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Syftet med den här studien är att undersöka sex gymnasieelevers upplevelser av betydelsen av 

de relationer de har till sina lärare. Frågeställningen rör relationens värde för eleven och vad 

som påverkar dess kvalitet. Undersökningen är gjord utifrån den relationella pedagogikens 

perspektiv, vilket bland annat innebär att relation och undervisning är beroende av varandra. I 

undersökningen användes intervjuer som metod. Resultatet visar att relationens kvalitet har 

stor betydelse för de intervjuade eleverna och att faktorer som kommunikation, bemötande, 

trygghet och motivation är faktorer som är avgörande i elevernas beskrivningar av relationens 

kvalitet. Slutsatserna kretsar kring elevers behov av att bli sedda och hörda, att kroppsspråk 

och miner påverkar elever i hög grad, samt att elevers upplevelser av olika lärare är mycket 

styrt av hur läraren får dem att känna sig. 
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The purpose of this study is to examine six students' perceptions of the importance of the 

relationships they have to their teachers. The questions concern the value of the relationship to 

the student and what affects its quality. The study was conducted based on the relational 

pedagogy perspective, which means that relationship and education are interdependent. 

Interviews were used as method. The result shows that the quality of the relationship is very 

important to the interviewed students and that factors such as communication, attitude, 

confidence and motivation are factors that are crucial in students' descriptions of the 

relationships. Conclusions are drawn about the students' need to be seen and heard, that body 

language and facial expressions affect students to a great extent, and that the students 

experiences of different teachers can be based on how the teacher makes them feel. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Inte så sällan hör man människor berätta om sin skoltid och då ofta om sina lärare. Ofta är 

dessa minnen mycket starka. Många minns den bra läraren och också den lärare som man 

har negativa minnen av. Minnena av de lärare som befinner sig däremellan på skalan har 

mer eller mindre suddats ut med tiden. Vad är det då som gör att vi minns några så väl och 

andra mer diffust? Kanske handlar det om någonting som läraren har sagt som hänger sig 

kvar i människans inre. Jag har hört berättas om människor som fått höra att det inte är 

någon idé att de skriver det där matteprovet eftersom de” ändå inte kan räkna”. Jag har hört 

elever berätta om att allt de fått göra på engelsklektionerna är att se på film för att det var 

”det enda de klarade av”. Sedan finns det också många positiva berättelser, ibland av 

människor som haft en jobbig uppväxt och där en enda lärare kan vara vändpunkten för 

dessa elever som kanske inte hade några bra förutsättningar alls för att klara av skolan. Ofta 

i dessa sammanhang beskrivs läraren som den som äntligen såg eleven och som plockade 

fram styrkorna hos honom eller henne.  Många idag framgångsrika och kända personer 

vittnar om hur en lärare långt bak i tiden kan ha varit avgörande för att de vågat ta steget ut 

och tro på sig själva. Ofta är det så att känslan vi hade när vi fick ta emot en kommentar, 

oavsett om den var positiv eller negativ, på något sätt har etsat sig fast i vårt inre och kan 

framkallas på en bråkdels sekund om en situation på något vis liknar den som vi en gång 

var med om. 

De här olika berättelserna jag dels fått berättat för mig av olika människor och dels har läst 

om eller sett i olika dokumentärer har väckt mitt intresse för vad det egentligen är som gör 

att vi tycker att en lärare är bra eller inte. Vad är det som gör att vi tycker om eller inte 

tycker om läraren? Överhuvudtaget är det är mycket tyckande som uttrycks när det gäller 

olika lärare. Vad kommer då allt detta tyckande ifrån? Om man tänker efter så inser man 

snart att det är relationer det handlar om. Det handlar om relationen mellan lärare och elev. 

Relationer som skapas och lever i en mycket begränsad arena under mycket begränsad tid. 

Gymnasietiden är en period i livet när ungdomar är både sårbara och mycket påverkbara 

och ibland vilse i jakten på att finna oss sig och sin identitet. Min undersökning kommer att 

fokusera på elevers upplevelser och beskrivningar av de relationer de har med sina lärare. 

Jag är intresserad av att undersöka hur elever i årskurs tre på gymnasiet ser på relationen till 

läraren och vad det är som är betydelsefullt i relationen. Vad är det som påverkar dem i 

deras tyckande kring en bra eller dålig lärare? Är det viktigt för dem att ha en god relation 

med läraren? Och hur definierar de en relation av god kvalitet?  Vad är viktigt för att 

eleverna ska uppleva att de möter en kompetent lärare? 

Ofta fokuserar man inom skolan på ämne och metodik och på hur man på bästa sätt ska 

utforma undervisningen av olika moment för en elev. Kompetens är ett spännande begrepp 

i sammanhanget. Vad är kompetens? Vilken kompetens är viktig i läraryrket? Handlar det 

om ämneskunskaper eller om något annat? Vem är den bästa läraren? Är det den som har 

flest högskolepoäng i ett visst ämne? Den som är mest kompis med eleverna? Eller den som 

drar de bästa skämten? Några som fokuserar på relationer mellan lärare och elever är 

författarna Jonas Aspelin och Sven Persson (2011) De skriver i sin bok Relationell 

pedagogik om ett förhållningssätt som går ut på att relationer är grunden för lärande. Inom 

den relationella pedagogiken fokuserar man framförallt på relationen mellan lärare och 

elev.  Varje elev har i gymnasieskolan flera olika lärare i flera olika kurser. Det är många 

relationer som ska etableras och bibehållas. Detta ställer krav på både lärare och elev på så 
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sätt att läraren har många individer att anpassa sig till samtidigt som eleven också behöver 

anpassa sig efter olika lärares sätt att vara och bemöta eleverna på.  

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever i årskurs tre i 

gymnasieskolan beskriver betydelsen av relationen med sina lärare. Mer preciserat kommer 

studien att undersöka elevers upplevelser av relationens värde, samt vad som påverkar 

relationens kvalitet. 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

I min undersökning kommer jag att rikta fokus mot relationen mellan lärare och elev. Jag 

kommer att studera elevers upplevelser av betydelsen av de relationer de har med sina 

lärare och elevens upplevelse av vilka faktorer som påverkar relationens kvalitet. Jag är 

alltså nyfiken på vad det är eleverna uppskattar och vad de upplever som negativt i 

relationen till sin lärare. Det intressanta är mötet mellan lärare och elev och hur detta kan 

upplevas av elever. En teori som sätter relationer i fokus är den relationella pedagogiken 

(Aspelin & Persson 2011). Därför är det ett naturligt val för mig att använda denna teori för 

att försöka förstå elevernas upplevelser. Begreppet relationell pedagogik kan beskrivas som 

ett teoretiskt synsätt på utbildning där relationer och möten mellan människor är det som 

står i centrum.  Grundtanken i denna teori innebär enligt Aspelin och Persson (2011) att 

läraren ansvarar för att relationer byggs och bibehålls mellan lärare och elev. Om ett 

förtroende finns kan undervisningen bli framgångsrik. Relationsskapandet är på så sätt 

själva grunden för en lärares kompetens, menar författarna. 

Aspelin och Persson (2011) beskriver fem olika perspektiv av relationer som förekommer i 

skolan. Det är relationen mellan lärare och elev, elevens relation till sin roll, elevens 

relation till den materiella omgivningen, elevens relation till gruppen och elevens relation 

till organisationen (läs skolan). I min undersökning är det framförallt det första 

perspektivet, det vill säga relationen mellan lärare och elev som är i fokus, men det är 

viktigt att vara medveten om att det är många olika relationer som påverkar elevens 

upplevelse av sin skolsituation. Ämnet relationer är komplext. Först och främst har varje 

elev har en relation till sin lärare som kan vara mer eller mindre konstruktiv. En konstruktiv 

relation kan enligt den relationella pedagogiken beskrivas som att lärare och elev finner ett 

fungerande samarbete som bygger på förtroende, vilket ger eleven goda förutsättningar att 

ställa frågor och få stöd och hjälp för att komma framåt i sin utveckling.   

Vidare tar Aspelin och Persson (2011) upp grupptryck och olika krav som eleven kan 

uppleva. Varje elev har sin egen roll i varje grupp de tillhör. En grupp kan vara den egna 

klassen men också andra grupper som eleven tillhör baserat på olika kursval. Elevens roll 

kan påverkas av till exempel grupptryck, vilket kan vara både positivt och negativt. Ett 

positivt grupptryck kan vara när gruppen som helhet har en god inställning till ämnet och 

där de eleven som har svårigheter eller ointresse kan dras med av den goda kraften. Ett 

negativt grupptryck kan till exempel uppstå i en grupp där det finns en attityd som säger att 

det är ”töntigt att plugga”. I en sådan grupp kan det vara svårt för en elev som egentligen 

vill prestera att faktiskt göra sitt bästa. Viljan att vara en i gruppen kan te sig starkare än 

viljan att nå bra resultat. På så sätt kan grupptrycket bidra med en negativ effekt för eleven. 

