation inte ligger i hans yrkesroll. Detta framkommer i följande 

citat: 

Men om de kommer och berättar något så gör de ju det för att man har byggt upp 

någonting innan, de kommer ju inte till någon random person och berättar vad 

som hänt om det inte är något akut. Detta samtalet är ju ett resultat av alla andra 

samtal som varit. Och då är det kanske så att man redan i stegen innan borde sagt 

till eleven att man märker att han eller hon behöver prata med någon om det som 

hänt, och det kan man göra ”där” eller ”där” och inte gå in i det helt själv, för då 

är man kanske där som en privatperson och inte som en anställd inom skolan.  

Det primära i relationen mellan lärare och elev handlar enligt honom om elevernas 

skolgång och hans roll i denna. I fråga om arbetet med att skapa relationer till sina 

elever skiljer han sig från somliga av de övriga lärarna, vilka i stor utsträckning ser 

relationsutvecklingen som något som huvudsakligen förekommer utanför 

klassrummet. Det är i huvudsak lärare C, D och E som talar om relationsutveckling 

utanför klassrummet på raster och dylikt. Lärare C säger i fråga om detta som följer:  

I klassrummet är xxx lite kantig och jag vill inte prata fotboll, det gör jag gärna i 

korridoren eller i matsalen eller så. Så jag brukar vara ganska tydlig tycker jag 

att om jag får bra koll på eleverna och deras intressen så kommer det kunna 

hjälpa mig i min undervisning sedan. Men samtidigt så vill jag inte i 

undervisningssituationen hålla på med för mycket sådant, utan det lägger jag 

kanske utanför klassrummet. I idrottshallen är ett jättebra exempel, ofta är 

eleverna där lite innan och då har jag 5 minuters relationsbyggande. Jag kan 

prata med dem om det är 3 elever jag vet inte gillar dagens aktivitet. Då kan jag 

stärka dem lite innan att gör så gott ni kan, jag ser till att ni hamnar i samma lag 

och så. Och det är ju jätteviktigt för att jag ska kunna ha en relation och de ska 

kunna. Ingen annan vet det men jag har gjort det medvetet om man säger.  

Sammantaget skiljer sig lärare A från lärare C, D och E i fråga om var någonstans 

relationsutvecklingen i huvudsak kommer till stånd, men även i fråga om hur den 

utvecklas. Lärare A bejakar gärna elevers intressen och låter dem få utrymme att 

diskutera dessa, dock är det huvudsakligen elevens ämnesrelaterade intressen som 

avses, vilket han konkretiserar i denna rubriks inledande citat. Lärare C och E 

påvisar å andra sidan ett intresse av att bejaka elevernas privata intressen, även 

sådant som ligger utanför deras undervisningsämnen. Detta är dock någonting som 

lärare C och E önskar ge utrymme till utanför klassrummet och inte vid 

undervisningssituationer. Detta förtydligas i följande citat från lärare E:  

Det är nog mer så att man jobbar mer utanför klassrummet. Och lite innan och 

efter lektionerna också, naturligtvis. Så jag försöker vara ute så mycket som det 

går.  

4.1.3 Professionaliteten i fokus 

Den ståndpunkt som tidigare presenterats av lärare A, att elevens skolgång bör vara 

det primära i relationen, anammas av samtliga lärare, även om somliga lärare öppnar 

för en större flexibilitet i fråga om mer personliga relationer. De lärare som ställer sig 

mest positiva till att skapa en fördjupad och mer personlig relation till sina elever är 

lärare C och D, vilka dock båda lyfter ett varningens finger för den tidsbrist som görs 

gällande vid alltför många djupgående relationer. Anledningen till varför lärare C 

och D förespråkar en fördjupad relation med sina elever beskrivs i kommande rubrik. 

Dessa två, tillsammans med samtliga övriga lärare, är dock väldigt noga med att 

betona gränsdragningen mellan privatliv och professionaliteten i läraruppdraget. 

Detta konkretiseras i följande citat från lärare F: 
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Jag är ju sådan att om jag ska käka i matsalen sätter jag mig vid ett bord med 

lärare för är jag i matsalen vill jag inte hålla på och bygga relationer och jag vill 

prata med mina kollegor. Sen är det klart man kan slänga något ord när man går 

förbi i korridoren. Men jag är inte den där som slår mig ner vid soffan utanför 

poolen
54

 som en del gör. 

Samma lärare påpekar även att hon anser att relationen har blivit för personlig när 

lärare och elever skickar sms och dylikt. Lärare C drar en liknande slutsats när han 

uppger att han som privatperson inte vill ha kontakt med eleverna på sociala medier 

eller dylika forum. Denna sorts relation är ingenting han förespråkar som lärare, utan 

uppger istället att denna typ av kontakt hör hemma först när han inte längre är deras 

lärare. Detta framkommer i följande uttalande: 

Till exempel, det händer på Facebook att elever lägger till dig. Men då förklarar 

jag att jag inte har några elever som vänner, förrän de slutar skolan. Då är det 

bara kul att se vad de har för sig. Men nu är jag deras lärare och då vill jag inte 

ha dem där. Så att man är lite kantig i just det där då. Det kan annars hända att 

folk kommer för nära så, men jag tycker det brukar funka bra.    

4.2 Lärares syn på ogynnsamma relationer  

I följande stycken behandlas de tre utmärkande företeelser som enligt lärarna 

kännetecknar ogynnsamma relationer.  

4.2.1 Alltför personliga relationer mellan lärare och elever 

Samtliga svarande lärare beskriver en ogynnsam relation som ett samspel som blivit 

alltför tätt och personligt där det professionella läraruppdraget således riskerat bli 

lidande. Exempelvis beskriver lärare C ett scenario där en elev ständigt drog sig till 

honom såväl i korridoren och matsalen som i undervisningssituationer. Lärare C 

beskriver fallet som att eleven i fråga saknade en fadersgestalt i hemmet och således 

tydde sig onormalt mycket till sin lärare. Situationen blev slutligen ohållbar då lärare 

C upplevde att det fanns en överhängande risk att elevens klasskamrater skulle börja 

uppfatta dennes beteende som avvikande och således ta avstånd från eleven och 

honom. För att råda bot på problemet fick han till slut förklara för eleven att han var 

lärare och inte pappa till denne, vilket togs emot på ett bra sätt på grundval av den 

relation de tidigare byggt upp. Lärare B betonar vikten av att inte låta relationen bli 

så personlig att professionaliteten hotas i följande citat: 

Det är ju om det går över så det blir så personligt så att man inte kan upprätthålla 

den här lärare - elev alltså att det är en professionell relation. 

Även lärare A menar att det är viktigt att i egenskap av lärare vara återhållsam i 

relationer med elever. Han menar att det är vikigt att eleverna känner så pass starkt 

förtroende att de kan komma till honom med eventuella problem, men att man som 

                                                 

 

 

 
54

 Poolen är ett uttryck för den lokal på skolan där elever med behov av extra stöd går till för att få 

detta.  
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lärare måste ha ett gummiband i ryggen och inte gräver för djupt, utan att han 

fokuserar på sin yrkesroll som professionell lärare. 

Men man kanske behöver ha med någon slags gummiband i ryggen så man inte 

går för långt – detta är min yrkesroll, så hålls man tillbaka där. För det finns ett 

gungfly i det här relationsskapandet, om man ställer en fråga för mycket så får 

man reda på saker och ting som man kanske inte ska ha reda på, som eleven 

kanske sen ångrar att den berättat. 

4.2.2 Alltför distanserade relationer mellan lärare och elever 

Till skillnad från ovanstående typ av ogynnsam relation som fokuserar på en alltför 

nära relation till eleverna, vilket tidigare nämnts bejakas av samtliga lärare, uppger 

tre av dessa lärare att en ogynnsam relation även kan bestå i en alltför distanserad 

relation mellan lärare och elever. Dessa är lärare A, B och E, och de uppger alla att 

elevers skolgång blivit lidande på grund av en alltför opersonlig relation. Lärare E 

uppger att det finns en fara med att vara alltför auktoritär, eftersom detta lätt leder till 

att eleverna distanseras från läraren och möjligheten till att utveckla gynnsamma 

relationer försvåras.  

Lärare B framhåller även hon faran med att vara alltför auktoritär. Hon uppger att det 

finns en möjlighet att denna auktoritet skapar en känsla av förtryck bland hennes 

elever. Hon beskriver sin ståndpunkt i följande citat: 

Men man står ju där som en auktoritet och jag kan ju jättemycket, jag har hållit 

på i sexton år så jag kan ju jättemycket och det är möjligt at de upplever att det är 

förtryckande lite. Att de blir små och jag är så stor och står där framme och 

mässar.  