Eleven har flera olika påverkande faktorer i sin skolsituation. Det innebär att samma elev 

kan ha olika inställning till sin skolsituation beroende av vilken grupp hen befinner sig i. 

Det ställs krav på eleven av läraren, av kamraterna och av föräldrarna, samtidigt som eleven 

ställer krav på sig själv. Det är således många faktorer, både yttre och inre, som påverkar 
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elevens inställning till skolan som organisation och till sitt eget lärande. (Aspelin & 

Persson, 2011) 

Den relationella pedagogiken kan enligt Aspelin och Persson (2011) delas in i fyra nivåer. 

Teorin innebär att man ser relationen mellan lärare och elev i ett vidare perspektiv. Det 

handlar inte enbart om undervisningssituationen utan även om andra forum där lärare och 

elev möts som till exempel utvecklingssamtal och även informella sammanhang som när de 

två träffas spontant i korridoren.  

Den första nivån kallas pedagogiska möten och handlar om det möte som sker mellan lärare 

och elev i en undervisningssituation. Här handlar det om en gemensam process där läraren 

står för vägledning och stöd för elevens mognad. Mötet beskrivs som en ömsesidig process, 

där läraren försöker se elevens person och utgår ifrån den för att hitta en väg för att eleven 

ska komma framåt i sin utveckling.  Den andra nivån, pedagogiska tillvägagångssätt 

handlar också om direkt arbete med eleverna men innefattar också andra situationer som 

mentorskap, utvecklingssamtal och andra situationer där kommunikationen kan ha 

betydelse för elevens lärande och där läraren medvetet arbetar för relationsskapande med 

eleven. Det handlar alltså om en vetskap om relationsarbetet och förutsätter att läraren anser 

att relationer har stor betydelse. Den tredje nivån, pedagogisk rörelse är mer knuten till 

själva organisationen och till exempel arbetslaget. Här handlar det om att mer organiserat 

jobba utifrån ett fokus på relationer. I ett väl fungerande arbetslag så hamnar eleven i 

centrum på så sätt att man arbetar tillsammans kring samma elever, vilket i sig stärker 

relationsskapandet. Man kanske till exempel anordnar vissa aktiviteter med syftet att stärka 

relationer. Den fjärde och sista nivån benämns pedagogisk teori och innefattar själva teorin 

om relationell pedagogik. Syftet med den här nivån är att synliggöra teorin och göra den 

levande på så sätt att de olika faktorer som tas upp under de tre första nivåerna diskuteras 

och analyseras för att omsätta teorin till praktik. Teorin kan hållas levande genom att 

personalen kontinuerligt ges tid och möjlighet att diskutera ämnet. Man kan applicera teorin 

på arbetet med relationsskapande mellan lärare och elev i skolan genom att arbeta utifrån de 

olika nivåerna. Teorin är ett sätt att se på relationsskapande i skolan och genom en 

diskussion om dessa, till exempel i lärararbetslaget, kan lärare skapa en medvetenhet kring 

att arbeta aktivt för relationsskapande mellan lärare och elev. När lärare i sin yrkesroll 

omsätter teorin till praktik skapas normer för hur lärare bör agera utifrån den relationella 

pedagogiken, menar Aspelin och Persson (2011). Det är av vikt att poängtera att den 

relationella pedagogiken inte utesluter betydelsen av att läraren arbetar med mål och 

kunskapsutveckling, men poängen är att inom denna pedagogik anses det att kunskap och 

färdigheter växer fram inom relationer. 

Aspelin och Persson (2011) kallar läraren som innehar relationell kompetens den 

personlige läraren. Utgångspunkten i den relationella pedagogiken är att människan som 

varelse står i relation till omvärlden. Förutsättningen för denna pedagogik är att elever och 

lärare känner varandra personligen och att utrymme ges för informella forum där man inte 

styrs av konventionella roller. Man poängterar här vikten av att prata vardagliga saker som 

inte har men själva ämnena att göra och att lärare och elev på så sätt lär känna varandra 

utifrån ett mer personligt perspektiv. Den relationella pedagogiken utgår ifrån mötet mellan 

lärare och elev och det finns olika forum för möten mellan dessa två. Ett möte kan vara en 

lektion, ett utvecklingssamtal eller ett mer informellt möte. När man talar om möte kan man 

mena både ett fysiskt möte där man sitter ned och pratar med varandra, men man kan också 

tala om känslomässiga möten, vilket kan definieras som en känslomässig upplevelse av en 

sammankomst. Kommunikation och dialog är två viktiga faktorer i relationsskapandet och 
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det gör att den relationella pedagogiken är tätt sammankopplad med ett etiskt 

förhållningssätt. När vi möter andra människor är etiken grunden för hur vi beter oss och 

hur vi uttrycker oss till varandra. I ett möte kan man enligt denna teori fokusera på att nå 

eleven på ett personligt plan genom att aktivt arbeta för att kommunikationen ska vara 

fungerande. Istället för att enbart utgå från betygskriterier och kursmål starta i elevens värld 

och intresse för att sedan koppla detta till de krav som eleven ska uppfylla. På så sätt menar 

Aspelin och Persson (2011) att elevens attityd till ämnet kan påverkas positivt. Man sätter 

alltså människan och relationen i centrum och utgår ifrån den. Den relationella pedagogiken 

lägger ett stort fokus på relationen mellan lärare och elev och jag är intresserad av att 

undersöka några gymnasieelevers upplevelser av betydelsen av denna relation. Begreppen 

som Aspelin och Persson (2011) använder, till exempel personlig lärare, kommer att 

användas som ett verktyg i mitt arbete att försöka förstå elevernas beskrivningar, på så sätt 

att de kanske kan sätta ord på vad eleverna berättar. Med andra ord kan man uttrycka det 

som att jag kommer ha den relationella pedagogiken som glasögon när jag analyserar 

elevernas berättelser. 
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2 Forskning 

2.1 Inledande översikt 

 

När jag tittar på relationen mellan lärare och elev inser jag snart att det är ett komplext 

ämne och att det finns många aspekter att ta hänsyn till.  Till en början får man utgå ifrån de 

samhälleliga värderingar som ligger till grund för skolans verksamhet. Då talar vi om lagar, 

förordningar och styrdokument. Skollagen (SFS 2010:800, Kap 1, § 4) slår fast att 

verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö Vidare säger skollagen 

(SFS 2010:800, kap 1, § 5) att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 

hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. I skollagen står att 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. Detta ställer höga krav på lärarens förmåga att skapa 

goda relationer i klassrummet. Att jag tar upp skollagen här i början på forskningsavsnittet 

beror på att jag tycker att det är en viktig aspekt att ha med sig när man läser om den 

forskning som jag har valt att ta upp här. 

Anders Holmgren (2006) har i sin avhandling Klassrummets relationsetik tolkat den 

pedagogiska relationen i klassrummet. Syftet med avhandlingen är att nå mer kunskap om 

den etiska faktorn i klassrumssituationer och försöka förstå den etiska dimensionen i 

lärarens arbete. Holmgren har genom observationer studerat vad som händer i mötet mellan 

lärare och elev. I sina observationer har han studerat fenomen som beroendeställningar, 

kommunikation, sårbarhet och engagemang. Holmgren har kommit fram till att dessa 

faktorer påverkar relationen mellan lärare och elev i hög grad. Det som ligger till grund för 

relationens kvalitet är språket och det sagda. Holmgren har genom sin forskning kommit 

fram till att språket är etik och att det inte bara är innehållet i vad som sägs som är 

betydelsefullt, utan också blickar, ansiktsuttryck, ords etiska betydelse och känslighet som 

stärker eller försvagar relationen. Att språket är etik innebär enligt Holmgren att språket är 

verktyget vi har för att förmedla information och känslor till varandra. Hur vi använder det 

är avgörande för hur våra relationer utvecklas. Etik är normen för vad som är rätt och fel. 

Holmgren menar att språket, tillsammans med våra kroppsliga gester är vad som 

karaktäriserar en etisk relation i klassrummet. Lärare och elev är beroende av varandra och 

är båda sårbara, skriver Holmgren. ”Att tala innebär att synliggöra sig själv, göra sig själv 

åtkomlig och därmed exponera sig för andra.” (Holmgren 2006, s.114) Något som är 

anmärkningsvärt i studien är att Holmgren konstaterar i sitt resultat att det sällan 

förekommer ett etiskt lyssnande i klassrummet, det vill säga ett lyssnande som verkligen 

innebär att man ser och välkomnar varandra. Istället handlar lyssnandet mer om konkreta 

frågor och svar. En sammanfattande slutsats han drar är att det etiska mötet innebär stora 

risker på grund av att vi är människor som tolkar budskapen från den andre. 