4.2.3 Lärare och elever som inte fungerar ihop 

Även en tredje beskrivning av ogynnsamma relationer framkommer under 

intervjuerna. Denna handlar om när lärare och elev, som lärare C beskriver det, inte 

fungerar ihop av olika anledningar. Denna typ av relation menar C ofta grundar sig i 

att det är stökigt i klassen och att han i egenskap av lärare ofta får säga till men att en 

enskild elev då uppfattar sig som ständigt missförstådd och utpekad av läraren. Även 

lärare F nämner detta och berättar om ett fall där hon pratat med en elev som känner 

sig ständigt jagad av en annan lärare och bävar för att gå till dennes lektioner. Efter 

att F pratat med eleven om problemet uppger hon även att hon diskuterat det med 

den berörda läraren. Läraren i fråga känner sig totalt maktlös inför dilemmat, varpå 

läraren som F beskriver vrider och vänder sig ut och in för att få det att fungera med 

eleven. Lärare C förklarar sin ståndpunkt i det citat som följer: 

En mindre gynnsam relation är där det kanske inte just i klassrummet att man får 

säga till väldigt mycket och så vidare. Och sen börjar de tycka att man är en 

jobbig jäkel och att man bara säger till dem.”Varför säger du bara till mig?” och 

de relationerna kan ju ibland vara lite störande inte bara för läraren utan för hela 

klassen blir det störande eftersom det blir en relation som inte funkar riktigt. 

Men jag försöker ofta prata om det med. Ibland tar man och byter några ord och 

försöker prata om vad har jag för uppgift, vad är din uppgift, varför funkar det 

inte just nu? Så jag pratar om läget, sen vet man ju inte hur de reagerar på det. 

De kanske tycker man är ännu dummare när de går därifrån. Ofta är det ju så att 

man kanske har någon som inte tycker att relationen är bra. 
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4.3 Lärares syn på gynnsamma relationer 

I följande stycken behandlas de tre utmärkande företeelser som enligt lärarna 

kännetecknar gynnsamma relationer. 

4.3.1 Ömsesidig respekt och förtroende 

Fyra av lärarna, B, C, D och E, anser att en gynnsam relation i huvudsak 

kännetecknas av en ömsesidig respekt sinsemellan lärare och elev. Lärare C 

beskriver sin ståndpunkt i följande citat:  

En gynnsam relation till en elev är väl ömsesidig respekt för varandra att man det 

vet att jag ibland måste vara en jobbig jäkel för det är mitt jobb att vara en jobbig 

jäkel om eleven inte liksom sköter sig eller de är taskiga mot varandra eller så. 

Men samtidigt så är man en lärare som de ska komma till så att de kan komma 

och prata om det är någonting, sen brukar jag ju också prata om sådant att de 

som har förtroende för mig är hjärtligt välkomna att göra det [komma och prata, 

författarnas anmärkning] 

Lärare C och E uppger att en ömsesidig respekt leder till ett ömsesidigt förtroende, 

vilket de framhåller som oerhört centralt i hela verksamheten.  

4.3.2 Förutsägbarhet 

En av lärarna, lärare A uppger att en gynnsam relation snarast präglas av att eleverna 

vet vad de kan förvänta sig av läraren i olika situationer. Detta uttrycker han på 

följande vis: 

Ja alltså man får jobba mer med signaler och strukturer för att de ska se ”vem är 

han?” eller ”vem är den läraren?”, inte så att de känner ”oj nu blev det så denna 

gång”. Nästan på tråkighetens gräns så att det blir lika varje gång. Men när man 

sen har det tredje syskonet så vet det hur det ska vara när de kommer hit och då 

har man vunnit ganska mycket. 

Han talar även om att relationen förebyggs genom att han är rättvis vid bland annat 

tidsfördelningen under lektionerna, att det bör finnas en förutsägbarhet i hans 

agerande även där: 

Man behöver vara genomtänkt när man tar emot dem, man bör vara genomtänkt i 

varje lektionspass – hur man börjar, hur man använder sin tid, så att var och en 

kan se att jag står inte här och myspratar hela lektionen, utan de ska nästan kunna 

klocka mig att jag lägger 2,5 minuter på varje elev så att man är rättvis i 

fördelningen av tiden.  

Eleverna ska enligt lärare A alltid kunna förutse vad de kan förvänta sig av honom 

och vad han kan förvänta sig av dem. Genom detta förhållande uppger han att 

relationsutvecklingen fortlöper i önskad riktning.  

4.3.3 Dialog  

Den sista läraren, lärare F, framhåller vikten av att eleverna kan känna ett förtroende 

till henne som lärare, samt att det hon säger verkligen stämmer. Hon framhåller även 

att en god dialog och en fingertoppkänsla är avgörande för att en gynnsam relation 

ska komma till stånd: 

Som med alla relationer att man kan ha en bra dialog och att man kan alltså ha 

lite fingertoppskänsla och vågar säga det man vill och behöver säga. Att de 

förstår vad man säger eller att jag förstår vad de säger.  
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Även lärare E håller med om vikten av att ha en god dialog där eleverna känner att 

de vågar prata med läraren om vad de tycker och tänker, för att en gynnsam relation 

ska kunna utvecklas: 

Att de vågar säga vad de tycker och tänker, det är ju viktigt. 

4.4 Lärares syn på problem vid relationsutveckling  

Följande text har sedermera för avsikt att påvisa de dilemman som gör sig påminda i 

verksamheten för de intervjuade lärarna vid arbetet med att utveckla relationer till 

sina elever. 

4.4.1 Tidsbrist 

Lärare B, D, E och F framhåller tidsbristen som den starkast bidragande faktorn till 

varför de inte kan arbeta med relationsutveckling till sina elever i den mån de önskar. 

Samtliga av dessa lärare efterfrågar större möjligheter till detta arbete, men uppger 

att på grundval av rådande situation finns det helt enkelt inte möjlighet till att ägna 

särskilt mycket tid åt detta. Lärare E beskriver sin ståndpunkt i följande citat: 

Ja, för lite tid till de bitarna tycker jag. Man känner att man egentligen skulle 

behöva mentorstiden där man skull sitta och snacka enskilt med var och en lite 

mer. Så det är för lite tid till det, tyvärr. Ibland när man stöter på dem på rasterna 

så känns det som att man skulle vilja sitta med dem en och en avslappnat och 

snacka. 

Trots att han, lärare E, i ovanstående citat uppger att det finns för lite tid för att 

utveckla relationer utanför klassrummet i den mån han skulle önska, beskriver han 

vidare att han trots allt på raster och dylikt försöker umgås med eleverna i största 

möjliga mån. Han beskriver sitt agerande i följande citat: 

Det är egentligen att man är ute i korridoren mycket, så att man inte bara sitter på 

sitt rum utan att man tar en sväng i korridoren och snackar lite.  

Lärare C uppger även han att tidsbristen blir påtaglig, men att han väljer att komma 

runt denna problematik genom att prioritera bort andra saker. Han uppger att han 

prioriterar relationen till elever och föräldrar högst, där alla andra relationer kommer 

i andra hand. Detta resulterar enligt honom i att han bortprioriterar relationen till sina 

kollegor. Sammantaget uppger han att tidsbristen annars kan bli ett problem för hans 

relationsutveckling med sina elever, men på grund av hans prioritering av att 

eleverna kommer i första hand, resulterar detta i att relationen till hans kollegor 

således blir lidande: 

Jag har alltid tyckt att detta är en stor del, jag kan väl säga att jag är mer 

människointresserad än idrottsintresserad, och då älskar jag verkligen idrott. 

Men jag kan känna att idrott är ett av 16 ämnen i skolan, men det är relationerna 

som är det viktiga. Samtidigt förstår jag att lärare resonerar olika här och ibland 

tycker jag kanske att jag resonerar lite fel. Eleverna byts ju ut och jag är väldigt 

mån om mina relationer... och ibland kan jag nästan känna att jag försakar 

relationen till mina kollegor, för jag tycker nog att relationen till eleverna är 

viktigare. 