I Det etiska kravet (Lögstrup 1994) ger författaren en bild av det etiska perspektivet i 

mänskliga möten genom att ta upp vika olika krav som ibland outtalat finns i olika 

situationer i livet. Han tar också upp det gemensamma ansvar han menar att alla människor 

har för våra relationer och han utgår ifrån att vi alla är i beroendeställning till varandra. 
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Lögstrup menar att det är många olika faktorer som påverkar hur mycket som står på spel 

för en människa när hon visar tillit i en relation. Det beror på hur den andre är, vem som 

bestämmer och hur personen mår och är i just den situationen. Kärnan är dock att 

kommunikation alltid handlar om att våga möta en annan människa och att vilja bli 

tillmöteskommen. Han konstaterar också att vi alla bidrar till varandras världar genom 

vilken hållning eller attityd vi har till den andre. Jag finner detta intressant i sammanhanget, 

eftersom tillit är centralt relationen mellan lärare och elev samt att perspektivet att alla 

bidrar till varandras världar är tänkvärt när det gäller klassrumssituationen. I skolan sker 

varje dag ett oändligt antal möten mellan många olika människor som möts i många olika 

situationer. Lögstrup framhåller också ett gemensamt ansvar för hur våra relationer ter sig. 

Håkan Jenner (2004) har i sin studie fokuserat på vad lärares engagemang och bemötande 

kan ha för betydelse för elevens motivation. Han problematiserar hur bemötandet kan 

påverka mötet mellan lärare och elev och vilka yttringar detta kan ge i mötet mellan de 

båda. Han belyser att motivation inte är en egenskap hos en människa, utan att den är en 

följd av hur människan blir bemött.  

 
En grundläggande tes, som genomsyrar framställningen, är att motivation och 

motivationsarbete är en fråga om bemötande. Motivation är inte en egenskap hos 

individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. 

   

   (Jenner 2004, s. 15) 

 

En aspekt som Jenner (2004) belyser i samband med sin undersökning är maktstrukturen. 

Jenner menar att läraren har ett bestämt ansvar för relationen och att hen måste vara 

uppmärksam på sin maktposition. Organisationen och kulturen i skolan är faktorer som 

också påverkar relationens karaktär. Jenner belyser de tysta överenskommelser som råder i 

lärarens och elevens vardagskultur och menar att dessa påverkar det pedagogiska mötet i 

högsta grad.  

 

Tidigare forskning gjord av Jackson (1968) studerar hur små, triviala händelser kan ha stor 

påverkan på elever. Det handlar bland annat om kroppsspråk och mimik och hur detta kan 

påverka tolkningen av kommunikationen med andra. Undersökningen har till exempel 

fokuserat på vad som kan göra att en lektion kan gå från att vara lugn och fridfull till att 

plötsligt ta en helt annan vändning. Ibland är det miner och andra subtila budskap som får 

stora konsekvenser. Holmgren (2006) har som tidigare nämnts också studerat det som 

ligger underförstått i olika pedagogiska handlingar och analyserar bland annat lärares 

kroppsspråk och uttryck och drar liksom Jackson (1968) slutsatsen att små detaljer kan få 

stora konsekvenser, beroende på hur de upplevs av eleverna.   

 

Hansson (2012) har i sin avhandling Den nödvändiga osäkerheten: Elevers perspektiv på 

respekt i relationer i skolan undersökt elevers syn på respekt i relationer mellan elever och 

lärare. Syftet med undersökningen är just att vinna mer kunskap om respekt som en etisk 

aspekt av relationer i skolan. Hansson undersöker vad elever lägger för innebörd i ordet 

respekt. Resultatet visar att eleverna i stor utsträckning upplever att det är viktigt att alla 

behandlas med samma värde. I studien visas att alla elever har ett behov av att bli 

bekräftade och sedda.  

I flera studier, bland annat Bergmark (2009) och Johansen (2000) framkommer att elever 

värdesätter att läraren visar empati, närhet och värme och att detta kan göra att elever 

upplever att de bättre kan ta in ny kunskap. Bergmarks avhandling Building an Ethical 
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Learning Community in Schools har syftet att titta på skolan som en etisk praktik, vilket 

innebär att man ser på skolan som en arena där möten som inramas av etiska aspekter sker. 

Bergmarks resultat vittnar om att eleverna visar stor uppskattning till lärare med förståelse 

och värme, vilket i sin tur leder till bättre förutsättningar för kunskapsutveckling. Johansens 

avhandling Du berga livet på kar´n (2000) visar på liknande resultat vilket jag återkommer 

till under rubriken ”Empati, motivation och lärande”. 

 

Aspelin och Persson (2011) lyfter fram teorin relationell pedagogik som har en kärna av 

relationer, kommunikation och möten.  Poängen är att färdigheter och förmågor är något 

som växer fram inom relationer. De konstaterar att relationen mellan lärare och elev inte är 

jämställd och att detta kan få både konstruktiva och destruktiva konsekvenser.  Under de 

följande fyra rubrikerna i denna forskningsöversikt kommer jag att titta närmare på 

klassrummet som arena för etiska möten, maktstrukturen, människan bakom lärartiteln och 

slutligen empatins betydelse för relationen mellan lärare och elev. Detta är faktorer som är 

betydelsefulla för min undersökning på så sätt att de sannolikt påverkar elevers upplevelser 

av relationer till sina lärare. 

2.2 Skolan och klassrummet – en arena för etiska möten 

Om man tar en närmare titt på vad som sker i ett klassrum och hur många individer som 

tillbringar mycket tid där tillsammans med andra så inser man snart att det är en arena som 

fylls av oerhört många möten och situationer.  Holmgren (2006) skriver i sin avhandling 

Klassrummets relationsetik att det finns få miljöer som ryms av så många relationer under 

så speciella förhållanden som vad ett klassrum gör. I forskning gjord av Jackson (1968) 

framkommer att varje litet ögonblick kan ha stor betydelse för hur olika individer upplever 

det som sker. En rynkad panna eller en gäspning kan få stor betydelse för hela 

klassrumssituationen. I sin studie väljer Holmgren (2006) att använda den kanadensiske 

forskaren Julian Edgooses benämning av klassrummet som en etisk plats, en arbetsplats där 

många etiska möten sker och där många vacklanden och en stor villrådighet huserar. I ett 

klassrum pågår ofta skarpa lägen där snabba beslut måste tas, vilket gör hela situationen 

mycket sårbar. Därav namnet etisk plats. Klassrummet beskrivs också av Holmgren som en 

samvaro där människor är tillsammans och där man interagerar med varandra. Han 

understryker att forskning ofta fokuseras på det didaktiska i klassrummet och inte i lika hög 

grad på själva relationen mellan de som är tillsammans på denna begränsade yta och i 

denna komplexa situation. 

Om man tar steget ut ur klassrummet och tittar på skolan som helhet kan man konstatera att 

det varje dag pågår oerhört många etiska möten i en byggnad full av historia. Byggnaden är 

en plats där det pågår utbildning. Många elever har vistats i byggnaden under många år och 

oändligt många möten har skett inför dessa väggar. Hur dessa möten har utformats har 

sannolikt varierat genom åren men en tradition har också sakta byggts upp i skolan. Hur 

stor öppenheten är mellan lärare och elev i det etiska mötet har sin grund i olika faktorer. 

En stor del är organisationskulturen. Jenner (2004) beskriver det som sitter i väggarna. I 

skolans väggar finns traditioner, rutiner, förutsättningar och dolda budskap. Dessa väggar 

kan se mycket olika ut på olika skolor och kanske t.o.m. olika på olika delar av samma 

skola. En tyst överenskommelse kan handla om vad som är tillåtet och inte. Det kan handla 

om hur elever och lärare förhåller sig till varandra. Ett exempel är om dörren till lärarnas 

arbetsrum är låst eller öppen. Det skapar ett förhållningssätt mellan lärare och elev. En 

öppen dörr signalerar ett välkomnande medan en stängd eller låst dörr markerar en tydligare 

gräns mellan lärare och elev. Mötet påverkas även av lärares och elevers vardagskultur, 

vilket innefattar den mångkulturella skolan och också vilken samhällsklass parterna hör till.  
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2.3 Maktstruktur  

Maktstrukturen i skolan innebär att eleven befinner sig i en beroendeställning till läraren. 