Lärare A ser inte tidsbristen som ett direkt problem. Han anser, i enlighet med 

tidigare utsago, att relationsutvecklingen kommer som ett resultat av den traditionella 

undervisningen. Således blir tidsbristen enligt lärare A inget egentligt problem. Han 

talar istället om en tidsfördelning, under lektionerna det vill säga. Han uppger att det 

är viktigt att eleverna känner att de får lika mycket tid av honom under lektionerna, 
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varpå han säger att de i princip ska kunna klocka honom för att kontrollera att så är 

fallet. Tidsaspekten blir således central även för lärare A, men det är enligt honom 

fråga om en tidsfördelning under lektionen, snarare än en tidsbrist utanför 

klassrummet: 

Man behöver vara genomtänkt när man tar emot dem, man bör vara genomtänkt i 

varje lektionspass – hur man börjar, hur man använder sin tid, så att var och en 

kan se att jag står inte här och myspratar hela lektionen, utan de ska nästan kunna 

klocka mig att jag lägger 2,5 minuter på varje elev så att man är rättvis i 

fördelningen av tiden.  

4.4.2 Elevantal 

Alla lärare förutom lärare A såg alltså tidsbristen som det största hindret för att de 

ska kunna utveckla de gynnsamma relationer som de beskriver. Ytterligare en 

hindrande faktor som framhävs av tre av lärarna, lärare B, D, E, är svårigheten med 

att utveckla relationer när antalet elever är för stort. Samtliga av dessa tre lärare 

diskuterar för- och nackdelar med mindre klasser där det enligt dem anses vara mer 

gynnsamt för relationsutvecklingen att ha färre elever per lärare. Lärare B säger: 

Och du fattar om man hade 30 [elever, författarnas anmärkning] och har 4-5 

klasser det går inte att begära, det tycker inte jag. Åtminstone inte på ett 

personligt plan utan det måste bli väldigt lika, man kan inte orka se var och en 

om man har så många elever, det går inte. Så att då tycker jag att det är kanske 

lite väl höga mål att ställa. I en sån vanlig. Eller att man skulle ha fler, nej färre 

elever per lärare. 

Viljan till att utveckla relationer får enligt dessa tre lärare ge vika för mer avgörande 

inslag i deras läraruppdrag, såsom bland annat betygsättning och övriga 

administrativa uppgifter, vilka enligt dessa lärare bör få högre prioritet.  

4.5 Lärares syn på relationers inverkan på lärande 

Denna rubrik avslutar redogörelsen för de resultat som framgår genom intervjuerna 

av lärare. Efter denna rubrik följer sedermera en redogörelse av området utifrån de 

resultat som uppdagats genom intervjuer av elever. Innan dess kommer dock här en 

avslutande återkoppling att göras, med fokus på relationers inverkan för elevers 

lärande utifrån lärarnas perspektiv.  

Lärare B beskriver att hon i samtal med kollegor i somliga fall får en helt ny bild av 

många av sina elever, där den beskrivning som ges av elevens deltagande i andra 

ämnen skiljer sig markant från deltagandet i hennes egna ämnen. Hon uppger att 

detta kan förklaras med antingen elevens intresse för ämnet i sig, eller med den 

relation som eleven har till läraren som undervisar i ämnet. Hon öppnar för en 

möjlighet att relationens art kan tänkas påverka eleven även ur ett lärandeperspektiv, 

snarare än enbart utifrån sociala aspekter.  

4.5.1 Gynnsamma relationers inverkan på elevers lärande 

Lärare C uppger att relationen sinsemellan lärare och elev kan få en oerhörd inverkan 

på såväl specifika ämnen, som skolmiljön i stort. Om relationen till läraren är bra, då 

upplevs emellertid även ämnet läraren undervisar i vara bra, även om ämnet i fråga 

inte var uppskattat av eleven från början. Hans ståndpunkt konkretiseras i följande 

citat: 
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Så jag hoppas att mitt sätt att ha en relation till eleverna gör att de tycker det blir 

roligare. Och genom att man har SO och idrott så hoppas jag vinna en del genom 

idrottsämnet som egentligen inte tycker det är jättekul med SO. Då kanske de 

tänker att xxx är okej och då kör man på. Och vissa tycker om SO men inte 

idrott, men när de kommer till idrottshallen så gillar de inte ämnet men de gillar 

mig och då är det okej för xxx har förståelse. En gång var det en elev som 

berättade att hon gillade inte ens idrott, men hon gillade mig och därför blev 

idrotten bra. Och det är ju ett bra betyg liksom att ämnet kan vara sådär, men 

läraren är okej och då blev även ämnet okej.  

Lärare C säger även att det inte enbart handlar om att inte endast undervisningsämnet 

upplevs vara bra utan att hela skoldagen påverkas positivt om eleven känner att 

relationen till sina lärare är positiv, vilket således anses få en påtaglig inverkan på 

elevens lärandemiljö.  

Lärare E anser sig se en tydlig koppling mellan elevers lärande och relationens art. 

Han beskriver att relationen till läraren är grunden för främja lärande för elever, att 

läraren och relationen till denne är det mest avgörande för elevens kunskapsmässiga 

utveckling. Gynnsamma relationer leder enligt honom till att han kan ställa högre 

krav på dem i undervisningen. Detta på grund av att han då anser sig ha skapat en 

annorlunda relation till dem, vilken resulterar i att han förväntar sig att eleverna 

vågar vara uppriktiga och säga vad de tycker och tänker. Han förklarar sin 

ståndpunkt som följer: 

Det är som jag sa i början, det är en förutsättning för att man ska få kontakt och 

förtroende för att det andra ska fungera. Mer hos vissa elever, mindre hos andra. 

De är ju individer, en del behöver det mer men man behöver bygga upp det. Det 

blir lättare och ställa krav och alltihopa egentligen… Det gör så att de vågar säga 

vad de tycker och tänker så det är ju viktigt.        

Lärare D anser att en gynnsam relation sinsemellan lärare och elev kan resultera i att 

eleven vill prestera bättre för lärarens skull. Hon betonar att eleven egentligen borde 

motiveras till lärande för sin egen skull snarare än för sin lärares, men att resultatet 

likväl blir att det leder till ett ökande lärande, varpå effekten således blir gynnsam. 

Hon ser i detta avseende en gynnsam relation som ett pedagogiskt knep som 

stimulerar eleven till lärande: 

Sen tror jag att om en elev gillar en lärare eller att man har en bra relation då vill 

de säkert också prestera bättre för de vill inte göra sin lärare besviken för man 

vill ju inte göra en kompis besviken. Nu ska de ju inte göra någonting för min 

skulle utan för sin skull men ibland får man ju lura dem. För det har jag märkt nu 

att en klass som tidigare haft väldigt hög frånvaro eftersom relationen till den 

tidigare läraren inte var så bra då var det inte så många som var aktiva på 

lektionerna men nu kommer nästan hela klassen. Då känner jag att jag lyckats 

rätt bra. Många dyker upp för att de vill inte göra mig besviken. 

Lärare F uppger att en gynnsam relation resulterar i att eleverna ser fram emot att gå 

på lektionerna, varpå en positiv stämning skapas och eleverna sporras till lärande. 

Även lärare D påstår att en god relation leder till att eleverna utvecklar ett större 

intresse för lektionsdeltagande. Lärare D beskriver även hur den tidigare läraren i 

hennes undervisningsämne haft en vad hon beskriver som en mindre gynnsam 

relation till sina elever, vilket resulterat i att när hon började på sin arbetsplats var 

ämnet väldigt impopulärt. Genom att arbeta kontinuerligt med att utveckla positiva 

relationer till sina elever har elevdeltagandet enligt henne ökat markant, tillika deras 

möjlighet till lärande.   
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4.5.2 Ogynnsamma relationers inverkan på elevers lärande  

Lärare E anser att en gynnsam relation är nästintill direkt avgörande för elevers 

möjlighet till lärande och förklarar sedermera hur en ogynnsam relation sannolikt 

försvårar denna möjlighet i tämligen stor utsträckning: 

Jag tror ändå läraren är det viktigaste när det gäller elevernas lärande och 

kunskapsinhämtning. Så jag tror att det är liksom grunden lite. Funkar inte det så 

tror jag det blir svårt på något sätt, det tror jag.  

Lärare C är inne på samma spår och uppger att om eleven inte uppskattar läraren, då 

blir det tillika svårt att uppskatta ämnet som denna undervisar i, varpå möjligheten 

till lärande således anses begränsas.  

Lärare D beskriver hur en ogynnsam relation lätt leder till att eleven sätter sig på 

tvären, varpå den ogynnsamma relationen sinsemellan denne och läraren ofta kan 

leda till att eleven lägger allt fokus under lektionerna på att vara irriterad på läraren. 