Hur läraren förhåller sig till detta är av yttersta vikt för relationsskapandet.  Jenner (2004) 

påvisar vikten av att ha en etisk hållning, vilket innebär att läraren inte på ett oetiskt sätt 

utnyttjar sin maktposition gentemot eleven.  Ett exempel på en sådan oetisk handling skulle 

kunna vara om läraren använde betygsättningen som bestraffning. Men att utnyttja sin makt 

kan också innebära att läraren ger sig tolkningsföreträde till hur eleven upplever en 

situation. Man kan aldrig ta ifrån en elev sin upplevelse. Därför är det viktigt att läraren 

håller sig professionell och inte låter sina egna känslor styra i kontakten med eleven. Ett 

exempel kan vara att om eleven tycker ämnet är tråkigt bör läraren möta eleven utifrån 

dennes upplevelse och bekräfta känslan, istället för att bli arg på eleven och tala om hur 

lång tid det tagit att förbereda lektionen. Lärarens ilska kan skapa rädsla hos eleven och en 

lärare som ignorerar detta kan anses utnyttja sin maktposition. För att behärska att bortse 

från sina egna känslor krävs en god portion av självkännedom. 

Susanne Hansson (2009) skriver i sin avhandling Den nödvändiga osäkerheten - Elevers 

perspektiv på respekt i relationer i skolan att elever beskriver att de vill kunna känna sig 

likvärdiga med både andra kamrater och lärare. Eleverna menar att de vill bli sedda och 

hörda för den de är och de använder begreppet respekt. Här hänvisar flera elever till att 

detta utgår ifrån lärarens handlingar. Det läraren ger får han eller hon tillbaka. Hansson 

beskriver det som att läraren håller i taktpinnen och eleverna följer sedan lärarens sätt att 

vara i mötet med eleverna.   

Detta kan ses som ett komplext och svårt ansvar, då gymnasielärare ofta möter många olika 

elever och har flera olika klasser. Hur många varierar mellan olika lärare, men ett 

ungefärligt exempel kan vara att en lärare har sex olika kurser och ca 150 elever. Antalet 

elever kontra hur många minuter läraren träffar varje klass visar att det krävs mycket av 

läraren för att lyckas skapa och bibehålla en relation till var och en. För vissa ämneslärare, 

till exempel i Idrott och hälsa kan elevantalet vara betydligt större. Eleverna i sin tur har 

kanske ett tiotal olika lärare att förhålla sig till.                                   

Att relationen inte är jämställd behöver inte enbart vara negativt. I No Education Without 

Relation (Bingham & Sidorki 2004) framför Gert Biesta att det som han kallar ”glappet” 

mellan lärare och elev faktiskt är en nödvändighet. Han menar att läraren är den som har 

kontrollen över lärandet och han konstaterar att lärandet inte är en förmedling av kunskap 

från den ena till den andre utan att det sker i mötet och samarbetet mellan lärare och elev.  

Även Aspelin och Persson (2011) menar att det också finns en konstruktiv aspekt av 

maktförhållandet, på så sätt att läraren har kontroll över målet för lärandet. Läraren har 

också uppdraget att ge vägledning och att vara ett stöd i elevens mognad, vilket i sig 

innebär ett visst glapp i jämställdheten dem emellan. 

2.4 Människan bakom lärartiteln 

Studier visar att eleven har ett intresse av människan bakom lärartiteln. Aspelin och Persson 

(2011) refererar till forskning av Gadow som betonar att det är av vikt för eleven att känna 

till vem läraren är och inte bara vad läraren kan. Det är genom att visa detta som läraren får 

kontakt med eleven och möjligheten till att en förtroendefull relation skapas. Aspelin och 

Persson beskriver begreppet relationell kompetens som en förmåga att skapa relationer som 

bygger på tillit. Deras forskning visar att goda relationer karaktäriseras av tillit och 
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förtroende. En lärare med kompetens att skapa en förtroendefull relation kallar de för den 

personlige läraren, vilket innebär att man visar vem man är för eleverna, utan att för den 

delen bli privat. Vidare menar Aspelin och Persson (2011) att en förutsättning för att elev 

och lärare ska kunna lära känna varandra personligen är att utrymme ges för informella 

forum där man inte styrs av konventionella roller. Med andra ord, att elev och lärare har 

möjlighet att tala med varandra utanför ramen av ämne och undervisning. 

Tanken om betydelsen av att vara personlig stödjs av forskarna Joseph Luft och Hari 

Ingham  som 1955 skapade modellen Joharifönstret.  

 

  
Känt av jaget Okänt av jaget 

Känt av 
andra 

Det öppna jaget  

(Arenan) 

Det blinda jaget 
(blinda fläckar) 

Okänt av andra Det dolda jaget Det okända jaget 
(det omedvetna) 

 

Figur 1: Johariefönstret (Psykologiguiden 2014) 

Modellen visar att vi har sidor hos oss själva som antingen är kända eller okända, för oss 

själva eller för människor i vår omgivning. Den viktiga delen i det här sammanhanget är 

rutan som kallas för det öppna fältet eller arenan, det vill säga det som är känt för både 

jaget och andra. Luft och Ingham menar att ju större arenan är, det vill säga, att ju mer jag 

själv och andra vet om mig själv, desto större är möjligheten till en god kommunikation. 

Detta kan kopplas till relationen mellan lärare och elev. Om det finns en öppenhet i 

klassrummet kommer arenan att succesivt växa och på så sätt växer tilliten. Om rutan för 

det dolda jaget är stor innebär det att jag har en hög fasad och inte visar så mycket av min 

personlighet. I skolsammanhang kan man se det som att jag bara är mitt ämne för eleven, 

vilket gör det svårare att skapa en förtroendefull relation. 

Holmgren (2006) har i sin studie observerat vad som sker i mötet mellan lärare och elev 

och beskriver en klassrumsepisod där en lärare är besviken på en klass där eleverna dagen 

innan varit okoncentrerade, pratiga och hade rest sig upp och gått innan läraren avslutat 

lektionen. Det intressanta i den här episoden är vad som sker när läraren framför sina tankar 

till eleverna. Holmgren beskriver ögonblicket när läraren väljer att visa sig sårbar. Läraren 

talar om för eleverna hur hon upplever sin relation med dem och förklarar hur hon inte 

alltid är sig själv i klassrummet. Hon hänvisar till att det kan vara så i livet ibland, och i och 

med det så går hon utanför den inramade skolmiljön. Läraren talar även om att hon tidigare 

rent av varit rädd för klassen. Det är i detta ögonblick som Holmgren märker att eleverna 

tystnar och börjar lyssna till läraren. Holmgren drar slutsatsen att lärarens val att kliva ur 

lärarrollen och visa sig som människa fångade elevernas intresse och väckte deras empati. 

Vidare observerar han att läraren visade ett stort lugn, vilket också kan ha bidragit positivt 

till händelseförloppet. Holmgren (2006) refererar också till Aspelin och Perssons 

distinktion mellan rolldräkten som läraren har på sig och läraren som person. Holmberg 

menar att genom att visa sig sårbar och osäker lyckas läraren visa människan bakom 

lärartiteln och därmed visa sig som något annat än bara en representant för skolan. Nämnas 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=blinda%20fläckar
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bör också att klassen tidigare klagat över att ”alla lärare ger dem skit”, vilket kan ses som 

en indikation på en känsla hos eleverna av ”vi och dem”. 

2.5 Empati, motivation och lärande 
Hansson (2009) berättar att eleverna i hennes intervjuer vittnar om olika lärartyper när det 

gäller förmågan till empati. Forskningsfrågan rör vilken innebörd respekt kan ha för elever i 

sin skolsituation. Eleverna i studien beskriver respekt genom att tala om vad det inte är. 

Hansson får exempel från olika sammanhang, till exempel om bristande respekt i 

undervisningen som handlar om att läraren inte anpassar undervisningen eller är tydlig mot 

eleverna. Andra exempel handlar om att läraren framhäver sin egen situation på olika sätt. 

Ett exempel är läraren som frågar eleverna ”Vem är det som är lärare här egentligen?” 

(Hansson 2009, s.105) 

Eleverna beskriver det som att vissa lärare förstår dem medan andra inte förstår dem alls. 

En vikarie lyfts fram av en flicka som berättar att de älskar vikarien för att hon kan se varje 

elev istället för att se dem som en massa. Att läraren kan se saker utifrån elevernas 

perspektiv beskrivs som viktigt. Elever i undersökningen har även erfarenheter av lärare 

som saknar den förmågan och dessa beskrivs som gamla och att de ser eleverna som små 

och oförstående. Två flickor upplever sig mer sedda av en lärare som kan stanna kvar en 

stund efter lektionen och prata med dem även om sådant som inte har med lektionen att 

göra.  

I Jan Birger Johansens (2000) avhandling Du berga livet på kar´n. Mellom-menneskelige 

relasjoner mellom laerer og elev i dagens skole framkommer att elevens förmåga till 

inlärning ökar om relationen mellan denne och läraren innehåller närhet och värme. 

Johansen har ställt frågan om hur viktig den sociala interaktionen mellan lärare och elev är, 

och kan utifrån undersökningen konstatera att det inte är en självklarhet att den personliga 

utvecklingen sker genom en strukturerad fakta och kunskapsförmedling, utan poängterar 

vikten av den emotionella kontexten och responsen från läraren. 

Generelt kan det sies at når læreren i samhandling med eleven kan «gi av seg selv», vise 

følelser og engasjement, er dette kommunikative handlinger som ermed på å fremme en 

atmosfære fylt med nærhet og varme. Det er en klar samstemmighet om at opplevelsen 

av nærhet og varme også fremmer sosial trygghet. Denne gode stemningen gir elevene 

opplevelse av mentalt overskudd ogmot til å være ærlig overfor læreren. 

                                                                                                   ( Johansen, 2000, s.92) 

Flera studier tyder på att empati är en viktig faktor i elevers beskrivningar av gynnsamma 

relationer med sina lärare. Forskaren Ulrika Bergmark (2009) undersökte i sin 

doktorsavhandling Building an Ethical Learning Community in Schools hur relationer och 

bemötande påverkar elevers lärande och välbefinnande. Undersökningen visade att eleverna 

upplevde att deras förmåga att ta in kunskaper ökade när läraren visade empati, omsorg och 

uppskattning och när kommunikationen dem emellan var öppen. Personalen på den aktuella 

skolan deltog i ett projekt där personalen fick utbildning i ibland annat bemötande och 

empati och hur ett etiskt perspektiv på undervisningen kunde förändra planeringen av 

kurserna. Elevernas resultat förbättrades och alla elever fick minst betyget godkänt. 

The comprehensive understanding of findings is that healthy relationships, characterized 

by empathy, care, recognition, and open communication, play an important role in 

school. These relationships improved students’ ability to learn. They expressed a lot of 

negative ethical situations, which raised some questions. Is it so that we do no 

experiences to remember? These thoughts have practical implications: how can school 

focus on positive and healthy experiences as a basis for learning and development? 
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(Bergmark 2009, s.51 ) 

Det är alltså inte alltid som själva kunskapsförmedlingen och lärarens ämneskunskaper som 

står i centrum. Anneli Frelin (2010) har i sin avhandling Den relationella dimensionen av 

lärares arbete och professionalitet undersökt vilken kompetens läraren behöver förutom 

sina ämneskunskaper. Resultatet visar att lärarens skapande och upprätthållande av 

relationer har det viktiga syftet att förbättra undervisningen och också stärka elevens 

självbild, vilket i förlängningen har stor betydelse för elevens studieresultat. Frelin har 

genom intervjuer undersökt lärares argument för hur de har handlat i olika situationer med 

elever och resultatet visar att lärare förhandlar med elever för att nå en situation där eleven 

accepterar att bli undervisad. Lärare tar enligt resultatet inte relationen för given utan 

arbetar för att utveckla den i positiv riktning. Undersökningen visar också att arbetet med 

att skapa positiva relationer eleverna emellan är något som lärare prioriterar.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mycket forskning visar att elever värdesätter att 

bli sedda och bekräftade på så sätt att de känner att läraren förstår dem och att de tar sig tid 

att se individen. Empati och värme är två återkommande ord i sammanhanget. Flera 

forskningsresultat visar att eleverna har ett intresse av att veta mer om sin lärare, att de vill 

veta mer om personen bakom titeln. En annan viktig slutsats som både Jackson (1968) och 

Holmgren (2006) har dragit är att elever i hög grad läser av kroppsspråk, såsom miner och 

andra gester och att detta kan få stora konsekvenser för hur relationen mellan lärare och 

elev utvecklas.  I de olika studierna betonar flera av forskarna att det är viktigt att vara 

medveten om att det är en ojämnställd relation man har att göra med och att det finns både 

negativa och positiva konsekvenser av detta. Det negativa består i att läraren har en 

maktposition, vilket kan innebära en risk för eleven. Det positiva består i att glappet faktiskt 

kan vara en nödvändighet för elevens utveckling. Mycket av den forskning som är gjord har 

inriktats på elever i grundskolan. Därför är det motiverande för mig att genomföra en 

liknande studie bland de äldre eleverna i gymnasieskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3 Metod 

I studien användes kvalitativ forskningsintervju som metod.  

3.1 Metodval 

Enligt Kvale (1997) innebär metoden kvalitativ forskningsintervju att en intervju 

genomförs med syftet att den intervjuade personen ska beskriva sina upplevelser ur sin 

egen livsvärld. Intervjuarens avsikt är sedan att tolka de fenomen som beskrivs i intervjun. 

Metoden är användbar i min studie, då syftet med studien är att undersöka elevers 

upplevelser. 

I studien används ett fenomenologiskt förhållningssätt, vilket innebär att jag försöker förstå 

de intervjuades beskrivningar ifrån deras perspektiv och så som de upplever och beskriver 

sin omvärld. Det innebär att jag inte letar efter någon sanning om vad som är rätt eller fel, 

utan jag försöker sätta mig in i elevernas sätt att se på sina relationen mellan lärare och 

elev.  Fenomenologin innebär att man intresserar sig för att studera individers perspektiv på 

sin värld och strukturen i det som framkommer (Kvale 1997). I intervjun ska fokus riktas 

mot att vara öppen och se och lyssna på de intervjuades berättelser för att senare kunna 

beskriva det så noggrant som möjligt. Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att 

upptäcka mönster i elevernas beskrivningar. Utifrån de fenomen som intervjuaren 

upptäcker och beskriver letas sedan gemensamma väsen upp, vilket kan beskrivas som 

olika variationer av fenomenet. Intresset ligger i att lyssna på ett antal elevers upplevelser 

av en företeelse. Kvale skriver ”Den kvalitativa forskningsintervjun har unika möjligheter 

att träda in i och beskriva den levda vardagsvärlden.” (s.55) Metoden ställer krav på mig 

som intervjuare att försöka bortse från mina egna uppfattningar om ämnet och bara 

fokusera på att med ett öppet sinne försöka förstå elevens berättelse. 

En viktig del under intervjuerna var möjligheten att ställa följdfrågor och även att ställa 

kontrollfrågor för att få beskrivningen av elevens livsvärld så riktig som möjligt. En 

anledning till att jag valde intervjuer som metod är att jag ville kunna gå djupare i frågan. 

Jag är inte ute efter att ta reda på hur många som tycker någonting, utan snarare hur och 

varför. Det är elevernas upplevelser som är det intressanta.  

Intervjuformen jag har valt är den halvstrukturerade intervjun, som innebär en bas med 

frågor och olika teman används, men möjligheten att göra förändringar under intervjuns 

gång är en viktig del i intervjun. (Kvale 1997). Det är viktigt att kunna följa upp den 

intervjuades beskrivningar med följdfrågor och att låta berättelsen ha sin gång. Det kan 

innebära att ordningsföljden på frågorna får ändras eller att andra små justeringar behöver 

göras, till exempel omformuleringar av frågeställningar behöver göras för att säkerställa att 

den intervjuade har uppfattat frågan rätt.  

3.2 Rekrytering och urval  

Informanterna har deltagit på frivillig basis. Jag valde en klass i årskurs tre på gymnasiet, 

som fanns tillgänglig vid ett tillfälle när jag själv hade möjlighet att besöka dem, så det var 

inga särskilda kriterier som styrde valet. Med hänsyn till de elever som deltog i studien har 

jag valt att inte publicera vilken skola eller vilket program de tillhörde. Jag är medveten om 

att det finns nackdelar med detta och att det kan ifrågasättas när det gäller kvaliteten av 

studien, men jag har valt att sätta den etiska aspekten främst. Jag har på alla de sätt jag har 

kunna tänka ut, gjort vad jag kunnat för att varken elevers eller lärares identiteter ska kunna 

kopplas till beskrivningarna i resultatet. Därför informerades eleverna dessutom om vikten 
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av att hålla samtalet på en allmän nivå och att det ej var acceptabelt att på något sätt avslöja 

en lärares identitet.  

Hela klassen informerades om syftet med undersökningen och eleverna informerades om att 

de skulle få vara anonyma och att de i rapporten skulle komma att ges fiktiva namn. 

Samtliga elever i klassen fick möjlighet att anmäla sitt intresse. Den enda begränsningen 

var att det skulle vara tre pojkar och tre flickor, eftersom jag ville ha en jämlik fördelning 

könsmässigt. Att jag valde att inrikta mig på årskurs tre beror på att de har längst erfarenhet 

av att gå i skolan och är några år äldre än de elever som har deltagit i de tidigare studier jag 

har tagit del av. Eleverna anmälde sig spontant genom att räcka upp handen och när sex 

stycken hade anmält sig var det ingen mer som uttryckte att de ville delta. Jag hade väntat 

mig att eleverna kanske skulle vilja fundera över om de ville delta först, men eftersom sex 

stycken anmälde sig direkt blev det de som deltog i studien. 