Hon utvecklar sitt resonemang genom att dra en parallell till sin egen skolgång, där 

hon beskriver hur hennes möjlighet till lärande hämmades på grundval av att hon 

inom somliga ämnen lade fokus under lektionerna på att vara arg på läraren, snarare 

än att ta till sig det läraren avsåg förmedla i undervisningen. Hon förklarar 

situationen i följande citat: 

Det kan man ju tänka tillbaka på när man var elev själv. Om man kände att man 

blev orättvist behandlad eller så, blev man ju lack. Och då lärde man sig inte så 

mycket för då la man mer energi på att vara arg och sur istället.  

Ytterligare ett exempel på hur en ogynnsam relation kan påverka elevens möjligheter 

till lärande beskrivs av lärare B och det tydliggör enligt henne i vilken utsträckning 

en ogynnsam relation kan komma att påverka när det tar sig uttryck i en unik 

situation som den som hon beskriver i citatet nedan:  

Det var för några år sedan jag hade väldiga problem med en flicka. Det ledde 

faktiskt till att jag tog uppehåll ett tag för att hon inte trivdes med mig alls. Nu 

slutade hon i och för sig skolan också. Om jag har en sämre relation till en elev 

så är det klart att hennes miljö här i skolan, eller hans, blir naturligtvis påverkad, 

det är väl fullständigt självklart egentligen. Eftersom när det är positivt så går 

man gärna hit och då är man ju gärna i den här miljön men om det är väldigt 

mycket negativt är det klart att man inte gärna går till skolan och då blir det ju 

sämre.  

4.6 Elevers syn på relationsutveckling med lärare 

Under denna rubrik avses en förståelse skapas för hur elever ser på arbetet med att 

utveckla relationer till sina lärare.   

4.6.1 Skolgången påverkas i stor utsträckning av relationerna 

mellan lärare och elever 

Samtliga av de intervjuade eleverna uppger att relationen till deras lärare har en stor 

inverkan på deras skolgång. Samtliga elever anser vidare, dock med ett visst mått av 

variation, att relationen får en påtaglig inverkan på såväl undervisningsrelaterade och 

sociala områden. Den relation som eleverna har till specifika lärare förefaller enligt 

dem själva ha en tydlig koppling till den uppfattning de har av de ämnen som lärarna 

undervisar i.  

Elev 6 tydliggör sin ståndpunkt i följande citat: 
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Allting påverkas ju av hur man mår i skolan, jag menar att vi är ju i skolan större 

delen av veckan och försöker lära oss saker. Där kan man ju känna att om man 

inte vill gå till en lektion blir hela dagen jättejobbig. Man blir så påverkad av det, 

om man inte tycker om en lärare blir det ju svårt. Om man inte tycker om 

läraren, då vill man inte gå till den, då blir det varje vecka någon lektion man 

inte vill gå på och då kan det leda till skolk och sånt. Man vill inte gå till skolan 

och det går inte bra på lektionerna heller. Man känner sig bara ovillig och så får 

man dåliga betyg, om man ens får något betyg för att man inte går på 

lektionerna. Det påverkar ju trots allt, det beror jättemycket på vad det är för en 

lärare och vilken person man är i och för sig. 

Den uppfattning som elev 6 beskriver i ovanstående citat får gehör även hos de 

övriga eleverna. Samtliga uppger att relationen till läraren avgör hur såväl skoldagen 

i stort, som de specifika ämnena i sig, upplevs.  

4.7 Elevers syn på ogynnsamma relationer 

I nedanstående stycken behandlas de två utmärkande företeelser som enligt eleverna 

kännetecknar ogynnsamma relationer. 

4.7.1 Alltför nära relationer mellan lärare och elever 

Elev 1 och 3 uppger att det finns nackdelar med en relation sinsemellan lärare och 

elev som blivit alltför nära. Trots att de båda uppger att en nära relation är att föredra, 

anser de att någon form av gränsdragning behöver göras. Elev tre förtydligar sin 

ståndpunkt som följer: 

Om en lärare favoriserar någon, det är inte bra alls. Det är inte bra för läraren och 

den som blir favoriserad. Det är inte bra för den som blir favoriserad kan känna 

att ”okej nu får jag extra mycket uppmärksamhet” och då kan någon annan 

känna att ”varför ska den personen ha det mycket bättre än oss?” Och så kan de 

komma att inte tycka om den och då kan det sluta illa mellan eleverna med. Så 

det är inte bra.   

Elev 3 styrker sin poäng genom att beskriva ett tidigare fall från hennes skolgång, 

där hon i en klass där hon blev mobbad av sina klasskamrater lyckades bli än mer 

avskärmad på grund av den relation som hennes lärare försökte upprätta med henne. 

Lärarens positiva särbehandling, vilken enligt henne var hans sätt att angripa 

problemet, resulterade i att de övriga eleverna upplevde att läraren i fråga 

favoriserade henne. Detta fick till konsekvens att hennes klasskamrater fick 

ytterligare någonting att mobba henne för. 

Min lärare försökte vara såhär kompis typ och det gick inte så bra för det såg ut 

som han favoriserade mig och det fick bara klassen att bli ännu argare på mig. 

Vidare uppger elev 3 att alltför vänskapliga relationer med en enskild elev inte är bra 

på grund av ytterligare en orsak, eftersom övriga elever kan känna sig åsidosatta.  

Elev 1 menar att en allför nära relation kan få en negativ inverkan av ytterligare en 

orsak, nämligen att problem kan uppstå vid betygsättning: 

Om man kommer för nära i en relation kanske det blir svårt när man ska sätta 

betyg och så vidare. Läraren blir lite osäker för läraren kanske inte vill såra den 

som den blivit vän med.  
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4.7.2 Alltför distanserade relationer mellan lärare och elever 

Samtliga elever uppger att alltför distanserade relationer sinsemellan lärare och 

elever är en av orsakerna till hur ogynnsamma relationer utvecklas. I enlighet med 

vad som tidigare blivit belyst finns det utifrån elevernas utsago en vilja till att 

utveckla nära relationer med sina lärare, detta gäller samtliga elever. Sedermera 

uppger de att när denna relation inte lyckas komma till stånd, är relationen 

ogynnsam.  

Elev 1 uppger att hon uppskattar när lärare vågar vara personliga och berätta om sig 

själva, snarare än att enbart fokusera på det undervisningsinnehåll de avser förmedla. 

Hon talar om lärare som gömmer sig bakom sina böcker och mer eller mindre 

medvetet avskärmar sig från personlig kontakt med klassen. Detta leder enligt henne 

till att eleverna tappar intresset av att lyssna till vad läraren har att säga.  

Samma budskap förmedlas av elev 2 i följande citat: 

Alltså en lärare ska kunna hälsa i korridoren och liksom hjälpa en lite utanför 

lektionerna, inte bara på lektionerna. Vår biologilärare kör bara rakt på, han 

kommer hit och kör och sen drar han. Förra lektionen var kaos, folk satt med 

telefoner och så och han brydde sig inte. Han bara läste sitt och brydde sig inte, 

det var kanske bara 3 stycken som brydde sig. 

De åsikter som framhävs i ovanstående citat får även stöd i utsagorna från elev 5. 

Han framhåller problemet med lärare som fokuserar mer på sitt ämne än på sina 

elever. Han beskriver hur somliga lärare ser att några elever mår dåligt, men väljer 

att ignorera det till förmån för ämnesinnehållet. Detta får enligt honom till 

konsekvens att lärarens relation till dessa specifika elever, samt resten av klassen, 

blir ogynnsam och deras vilja till att närvara och vara aktiva på denna lärares 

lektioner minskas avsevärt.  

Det resonemang som förs av elev 6 fortlöper även det i samma anda, där han säger 

att om inte läraren visar intresse av att lyssna på vad han har att säga, då kommer inte 

heller han att visa något intresse för vad läraren har att säga. Om det inte finns ett 

ömsesidigt intresse av att höra och se varandra blir resultatet en ogynnsam relation: 

Lyssnar inte du på mig lyssnar inte jag på dig... Även om läraren ska prata lite 

mer, för oftast är det han som vet mest saker. Nej men jag tror man måste vara 

öppen, från båda håll. Jag menar ett förhållande är ju inte från ett håll utan från 

två håll.  

Elev 3 ger samma beskrivning av hur en ogynnsam relation tar sig uttryck genom att 

läraren visar att denna inte är intresserad av att höra elevens åsikter. Även i detta fall 

uppger hon att detta resulterar i att hon utvecklar ett ointresse till att höra på vad 

läraren har att säga. Förutsättningen är sålunda enligt henne en ömsesidig vilja av att 

höra vad den andra parten har att säga, i annat fall blir relationen ogynnsam och det 

får konsekvenser för såväl läraren som eleven. Detta förkunnar hon i följande citat: 

Man ska lyssna på varandra och ta varandra på allvar så det inte blir att jag bryr 

mig inte om vad du tycker. Man ska prata med varandra så det inte blir hej nu 

ska du göra det och jag bryr mig inte om vad du gör och vad du tycker.  

Vikten av att lyssna på, och ta till sig, elevens åsikter framhålls även av elev 4. Han 

uppger att somliga lärare ställer frågor till eleverna om hur t ex diverse 

arbetsområden önskas behandlas, för att därefter påvisa ett totalt ointresse av att 

applicera elevernas önskemål i verksamheten. Han upplever det som att vissa lärare 

ger sken av att vara intresserade av vad eleverna har att säga, men att elevernas 
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åsikter i själva verket inte blir tagna på allvar. Detta är enligt honom ett exempel på 

hur en ogynnsam relation kan ta sig uttryck. 

4.8 Elevers syn på gynnsamma relationer 

I nedanstående stycken behandlas de tre utmärkande företeelser som enligt eleverna 

kännetecknar gynnsamma relationer. 

4.8.1 Ömsesidig respekt, ett viktigt inslag vid  

relationsutvecklingen  

I fråga om gynnsamma relationer uppger en majoritet av eleverna, elev 3, 4, 5 och 6, 

att en ömsesidig respekt sinsemellan lärare och elev är det som utgör grundvalen för 

en sådan relation. Elev 3 tydliggör sin ståndpunkt i följande citat: 

Att man respekterar varandra, läraren respekterar eleven och eleven respekterar 

läraren. Man ska lyssna på varandra och ta varandra på allvar så det inte blir att 

jag bryr mig inte om vad du tycker. Man ska prata med varandra så det inte blir 

”hej nu ska du göra det och jag bryr mig inte om vad du gör och vad du tycker”. 

I enlighet med vad som togs upp tidigare uppger samtliga elever att de har ett behov 

av att få sina önskemål hörda och enligt elev 4 är det ett sätt för läraren att visa att 

denna respekterar sina elever och deras åsikter, vilka således svarar med att visa 

respekt gentemot sin lärare. 

Elev 5 framhåller den ömsesidiga respekten som en nödvändighet. Det räcker enligt 

honom inte att man förstår varandra för att relationen ska kunna betraktas vara 

gynnsam, utan det förutsätter ett respektfullt förhållningssätt från båda parter. Han 

uppger också att läraren och eleven i viss grad behöver bry sig om varandra för att de 

ska kunna utveckla en gynnsam relation: 

Inte bara att man förstår varandra men alltså att man respekterar varandra och att 

man till viss grad också bryr sig om den andra. För det är ju vissa lärare som ser 

att vissa elever mår skit och de bara maler på med sitt jävla ämne. Då mår ju 

eleven ännu sämre och vill bara gå ut, och det hjälper ju ingenting 

Elev 6 däremot anser inte att läraren och eleven behöver tycka om varandra, men att 

de visar varandra respekt framhålls dock som en direkt nödvändighet.  

4.8.2 Önskan om personliga och lättsamma relationer mellan 

lärare och elever 

Samtliga elever menar att de eftersträvar en personlig relation till sina lärare, som 

inte enbart omfattar klassrumssituationer, utan även utanför klassrummet i korridorer 

och dylikt. I synnerhet elev 1 och 2 framhåller hur lärares vilja och förmåga till att 

prata om icke skolrelaterade områden på raster och dylikt, väcker intresse hos 

eleverna till att utveckla relationer. Denna företeelse uppges även enligt dessa elever 

få en tydlig inverkan även i denna lärares klassrumsmiljö, där viljan till deltagande 

från elevernas håll ökar i samband med att den relation som utvecklas utanför 

klassrummet främjas 

Elev 1 och 2 exemplifierar detta genom att hänvisa till lärare som pratar och skämtar 

med dem på rasterna och i korridorerna. Detta bemötande menar de även är önskvärt 

i klassrummet. Det är i huvudsak lärares förmåga till att visa lättsamhet och humor 

som elev 1 och 2 efterfrågar för att de ska motiveras till att utveckla positiva och 
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gynnsamma relationer till sina lärare. Till detta ser även elev 1 att läraren vågar 

berätta om sig själv för att eleverna ska ges möjlighet att få reda på vem denna 

person och lärare är. Ett av hennes förtydliganden lyder som följer: 

Ja när man inte berättar något om sig själv. Jag tycker inte om lärare som bara 

kommer in och kör med en gång utan att presentera sig och så vidare. Man 

behöver ju inte ge ut hela sitt liv, men ändå så att vi har lite koll.  

Elev 6 framhåller hur en gynnsam relation enligt honom kan utvecklas genom att han 

tycker bra om sin lärare för att han eller hon vågar visa sin personlighet. Samtidigt 

betonar han att man inte borde tycka om en lärare på grund av dennes personlighet, 

men att det likväl öppnar upp för en mer personlig relation där möjligheten till 

diskussion med mera främjas i stor utsträckning. Han påpekar även att somliga 

lärare, som är sig själva, ger upphov till ogynnsamma relationer ifall dessas 

personligheter och elevernas dito inte går ihop. Dock uppmanar han likväl lärare till 

att vara mer personliga gentemot sina elever.  

Elev 3 menar att relationer med lärare som inte bara är personliga, utan även vågar 

vara sig själva, är gynnsamma. Hon uppger att alla lärare inte får vara likadana och 

motiverar det med att undervisningen i så fall skulle bli för enformig och att 

relationen till eleverna skulle komma att bli konstgjord. Hon öppnar för olikheter 

sinsemellan lärare och efterfrågar bland annat lättsamhet och humor. Sammantaget 

ser hon helst av allt lärare som är sig själva och vågar bjuda på sin personlighet, för 

att denne tillsammans med sina elever ska förmå bygga upp en naturlig relation, som 

sålunda enligt henne upplevs vara gynnsam för båda parter. Hon förklarar detta på 

följande vis: 

Alltså alla kan ju inte göra likadant för då skulle det kännas lite tillgjort så det är 

bättre om alla har sitt eget sätt nästan. 

4.9 Elevers syn på relationers inverkan på lärande   

Samtliga elever beskriver att relationen till läraren får en stor inverkan även utifrån 

ett lärandeperspektiv. Samtliga av dessa fem elever uppger att deras relation till 

lärarna påverkar deras möjligheter till inlärning inom dessa lärares ämnen.  

Elev 6 menar att han som tidigare haft problem med mattematik har lättare för att 

lära sig nu när han tycker bra om sin nuvarande lärare. Även elev 1 och 2 uppger att 

deras relation till sina lärare kommit att påverka deras möjligheter till inlärning och 

framhåller i huvudsak vikten av gynnsamma relationer till lärare inom de ämnen som 

de har svårt i. Elev 2, vilken även han beskriver att han haft svårt för matte, 

exemplifierar sin ståndpunkt som följer: 

Matten tycker jag är väldigt viktig, jag vet att jag hade jävligt svårt för det i åttan 

men det är väldigt mycket på grund av läraren för vi har andra klasser som har en 

jättedålig mattelärare och många vill byta och får underkänt. Och det tror jag 

beror väldigt mycket beror på relationen till läraren.  

Elev 1 poängterar också vikten av att ha en god relation till läraren inom de ämnen 

som hon uppger sig ha svårt i och framhåller vikten av att ha en lärare som förklarar 

bra och som hon tycker om. Samma ståndpunkt framkommer i följande citat från 

elev 3: 

Det är viktigt att ha en bra relation till läraren om det är ett ämne man inte tycker 

om så jättemycket. Då kanske man lär sig bättre. Annars kanske man lyssnar 
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ännu mindre än man gjort i alla fall. Men har man en bra relation kanske man 

lyssnar.   

Även elev 4 framhåller relationens avgörande roll inom de ämnen som upplevs vara 

svåra, men poängterar att elever har svårigheter inom olika ämnen varpå goda 

relationer till samtliga lärare enligt honom förefaller vara optimalt.  

Om den relation som beskrivs ovan inte kommer till stånd, beskriver elev 3 

eventuella konsekvenser som det kan medföra i följande citat: 

Men alltså på morgonen om man kan ha en bra relation till läraren eller inte så 

kan man känna att man inte vill gå till skolan och så. Det kan liksom vara så att 

en dålig relation med lärarna leder till att man inte vill gå till skolan och då 

kanske man skolkar och kanske inte får en ordentlig utbildning och kommer inte 

in på skolan man vill gå på och då får man ingen. Och då blir det så här dåligt i 

livet.  