3.3 Genomförande och analys 

Enligt Kvale (1997) består intervjuarbetet av sju stadier som börjar med tematisering och 

planering. Innan intervjuerna genomfördes gjordes det klart vad mitt syfte var och hur 

frågorna skulle ställas. Mitt mål var at försöka få eleverna att prata så mycket som möjligt 

utifrån sina erfarenheter, utan att styras av för många frågor. Mina frågor blev därför i stor 

utsträckning öppna i karaktären.(bilaga 1) 

Intervjuerna skedde under skoltid i ett ostört klassrum. Eleverna informerades om att 

intervjun skulle spelas in och att syftet med detta var att jag skulle kunna gå tillbaka och 

lyssna på intervjun som helhet samt att kunna citera eleven i rapporten. Jag var noga med 

att klargöra för eleverna att det inte finns några rätt eller fel svar på mina frågor utan att min 

önskan var att de skulle vara helt och fullt ärliga i sina beskrivningar.  Jag försökte skapa en 

trygg stämning under intervjusituationen genom att ge eleven tid att tänka efter och ge 

samtalsstöd i form av god ögonkontakt, nickningar och så vidare. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare. Detta gör det möjligt för intervjuaren 

att koncentrera sig på dynamiken i intervjun. Den inspelade intervjun innehåller också 

tonfall och pauser, vilket kan vara intressant att beakta vid den senare analysen av den. 

Detta ger också mig som intervjuare en möjlighet att fokusera på det visuella i samtalet, det 

vill säga kroppsspråk, miner och gester. Om intervjuerna hade filmats hade dessa också 

funnits kvar permanent och man hade kunnat gå tillbaka och observera elevens uttryck, 

men min rädsla var att en filmkamera skulle göra intervjusituationen mer obekväm, vilket 

var skälet till att jag valde bort den. Min stora ambition inför intervjun var att få eleven att 

känna sig bekväm. En liten mp3-spelare på bordet var ur min synvinkel ett mer diskret val. 

Hanteringen av all information som en filmad intervju ger kan vara svår och mycket 

tidskrävande. Om huvudintresset är innehållet i vad som sägs kan en videoinspelning vara 

ohanterlig vid analysarbetet.(Kvale 1999). 

Vid intervjuerna har jag varit noga med att kontrollera att jag har förstått eleven på rätt sätt. 

Detta gjorde jag genom att sammanfatta vad de sagt kring en fråga och sedan fråga om de 

upplever att jag förstått dem på rätt sätt, det vill säga att min beskrivning av deras svar 

stämde väl överens med vad de själva menade. I slutet fanns möjlighet för eleven att lägga 

till kommentarer eller sådant som de eventuellt ville framföra men som inte hade kommit 

upp genom mina frågor. Eleverna upplevde att de hade fått fram det de ville ha sagt. Någon 

lämnade en sammanfattande kommentar om vad redan hade sagt. Intervjuerna varade 

mellan 20 och 30 minuter. 
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En sårbar del i arbetet är utskriften av intervjuerna. Detta arbete är mycket tidskrävande. En 

fördel med att transkribera är att säkra olika detaljer som tonfall, pauser med mera. En 

annan fråga som Kvale (1997) tar upp är huruvida det nedskrivna talet ska återge den 

intervjuades talspråk eller om det ska skrivas om till mer formellt skriftspråk. I den här 

rapporten har jag valt att återge elevernas tal så som de faktiskt uttryckte sig. Detta val 

motiverar jag med att jag tycker det är viktigt för studien att elevernas tal återges så att 

deras allmänna sätt att uttrycka sig gör sig rättvisa. Detta för att jag anser att små detaljer 

som läten, t.ex.”eeh…” visar pauser och bidrar till ett tydligare helhetsintryck. 

Efter utskriften har innehållet i elevernas svar studerats utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar, det vill säga relationens värde och vad som påverkar dess kvalitet. Först 

analyserade jag varje elevs beskrivning i tur och ordning. Vid det analysarbetet upptäckte 

jag tydliga mönster i elevernas beskrivningar. För att skapa en struktur över elevernas 

beskrivningar valde jag att dela in dem i olika kategorier utifrån de gemensamma ämnen 

som visade sig betydelsefulla för eleverna. Kategorierna är: kommunikation, bemötande, 

trygghet och motivation. Dessa kategorier bildade senare de rubriker jag redovisar i mina 

slutsatser och i min diskussion. I dessa slutsatser utgick jag ifrån teorin relationell 

pedagogik och genom att använda några begrepp som till exempel den personlige läraren 

har jag försökt förstå elevernas beskrivningar. Ett annat exempel på begrepp som varit 

användbart är den genuina dialogen. I analysarbetet har jag försökt förstå elevernas 

beskrivningar till de fyra olika nivåerna (pedagogiska möten, pedagogiska 

tillvägagångssätt, pedagogisk rörelse och pedagogisk teori) som Aspelin och Persson 

(2011)  lyfter fram, vilket har fungerat då det gäller nivå ett och två som handlar om 

undervisningssituationen och andra situationer där dialoger förs mellan elev och lärare. 

Nivå tre och fyra är mer knutna till lärarnas arbete. Jag har även förhållit mig till den övrig 

forskning jag tagit upp på så sätt att jag under rubriken diskussion och slutsatser har jämfört 

olika resultat med de data som framkommit i min egen studie.  

 Trots noggrannhet med följdfrågor och transkribering, uppstod under analysens gång viss 

tveksamhet från min sida när det gällde tolkningen av ett uttalande från en av eleverna. I det 

fallet togs ny kontakt med den berörda eleven som i efterhand förklarade innebörden av det 

som sagts. 

3.4 Trovärdighet 

För att säkerställa studiens kvalitet var jag vid planeringen noggrann med att tänka igenom 

vilken information eleverna skulle få innan de valde att delta i studien. En viktig 

förutsättning är att eleverna inte känner en press att svara det de tror att intervjuaren ”vill” 

höra, utan känner en trygghet i att det inte finns några felaktiga svar eller beskrivningar. Jag 

var mycket tydlig med detta i min information till eleverna. Jag gick med hjälp av Kvale 

(1997) igenom rollen som intervjuare och blev medveten om den eventuella risk som kan 

finnas att man genom sina frågor kan påverka elevens svar. 

I intervjuerna är det viktigt att intervjuaren inte visar sina egna åsikter om det centrala temat 

som behandlas.  Kvale (1997) tar upp ledande frågor som ett problem som kan dyka upp i 

diskussionen kring kvalitativa intervjuer. Det är av vikt att vara medveten om att 

systematiskt ledande frågor skulle kunna påverka elevens svar, och på så sätt ha betydelse 

för tillförlitligheten i studien. I min studie kunde detta ha lett till att elevens beskrivningar 

hade blivit en spegelbild av mina egna antaganden och att mina personliga åsikter kunde ha 

färgat elevernas berättelser. Därför var jag noga med att vara neutral i mina frågor. 
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Frågornas karaktär är också viktig för hur pålitligt resultatet är. I intervjuerna har jag 

försökt ställa öppna frågor som välkomnar elevens egna berättelser för att på så sätt inte 

styra elevens svar för mycket. När det gäller transkriptionen är elevens talspråk inte 

översatt till skriftspråk med anledning av risken för att översättningen inte återger en riktig 

bild av elevens svar. (Kvale 1997) 

Man bör visa försiktighet när det gäller generaliseringar. Det är subjektiva upplevelser och 

som intervjuare är man också delvis styrd av sina egna förkunskaper och uppfattningar om 

ämnet. Det intressanta är dock att söka efter mönster och möjliga konstateranden om hur 

det kan vara. 

3. 5 Forskningsetik  

I studien har jag följt de fyra forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Den första principen informationskravet har tillgodosetts genom att deltagarna i studien har 

fått information om syftet med denna och att ett deltagande bygger på frivillighet. Att 

eleverna själva har bestämt sig för att vara med uppfyller den andra principen, det så 

kallade samtyckeskravet. Den tredje principen eller Konfidentialitetskravet innebär att man 

ska värna om deltagarnas anonymitet, vilket gjordes genom att en avidentifiering av 

eleverna. De har tilldelats fingerade namn. Information om vilken skola eleverna går på har 

uteslutits.  Eftersom studien innebar att eleverna skulle prata om relationer till sina lärare 

uppmanades eleverna att inte nämna lärare vid namn eller på annat sätt framhålla lärarens 

identitet. Eleverna påmindes om detta under intervjuns gång i samband med frågorna. Det 

visade sig fungera väl då ingen elev nämnde lärare vid namn. De var mycket noga med att 

berätta på en allmän nivå. Nyttjokravet uppfylls genom att det material som framkommit i 

studien endast kommer att användas i denna studie. 
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4 RESULTAT 

Resultatet av studien presenteras i form av sex elevporträtt i vilka elevernas beskrivningar 

av sina upplevelser återges. Samtliga porträtt inleds med en kort presentation av eleven, 

under en rubrik som valts utifrån det mest framträdande ur elevens berättelse. Detta har 

gjorts för att skapa en helhet och en förförståelse för att underlätta den fortsatta läsningen. 