Hon ser, likt övriga av ovanstående elever, att en gynnsam relation sinsemellan lärare 

och elev skapar goda möjligheter till lärande inom samtliga ämnen. Inom de ämnen 

som förefaller särskilt utmanande för eleven anses vikten av att ha en god relation till 

läraren öka. Om denna relation uteblir uppger sålunda elev 3 att det kan sätta en stark 

prägel på elevens framtida lärande och utveckling.  
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5 DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel kommer de resultat som framkommit genom intervjuerna 

av lärare och elever att analyseras, för att därefter ställas i förhållande till de utsagor 

som presenterats i bakgrundskapitlet. Avsikten med detta kapitel är att ställa det 

resultat som uppdagats bakgrunden och resultatet i förhållande till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. 

5.1 Relationer – ett viktigt inslag i skolgången 

Med utgångspunkt i det resultat som framkommit genom intervjuerna med lärarna, 

ter sig dessa lärares ståndpunkter vara tämligen snarlika Illeris samspelsdimension
55

 

som tidigare blivit beskriven. Kärnan i denna samspelsdimension är att möjligheten 

till lärande står under påverkan av huvudsakligen kommunikation och samarbete, 

vilket ter sig väldigt snarlikt de ståndpunkter som framkommit genom intervjuerna 

med lärarna. Den allmänna uppfattningen bland lärarna är att arbetet med att 

utveckla relationer, samspelet, är av stor vikt. Detta trots att arbetsmetoderna 

sinsemellan innehåller ett visst mått av variation. I enlighet med vad som blivit belyst 

i resultatkapitlet arbetar lärarna utifrån olika metoder för att dessa relationer ska 

kunna utvecklas och en av anledningarna till denna variation förefaller vara en 

olikartad syn gällande den tidsbrist som enligt en majoritet är påtaglig i skolans 

verksamhet. Arbetet med att utveckla relationer till sina elever genomförs enligt en 

stor del av lärarna i huvudsak utanför klassrumsundervisningen, genom samtal på 

raster och dylikt, vilket sedermera anses vara kärnan i tidsbristens problematik som 

nyss blivit beskriven. Denna tidsbrist är dock inte någonting som framkommer inom 

de forskningsresultat som uppdagats i uppsatsen, vilket är anmärkningsvärt.  

Ett flertal av lärarna framhåller deras roll i verksamheten och ser sig själva som 

viktiga instrument för eleverna, varpå deras relation till dessa kan komma att få en 

stor inverkan på deras skolgång. Sammantaget upplever samtliga att 

relationsutvecklingen till sina elever är av stor vikt. Denna ståndpunkt stämmer väl 

in på det Vygotskij benämnde som den proximala zonen, där det aktiva samspelet 

mellan lärare och elever skapar möjligheter för högre psykologiska processer
56

. 

Vygotskijs ståndpunkt om att den sociala miljön i skolan är den enda 

utbildningsfaktorn är dock inte något som någon av lärarna bejakar, åtminstone inte i 

samma utsträckning. Däremot uppges lärarna, i enlighet med vad som beskrivits 

ovan, se sig själva som viktiga instrument för elevernas skolgång, även om det inte 

framkommer genom intervjuerna att de skulle anse sig vara direkt avgörande. Detta 

går vidare att jämföra med det resultat som framkommit vid Skolverkets utredning
57

, 

där den allmänna uppfattningen bland studiens intervjuade lärare var att det sociala 

samspelet mellan lärare och elever var av stor vikt för elevers skolgång.  
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Samma studie från Skolverket påvisar även att bland de elever som uppnått lägre, 

eller inga, betyg i vissa ämnen, har deras relation till respektive lärare inom dessa 

ämnen inte varit fungerande. Om detta går det dock att diskutera huruvida betyget 

blivit missgynnat på grund av den dåliga relationen, eller om relationen blivit 

missgynnad på grund av elevernas undermåttiga prestationer. Detta är ingenting som 

framkommer i studien, vilket kan ses som en brist. Studiens slutsats är dock inte 

desto mindre jämförbar med det resultat som framkommer från somliga av denna 

uppsats intervjuade lärare, där det uppdagas exempel på hur ogynnsamma relationer 

givit upphov till såväl fysiska som lärorelaterade konsekvenser för eleverna.  

I enlighet med resultatet från Utbildningsdepartementets utredning
58

 uppger en 

majoritet av de intervjuade lärarna att arbetet med att utveckla relationer innehåller 

såväl positiva som negativa påföljder. Att utveckla relationer till sina elever bör 

enligt båda parter inte ses som någonting enkom positivt, utan brister i de relationer 

som utvecklas kan få tämligen negativa konsekvenser, vilket även de olika exempel 

som tas upp i resultatkapitlet avslöjar. Följaktligen och avslutningsvis kan det sägas 

att en majoritet av de intervjuade lärarna i denna uppsats uppfattar utvecklandet av 

relationer till sina elever som någonting väldigt viktigt, där det anses finnas en tydlig 

koppling till hur elevernas skolgång påverkas, men att dessa relationer kan komma 

att såväl gynna som missgynna eleverna. De metoder som används bland de olika 

lärarna varierar, men det överhängande målet är likväl att utveckla goda relationer 

till sina elever, vilket framhålls vara av stor vikt.  

5.2 Elevers lärande i beroendeställning av relationer 

I fråga om hur dessa relationer kan komma att påverka elevers möjligheter till 

lärande uppger en klar majoritet av de intervjuade lärarna att den relation som de har 

till sina elever påverkar dessa möjligheter. Aspelins & Perssons ståndpunkt om att 

relationer är en direkt nödvändighet för att pedagogisk verksamhet ska kunna 

bedrivas
59

 finner stöd i resultatet från intervjun med lärare A. De resterande lärarna 

framhåller inte relationerna som en direkt nödvändighet för att verksamheten ska 

kunna bedrivas, men uppger dock att de är oerhört inflytelserika för elevers 

möjligheter till lärande. Detta framhålls i en såväl positiv som i en negativ 

bemärkelse, där exempel på ogynnsamma relationer som gett upphov till ett 

hämmande av dessa möjligheter uppdagats; tillika exempel på hur gynnsamma 

relationer gett upphov till ökade möjligheter. Resultatet från dessa lärare stämmer in 

på Utbildningsdepartementets utredning
60

 i fråga om sambandet mellan betyg och 

sociala relationer mellan lärare och elever. Detta jämförande kan för visso förefalla 
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att vara mer komplext än så, eftersom det i viss mån likställer gynnsamt lärande med 

goda betyg, vilket inte behöver vara synonymt.  

Det kanske tydligaste exemplet som tagits upp ifråga om sambandet mellan lärares 

och elevers relationer och de sistnämndas möjligheter till lärande, gavs av lärare C. I 

resultatet från intervjun med honom gav han en beskrivning på hur han som lärare 

kan påverka elevers inställning till hans undervisningsämnen samt deras möjligheter 

till lärande. Även i detta avseende uppges sambandet kunna utvecklas såväl positivt 

som negativt. Han förklarar att han emellertid kan få elever att tycka om ett ämne 

som de tidigare ogillat, när deras relation till honom som lärare varit god. Han 

förklarade det på följande vis: 

Men när de kommer till idrottshallen så gillar de inte ämnet men de gillar mig 

och då är det okej för xxx har förståelse. En gång var det en elev som berättade 

att hon gillade inte ens idrott, men hon gillade mig och därför blev idrotten bra. 

Och det är ju ett bra betyg liksom att ämnet kan vara sådär, men läraren är okej 

och då blev även ämnet okej.  

På samma sätt uppger han att lärare har makten i sina händer att påverka elevers 

inställning till ämnet och deras möjligheter till lärande negativt, om relationen 

utvecklas åt ett ogynnsamt håll.  

Utifrån ovanstående resultat förefaller det vara så att elevers möjligheter till lärande, 

i viss utsträckning, står under påverkan av den relation som elever och lärare har till 

varandra; i en såväl positiv som negativ bemärkelse. För att återkoppla denna slutsats 

till det som togs upp i bakgrunden gällande synen på lärande, kan ovanstående 

resonemang härledas till Illeris beskrivning av lärandets tre dimensioner
61

. För att 

främja lärande är det enligt honom i synnerhet tre aspekter, eller dimensioner, som 

bör beaktas. Innehållsdimensionen som fokuserar på kunskap och förståelse, 

drivkraftsdimensionen som fokuserar på känslor, vilja och motivation och 

samspelsdimensionen som fokuserar på kommunikation och samarbete. Likheten 

mellan de intervjuade lärarnas syn på lärande är i flera avseenden väldigt lik den syn 

som tidigare kungjorts av Illeris.  

5.3 Lärares bemötande, ett vitalt inslag för elevers 

möjligheter till lärande 

Hur uppfattar elever utvecklandet av relationer till sina lärare? Att döma av de svar 

som framkommer genom intervjuerna med elever är en viktig faktor för ett 

välfungerande relationsutvecklande att lärarna är intresserade av vad de har för 

åsikter om bl.a. utformandet av undervisningen. Flera elever menar att det är lärarens 

sätt att bemöta eleverna och deras åsikter som avgör hur deras relation till läraren tar 

sig form. Detta kan knytas an till det som Utbildningsdepartementet skriver om att:  
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klassrum är en meningsskapande gemenskap där lärare och elever i samverkan 

når insikt och förstår sammanhang i omvärlden
62

 

Likt flera av de svarande lärarna i Einarssons studie
63

 menar även många av de 

svarande eleverna i denna studie att dessa relationer utvecklas mycket utanför 

klassrummet. Elev 1 och 2 framhåller i huvudsak lärares förmåga att prata om icke 

skolrelaterade områden som en viktig faktor för att utveckla relationen sinsemellan 

lärare och elev i en positiv riktning. Samtliga elever efterfrågar dock en personlig 

relation som omfattar samtal på raster och dylikt, trots att det enbart är två som 

uppger att det i synnerhet är icke skolrelaterade områden man önskar tala om.  

5.4 Det positiva samspelets inverkan på elevers 

lärandemöjligheter  

Som tidigare nämnt menar fler av de svarande eleverna att relationen till läraren är av 

stor vikt. Samtliga elever menar att relationen till läraren har stor inverka hur ämnet 

läraren undervisar i upplevs. De menar bl.a. att det är särskilt viktigt med goda 

relationer till läraren om det är ett ämne som upplevs svårt.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning uppger samtliga av de belysta 

undersökningarna att det sociala samspelet, relationerna, har en tämligen stor 

inverkan på elevers möjligheter till lärande. Skolverkets utredning
64

 påvisar hur 

skolornas brister gällande arbetet med de sociala interaktionerna resulterade i att 

elevers lärande och betygsättning försämrades avsevärt. Vidare uppdagas ett 

liknande resultat i Aspelins undersökning
65

, där det bristande samspelet resulterade i 

en direkt oförståelse sinsemellan lärare och elever, varpå lärandet sedermera kom att 

bli lidande.  

Även Wedins avhandling
66

 påvisar hur ett gott samspel bedöms vara utmärkande i 

fråga om elevers möjligheter till lärande, där en optimal lärandemiljö präglas av goda 

relationer sinsemellan lärare och elever. Denna slutats är vidare likartad med den 

slutsats som dras av Ihrskog i hennes avhandling
67

, där hon uppger att en ömsesidig 

social respons är en direkt nödvändighet för att ett fruktbart möte ska kunna äga rum.  
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De resultat som framkommer genom intervjuerna ter sig snarlika de resultat som 

uppdagats i tidigare forskning. Flera av de svarande eleverna menar att det är viktigt 

att läraren lyckas fånga deras intresse för ämnet genom att vara antingen skojfriska 

eller genom att bjuda på sina personligheter.  Gör man som lärare inte detta riskerar 

man enligt eleverna ge upphov till ett allmänt ointresse av att delta i lärarens 

lektioner; detta kommer sedermera att påverka deras möjligheter till lärande negativt 

eftersom samspelet sinsemellan blivit lidande. Följaktligen förefaller den personliga 

relationen utifrån ett elevperspektiv skapa möjligheter till lärande genom att ett 

intresse av att aktivt delta vid lektionerna utvecklas. Dessa ställningstaganden kan 

härledas till Vygotskijs teorier gällande den proximala zonen
68

, vilken består i att 

elevers möjligheter till att utveckla högre psykologiska processer är beroende av ett 

aktivt samspel sinsemellan lärare och elever. Eleverna menar att de genom en 

gynnsam relation till läraren kan utveckla kunskaper de in har möjlighet att 

tillgodogöra sig utan den gynnsamma relationen.  Med utgångspunkt teorin om den 

proximala zonen
69

 är det svårt att se att ett gynnsamt samspel skulle kunna utvecklas 

ur en relation där inte båda parter är positivt inställda till varandra. Det är rimligt att 

anta att läraren med utgångspunkt i sin profession går in i samtliga situationer med 

en positiv inställning medan eleven inte har några egentliga förpliktelser gentemot 

läraren och således kan gå in med en mindre positiv inställning om inte relationens 

art är den bästa. Detta kan således resultera i ett mindre gynnsamt samspel och den 

proximala zonens yttre gränser riskerar således att bli snävare i det specifika 

samspelet.  

Vidare kan detta resonemang så även härledas till Illeris samspelsdimension, vilken 

kännetecknas av social integration, kommunikation och samspel. Kortfattat kan med 

detta säga sägas att för att uppnå lärande utifrån denna dimension så krävs ett visst 

samspel. Detta kan härledas till det som flera av eleverna nämner om att det är viktigt 

med en bra relation eftersom man annars riskerar skapa ett ointresse. En parallell till 

det som nämns med ointresse kan även dras till vad Illeris kallar för 

drivkraftsdimensionen
70

 där han påpekar behovet av motivation hos den lärande 

individen. Flera av eleverna menar, som nämnt ovan, att det finns en risk att man 

som lärare gör eleverna ointresserade om man inte lyckas utveckla en gynnsam 

relation till dessa.  

Frågan är dock huruvida det är en negativ relation till läraren som kan göra att eleven 

inte uppskattar ämnet och således upplever det som svårt, eller om det är det svåra 

eller mindre roliga ämnet som gör att läraren och relationen till denna upplevs vara 

mindre gynnsam. Detta är dock ingenting som de intervjuade eleverna utvecklar i 

intervjuerna. Dock uppger en av lärarna att han kan påverka elevers inställning till 

ämnet genom utvecklandet av relationer till dem, både positivt och negativt. 
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Kortfattat kan det konstateras att elevernas möjligheter till lärande är beroende av 

relationen till läraren inom de olika ämnen som finns, enligt samtliga svarande 

elever. Elevernas utsagor finner även stöd i de teorier och tankar som utformats av 

såväl Vygotskij och Illeris.   

5.5 Sammanfattande diskussion  

Denna uppsats tog sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Hur uppfattar lärare utvecklandet av relationer till elever? 

 Hur värderar lärare dessa relationer ur ett lärandeperspektiv? 

 Hur uppfattar elever utvecklandet av relationer till sina lärare?   

 Hur värderar elever dessa relationer ur ett lärandeperspektiv?  

 

I fråga om lärarnas uppfattning om utvecklandet av relationer till sina elever är det 

huvudsakliga budskapet att de ser sig själva som viktiga komponenter i elevernas 

skolgång. De resonemang som uppdagas har tydliga kopplingar till de teorier och 

resultat som uppdagades i bakgrunden, där samspelet sinsemellan lärare och elever 

framhålls som särskilt centralt. De relationer som utvecklas anses av en majoritet av 

de intervjuade lärarna omfatta såväl brister som förtjänster, beroende på hur 

relationerna tar sig uttryck. Gynnsamma relationer med ett gott samspel anses kunna 

resultera i såväl sociala som kunskapsrelaterade vinster, på samma sätt som 

ogynnsamma relationer där samspelet inte fungerar kan få en motsatt effekt, vilket 

kommer att belysas i kommande stycke. 

Relationernas inverkan på elevers möjligheter till lärare anses även den vara påtaglig. 

Genom såväl intervjuerna i denna studie, som tidigare intervjuer av bland andra 

Skolverket och Utbildningsdepartementet, uppdagas de konsekvenser som olika 

former av relationer emellertid kan få. Anmärkningsvärt är att praktiskt taget 

samtliga lärare inom såväl tidigare forskning som i denna uppsats intervjuer 

framhåller relationen sinsemellan lärare och elever som ett vitalt inslag. Detta till 

trots är det just brister inom dessa relationer som uppges ha givit upphov till 

svårigheter vid elevers möjligheter till lärande. Vidare har en central fråga 

uppkommit i fråga om vari kärnan i dessa brister egentligen ligger. Å ena sidan 

framhålls bristfälliga relationer som en av orsakerna till varför elevers lärande blir 

lidande och förmågan att uppnå målen hämmas. Å andra sidan går det att fråga sig 

om det är elevers svårigheter eller ointresse inom ett specifikt ämne som ger upphov 

till en bristfällig relation till de lärare som ansvarar för just detta ämne. Det blir 

närmast en argumentation om vad som kom först, hönan eller ägget. Om detta är 

möjligt att få svar på lämnas därhän, som avslutning bör det dock poängteras att det 

kan finnas goda skäl till att ifrågasätta relationernas inflytande som den största 

orsaken när problem i fråga om elevers lärande uppstår. Relationernas art verkar 

utifrån såväl tidigare forskning som denna uppsats intervjuer av lärare ha ett oerhört 

inflytande, men det torde inte vara orimligt att även söka efter andra orsaker till 

elevers lärorelaterade svårigheter inom skolan.  