För att skapa en tydlig struktur har jag valt att bygga upp varje porträtt utifrån fyra rubriker 

De fyra rubrikerna är Relationens betydelse, Definition av en god relation, Definition av en 

dålig relation och ansvaret för relationen. Valet av rubriker gjordes utifrån syftet. Den 

första rubriken handlar om relationens värde. De två följande rubrikerna som innefattar 

elevens definition av relationens kvalitet skapades för att det är viktigt att förstå vilken 

innebörd eleven lägger i en god respektive dålig relation, annars kan det bli en diffus 

diskussion kring vad eleven egentligen menar. Olika människor kan ha olika definitioner av 

vad en relation med kvalitet är. Under den sista rubriken handlar om hur eleven ser på 

ansvarsfördelningen i relationen. De gemensamma nämnare och mönster jag har hittat 

genom att analysera elevernas beskrivningar kommer jag att diskutera under rubriken 

Slutsatser och diskussion. Där utgår jag ifrån den tematisering jag har gjort utifrån vad 

eleverna har berättat i intervjuerna. 

 4.1 Att lyssna på varandra - Emma 

Emma är en elev som utstrålar ambition och vilja. En målmedvetenhet genomsyrar hennes 

svar, då hon kopplar sina svar i intervjun till sina studieresultat. Emma sätter ett stort fokus 

på att en god relation till läraren är en viktig faktor när det gäller hur hon lyckas med sitt 

skolarbete. Många av hennes svar handlar om kommunikation och vikten av att lärare och 

elev lyssnar på varandra. För Emma är detta avgörande för hennes motivation och 

engagemang i olika kurser. I förlängningen kommer relationen att påverka hennes insatser 

och betyg. Emma analyserar både lärarens sätt att kommunicera och sitt eget, vilket tyder 

på att hon är mycket medveten om både sitt eget och andras sätt att kommunicera. 

4.1.1 Relationens betydelse 

Emma tycker att det är viktigt med en god relation med sina lärare för att hon tror att man 

kan lyckas bättre med sitt skolarbete när man har en god relation.  Det blir mer intressant att 

gå till lektionen om man har en bra relation, menar Emma. Hon beskriver också att om hon 

inte tycker om läraren så orkar hon kanske inte lyssna på lektionen, vilket kan leda till att 

Emma inte presterar sitt bästa. Detta tyder på att den yttre motivationen är viktig för Emma. 

Det innebär att hennes motivation påverkas av faktorer i omgivningen. Läraren är en yttre 

faktor som i Emmas fall har en stor påverkan på henne. Det kan vara så att Emma i stor 

utsträckning är relationsstyrd. 

Nja asså, har man en bra relation så blir det ju roligare att gå till lektionen. Tycker man 

inte om personen så blir det så här… eller ja… då orkar man inte lyssna 

Emma gör en koppling mellan en god relation och att tycka om personen. Emma 

återkommer till att hon tycker om läraren i de fall där hon upplever sig ha en god relation. 

Detta liknar de svar som Hansson (2009) fick i sina intervjuer där elever uttryckte att de 

”älskade” vikarien som såg eleverna som individer. Att ”tycka om ” har med känslor att 

göra och det framkommer tydligt att Emma styrs av sina känslor då hon i sin beskrivning 
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använder verb som ”roligare” och ”orkar” som är rena värderingar som Emma gör utifrån 

sina egna känslor.  

4.1.2 Definition av en god relation 

För Emma är det viktigt att lärare och elev lyssnar på varandra och att hon kan få tips om 

hur hon ska göra i olika uppgifter.  När hon upplever att läraren ”inte lyssnar” eller 

”ignorerar” henne så tycker hon att det blir tråkigt. Återigen beskriver hon sina upplevelser 

utifrån vad hon känner (”tråkigt”). Vidare poängterar Emma att om man lyssnar på läraren 

och tycker att det är intressant så är chansen större att man lyckas med sitt skolarbete.  

Om du lyssnar på mig så vill jag ju göra bra ifrån mig, men om du bara ignorerar mig, då 

tycker ju jag att det är tråkigt. 

Här konstaterar Emma att det finns en drivkraft i henne att visa läraren vad hon kan och att 

hon vill göra bra ifrån sig för att på så sätt ge någonting tillbaka till den lärare som lyssnar 

och visar sig intresserad och engagerad för Emma. Det kan tolkas som att ett givande och 

tagande är viktigt för Emma i hennes relationer till olika lärare. Hon är beredd att ge respekt 

tillbaka i form av ett gott arbete till den som visar henne respekt och engagemang.  

En bra relation beskrivs av Emma som en relation där hon blir lyssnad på och där hon 

känner att läraren förstår henne. En bra relation för Emma är alltså en relation där hon får 

känslan av att bli lyssnad på och där hon märker att läraren ser till att hen förstår vad Emma 

menar. De goda konsekvenserna av detta är enligt Emma att hon då vågar prata med läraren 

mer, även om andra saker som kanske inte alltid rör själva skolarbetet.  

Att den har lyssnat och förstår mig. Då blir det att jag fortsätter gå dit och pratar, om det 

är några problem eller så asså… Då kan man hjälpa till att lösa problemet och då går det 

bättre i skolan. 

Emma uppskattar när läraren kan ”dra ett skämt” när klassen verkar trött. Här beskriver 

Emma att det kan väcka hennes intresse i de lägen där energin är låg och det kan vara svårt 

att fokusera. Det kan ses som ett ytterligare exempel på en känslostyrd motivation hos 

Emma. Hon kan då gå ifrån att vara trött till att få skratta och uppfyllas av en mer positiv 

känsla, vilket kan väcka hennes intresse och motivation. 

Det är roligare om det kommer in en person som kan dra några skämt om dens liv, till en 

viss gräns då… inte hela tiden, men ibland om de märker att vi blir trötta så drar de till 

med ett skämt. Det kan vara vad som helst kanske om hunden eller någonting, då blir det 

mycket roligare att lyssna. Sen finns det lärare som håller sig till ämnet som ändå är 

roliga. Det är den läraren som är bäst för den behöver inte dra till med en massa saker för 

den är rolig ändå. Den kan ju sitt men är ändå rolig så här... eller ah. 

Samtidigt som Emma uppskattar skämt är hon noga med att påpeka att det inte ska skämtas 

hela tiden utan att det ska vara seriöst och att den lärare hon ser som allra skickligast är den 

som lyckas vara rolig samtidigt som den håller sig till ämnet. Emma nämner en personlig 

händelse, en rolig situation, som läraren har berättat om. När läraren gör detta öppnas en del 

av lärarens personliga sfär upp och läraren går utanför själva ämnet som undervisningen 

kretsar kring. Emma menar att det blir en mer avslappnad relation om man kan få skratta 

och ha lite roligt emellanåt. Enligt Joharifönstret (Psykologiguiden 2014) ökar möjligheten 

till en god kommunikation när vi får veta mer om varandra och kan få en mer personlig 

relation, vilket stämmer bra in på Emmas beskrivning. 



18 
 

4.1.3 Definition av en dålig relation 

När Emma ger ett exempel på hur en dålig relation kan vara, beskriver hon hur hon frågar 

läraren om någonting som hon inte förstår och denne svarar med ”lika svåra ord”, vilket gör 

att hon fortfarande inte förstår. Då upplever hon att läraren inte lyssnar på eleven. När detta 

händer vill hon inte fortsätta att ställa frågor utan försöker istället hitta svaren på egen hand. 

Det kan ses som ett tecken på en obalans i givandet och tagandet i relationen som Emma 

tidigare har beskrivit som viktigt. När Emma känner att hon inte förstår läraren och läraren 

inte ändrar sitt språk så känner hon sig dum, vilket leder till att hon väljer att fly från den 

jobbiga situationen och söka sina svar på annat sätt. De ”svåra orden” har blivit ett brus i 

kommunikationen mellan Emma och läraren. Man kan misstänka att läraren inte är 

medveten om att Emma inte förstår, eftersom hon slutar att fråga efter ett tag. 

Konsekvensen av den bristfälliga kommunikationen blir att Emma upplever att hon inte 

känner den här läraren alls. 

Man har sagt till läraren att man inte förstår vad han pratar om men han lyssnar inte utan 

fortsätter prata med de svåra orden och så. /.../ Då vill man inte fråga. Då tar man reda på 

svaren själv /.../ Jag känner nog inte den personen överhuvudtaget, tror jag. 