Elevers uppfattning om relationer till sina lärare innehåller en del likheter med de 

svar som presenterats av lärarna. Relationen anses sålunda få en stor inverkan på 

deras skolgång. Den huvudsakliga skillnaden i fråga om relationernas utformande 
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består i att eleverna efterfrågar mer personliga relationer till sina lärare, medan 

lärarna förespråkar en liten distansering för att inte sätta sin professionella lärarroll i 

gungning. En önskan uttalas om eget inflytande på sin skolgång, där lärarna 

förväntas ta till sig de önskemål som kungörs av eleverna. Ytterligare något som en 

majoritet av eleverna eftersträvar är relationsutveckling utanför klassrummet, ett 

argument som även uppdagats i den tidigare forskning som använts. Förmågan att 

tala om icke skolrelaterade områden är ytterligare en sak som efterfrågas av somliga 

elever, vilket även uppdagats i den tidigare forskningen.  

Även i elevernas fall anses det finnas en tydlig koppling mellan relationerna till sina 

lärare och sina möjligheter till lärande. En vanlig uppfattning bland eleverna är att de 

genom gynnsamma relationer kan utveckla färdigheter, vilka hade blivit omöjliga att 

utveckla utan dessa relationer. På samma sätt uppger de att opersonliga, det vill säga 

ogynnsamma i deras mening, relationer kan försvåra deras möjligheter till lärande. 

Genom ett gott samspel med sina lärare utvecklas ett intresse till deltagande vid 

lektionerna, vilket enligt eleverna anses främja deras möjligheter och framförallt 

vilja till lärande.  

5.6 Förslag på vidare forskning 

Många av de svarande lärarna poängterar att den tidsbrist som blir påtaglig leder till 

att de tvingas begränsa arbetet med att utveckla relationer i förhållande till den mån 

de önskar arbeta med detta. Således vore det intressant att undersöka mer specifikt i 

hur stor utsträckning lärare önskar arbeta med detta samt hur mycket tid de lägger på 

det idag.  

I den sammanfattande analysen beskrevs den till synes paradoxala situation som 

gjordes påmind i fråga om elevers vilja av att ha en lärare som å ena sidan är sig 

själv, å andra sidan motsvarar deras förväntningar i fråga om önskvärda egenskaper 

och personlighetsdrag. Det förefaller vara så att en prioritering är nödvändig i fall 

dessa inte stämmer överens. Vidare vore det således intressant att undersöka hur 

elever resonerar i detta avseende.  

Ytterligare en aspekt vilken vore intressant att belysa genom vidare forskning är den 

det som elev 3 diskuterar då hon tidigare under sin skolgång blivit mobbad. Läraren 

hade då försökt stävja situationen genom att ge henne extra uppmärksamhet och vara 

särskilt tillmötesgående, vilket resulterade i att mobbningen tilltog eftersom de andra 

eleverna uppmärksammade särbehandlingen och ansåg sig få ytterligare en anledning 

att bete sig illa gentemot henne. Således vore det intressant att undersöka huruvida 

lärares relation till enskilda elever och hela klasser kan komma att påverka klimatet 

även i liknande situationer. Lärare E anser, vilket tidigare tagits upp, att han genom 

en god relation till sina elever kan ställa högre krav på dem på grund av att de känner 

sig trygga med att säga ifrån om arbetsbelastningen är för hård eftersom de genom 

denna relation känner sig trygga med honom. Således vore det intressant att 

undersöka om denna trygghet kan skapa bättre förutsättningar för att hantera 

områden som faller utanför de konkreta undervisningsinslagen, t ex mobbing. Kan 

relationerna sinsemellan lärare och elever ha någon påtaglig inverkan vid 

förebyggandet, eller hanteringen, av mobbning?  
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BILAGA 1 Mall för intervju av lärare 

 

 

Lärarprogrammet, HT11 

 

UNDERLAG FÖR INTERVJU   

Lärare: 

Hur definierar du begreppet relation? 

Hur ser du på arbetet med relationer till dina elever?  

- Får du stöd för detta från din arbetsplats? (Gemensamma 

överrenskommelser som samtliga lärare arbetar utifrån?)  

Anser du överlag att lärares arbete med att utveckla relationer är av vikt? Motivera!   

Har du några särskilda strategier du arbetar utifrån för att utveckla relationer till dina 

elever? Om så är fallet, hur arbetar du? 

- Utgår du från lokala överrenskommelser eller utformas din syn på/ditt 

arbete med utvecklandet av elevrelationer i huvudsak utifrån pedagogiska 

insikter, filosofisk övertygelse, eller något annat perspektiv?   

Utifrån dina erfarenheter, hur bör en gynnsam relation till en elev ta sig uttryck? 

Utifrån dina erfarenheter, hur kan en mindre gynnsam relation till en elev ta sig 

uttryck? 

Hur anser du att positiva relationer till dina elever påverkar dessas utbildningsmiljö? 

Hur anser du att mindre positiva relationer till dina elever påverkas dessas 

utbildningsmiljö? 

Har relationens art någon mer påtaglig inverkan inom något specifikt ämne eller 

område? I så fall vilket, och varför? 
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BILAGA 2 Mall för intervju av elever  

 

 

Lärarprogrammet, HT11 

 

UNDERLAG FÖR INTERVJU 

Elever: 

Hur definierar du begreppet relation? 

Beskriv hur du tycker att en bra relation till lärare ser ut! 

Beskriv hur du tycker att en mindre bra relation till lärare ser ut! 

Hur upplever du att lärare arbetar med relationer till er elever? 

- Har relationerna sett olika ut beroende på vilken årskurs du gått i? 

(Lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet)  

- Har du värderat relationen till lärare olika beroende på vilken årskurs du 

gått i?  

Hur anser du att dina lärare bör arbeta med relationer till er elever? 

Hur anser du att positiva relationer till din lärare kan påverka dig och din skolgång? 

Hur anser du att negativa relationer till din lärare kan påverka dig och din  skolgång? 

Blir relationen till läraren extra viktig inom vissa ämnen? I så fall vilka, och varför? 
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BILAGA 3 – Intervjuförfrågan 

 

 

Lärarprogrammet, HT11  

INTERVJUFÖRFRÅGAN  
Hej!  

Våra namn är Christopher Hall och Jonatan Skyllberg och vi läser sista terminen på 

lärarutbildningen i Kalmar. Som avslutning på vår utbildning skriver vi för 

närvarande ett examensarbete med pedagogisk inriktning. Det vi avser undersöka är 

hur samspelet mellan lärare och elever upplevs och värderas utifrån båda parters 

synvinkel. För att ta reda på detta kommer vi att genomföra ett antal intervjuer med 

såväl lärare som elever, på två olika skolor. Eftersom Ditt barn inte är myndigt krävs 

dock Din tillåtelse för att han/hon ska tillåtas ställa upp på en intervju. Sålunda hade 

vi varit ytterst tacksamma för Ditt medgivande!  

Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och allting som sägs kommer att vara 

konfidentiellt. Med andra ord kommer ingenting av det som diskuteras i intervjun att 

vidarebefordras och allt kommer att behandlas med sekretess. Något som bör 

tilläggas är att ingenting förutom ovanstående ämne kommer att behandlas vid 

intervjutillfället. Vidare kommer Ditt barns namn givetvis att förbli anonymt och 

några krav på uppföljning av intervjun finns inte!  

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på e-post:  

Christopher:  ch22gt@student.lnu.se   

Jonatan:  js22ne@student.lnu.se  

Om Du ger ditt medgivande vore vi tacksamma om du fyller i nedanstående 

uppgifter och lämnar till ditt barns klassföreståndare snarast möjligt. Stort tack på 

förhand!  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Som målsman till _________________________ ges härmed medgivande till 

intervju                   (Elevens namn)      

      

 

    

_______________________________ ________________________________ 

Målsmans underskrift    Datum  
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