Återigen kommer Emma tillbaka till sin vilja att kunna lyckas med sina uppgifter. Emmas 

berättelse ger sken av att hon skulle kunna vara känslostyrd i sitt lärande, vilket skulle 

kunna innebära att kommunikationen påverkas negativt och att glappet mellan lärare och 

elev ökar. Det kan finnas en risk för att relationen på så sätt blir sämre och att Emmas 

motivation påverkas negativt. 

4.1.4 Ansvaret för relationen 

Emma tycker att det mest är lärarens ansvar att relationen är bra, eftersom det är lärarens 

arbete, men hon tycker också att eleven har ett ansvar. Emma gör viss skillnad på lärarens 

professionalitet och sin egen roll som elev, men inser ändå att hon som elev också moraliskt 

sett bör anstränga sig för att relationen ska hålla god kvalitet. Här kan man se hur medveten 

Emma är om att relationen mellan lärare och elev inte är jämlik på så sätt som Jenner 

(2004) beskriver i sin rapport. Han konstaterar att lärarens förhållningssätt till sin makt är 

avgörande för relationsskapandet med eleven. Emma visar en mognad i sitt resonemang 

kring relationens karaktär där hon ser sitt eget ansvar för relationsskapandet. 

Jag tycker nog båda för att om läraren försöker och eleven skiter i det då får eleven 

skylla sig själv, I första hand är det lärarens ansvar. Det är dens arbete men man ska 

hjälpas åt, tycker jag 

Emma ser själv att hon försökt att ta sitt ansvar för relationerna till lärarna, men att det inte 

alltid har lyckats. Hon beskriver hur hon försöker att säga vad hon tycker och att hon ställer 

frågor till läraren, men att hon känner att det hon säger inte når fram. Min tolkning är att 

detta är tydliga symptom på ett icke fungerande kommunikation. 

Jaa asså jag har gått flera gånger och sagt hur jag tänker men jag tycket inte att det 

hjälper.  

I exemplet ovan är det tydligt att Emma har nått en punkt där hon inte längre känner någon 

motivation till att ge relationen ett ytterligare försök. Det hörs i hennes tonfall när hon 

svarar att hon är trött på situationen. Trots detta vill inte Emma helt ursäkta sin egen roll i 

sammanhanget, utan tillägger (om än med en suck) att hennes egen inställning kunde vara 

något bättre. 

Jag kan vara lite positivare kanske…  
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4.2 Att samarbeta - Lisa 
Lisas svar handlar mycket om samspel och samarbete. Hon pratar om att ge och ta och är 

medveten om hur hon själv fungerar i olika relationer. Hon är nyfiken på läraren, men får 

hon inte tillräckligt gensvar kan motivationen börja tryta. 

4.2.1 Relationens betydelse 

För Lisa kännetecknas en god relation till läraren av trygghet.  Det som skapar en trygghet 

för Lisa är när hon känner att hon lätt kan be läraren om hjälp i skolarbetet. Det kan hon när 

hon känner ett välkomnande hos läraren och att hon får ett trevligt bemötande. Hon 

beskriver nedan att hon tycker att en god relation har betydelse för hur trygg hon känner sig 

i skolan. 

Ja, det är viktigt för då känner man sig tryggare om man vet att man kan be om hjälp och 

så. 

Relationen är också av stor betydelse för hur Lisas skoldagar ser ut. Hon ser en vinst i den 

goda relationen som innebär att olika problem eller hinder som hon stöter på, på vägen kan 

lösas smidigare om relationen till läraren är god. Om man har en god kommunikation kan 

också bekymmer lösas på ett tillfredsställande sätt och man undviker ofta de missförstånd 

som kan uppstå vid en mindre fungerande kommunikation. Hon uppskattar att läraren visar 

ett intresse och är tillmötesgående, eftersom detta får henne att känna sig sedd och trygg. 

Nämen det är väl att man kan komma överens med läraren och om man har ett problem. 

att man kan lösa det tillsammans att de inte bara skiter i det liksom… 

För Lisas del handlar det alltså om trygghet och att kunna fungera på ett bra sätt 

tillsammans. Det är viktigt för Lisa att känna lärarens stöd i vardagen. 

4.2.2. En god relation 

I den goda relationen poängterar Lisa ”kompromissen” som betydelsefull. Återigen handlar 

det om att kunna samarbeta med läraren och att kunna förhandla i en jobbig situation.  Ett 

exempel hon ger är att man kan få förhandla sig till mer tid till att slutföra en uppgift om 

man känner att tiden är knapp. Det motverkar stress, menar hon.  Här lyfter hon fram ett 

exempel med en lärare som visar vilja att hjälpa till, och som ibland ger en extra vecka till 

en uppgift om eleverna ber om det. Lisa menar att det är viktigt att lärarna lyssnar och visar 

förståelse för elevernas situation. 

Det är viktigt att lärarna förstår en och inte bara kastar på en massa saker 

Att bli förstådd av läraren genomsyrar Lisas svar och hon är övertygad om att det är lättare 

att få bra betyg i en kurs där man brinner för ämnet och tycker att läraren är bra. En bra 

lärare är enligt Lisa just en sådan som i exemplet ovan; en som lyssnar och vill hjälpa till att 

lösa eventuella hinder och problem, vilket i Lisas fall är en tydlig motivationshöjare. 

4.2.3 En dålig relation 
Han förklarar ganska jobbigt så man förstår inte och då har man inte lust att göra 

uppgiften. Och frågar man så får man liksom inget svar utan då får man liksom hitta sitt 

eget svar /…/ alltså han lyssnar men han säger för mycket... alltså… istället för att ge ett 

rakt svar så känns det som om han pratar runt svaret. 

Något som Lisa ser som ett hinder är att lärare ibland pratar för mycket utan att hon får svar 

på sin fråga. Hon tycker att hon inte förstår på grund av att läraren pratar ”runt” det viktiga. 

Hon önskar en tydlighet och ett ganska rakt svar på frågan. När hon inte får det slutar Lisa 

att fråga läraren för att hon inte vill känna sig dum. Detta gör att hon tappar lusten när hon 
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får leta svaret själv på andra sätt, vilket i sin tur kan leda till sämre resultat. Detta skapar 

också en osäkerhet hos Lisa som gör att hon blir orolig för att inte få godkänt i kursen. 

Bristen på god kommunikation får konsekvenser för kursen som helhet, tycker Lisa: 

Den relationen är väl typ lite lösare. Det känns som om man inte riktigt kommer fram. 

Det är någonting som är fel. /…/ Man känner sig lite osäker för man vet typ inte om man 

ligger på G eller MVG. 

Att det uppstår situationer där Lisa känner sig osäker är jobbigt för Lisa. Hon vill gärna 

förstå hur andra människor tänker, eftersom det gör att hon upplever att hon känner 

personen bättre. I exemplet hon ger har hon ingen egentlig relation till läraren, vilket enligt 

Lisas definition innebär att hon sällan eller aldrig pratar med läraren om annat än skolarbete 

och inte ens det sker på ett fungerande sätt.  Detta ger henne ingen möjlighet att förstå 

läraren och hon känner sig i sin tur inte heller förstådd. Lisa har ett intresse av att lära känna 

läraren lite mer som person. Lisa föredrar en öppenhet ifrån lärarens sida och är benägen att 

visa mer av sig själv också i en sådan relation. Hon fokuserar mycket på hur andra 

människor tänker och fungerar. I en mer stängd relation får Lisa inte insyn i detta, vilket 

gör att hon får en känsla av otrygghet. 

Jag tycker det är ganska viktigt för då blir det personligt. /… / Man behöver inte veta 

allt, men man kan veta lite bakgrund typ /…/ Man vill ju ofta veta hur andra människor 

fungerar och tänker och då blir det lättare liksom om de visar en bakgrund, så det tycker 

jag är väldigt viktigt att man får se deras sida 

Hon tycker också att det blir mer intressant om hon får exempel ur verkligheten på 

lektionerna. Att bara utgå från boken blir enformigt och tråkigt, menar hon.  Därför 

uppskattar hon när läraren ger exempel på egna erfarenheter och på så sätt blir personlig 

även inom ämnet. Vinsten med detta är för Lisa att hon själv kan dra lärdom av exemplen. 

Om man har ett problem då, då kanske den har tagit ett exempel från sina erfarenheter då 

liksom… och då kan jag ju ta hjälp utav det, av den läraren. Den kanske har hjälpt en 

elev med det förut och då kanske jag också kan få hjälp. 

Även här finns en önskan om trygghet hos Lisa. Om en lärare har hjälpt en elev med 

samma sak tidigare är det troligt att hen kan göra det igen. Lisa upplever en trygghet i att 

veta detta. I en tolkning av vad Lisa säger kan man se att läraren som person med sin egen 

erfarenhet är en viktig del för Lisa. Man kan dra slutsatsen att undervisningen och 

relationen till läraren flyter ihop till ett. 

4.2.4 Ansvaret för relationen 

Lisa tycker att det till en början är lärarens ansvar att en god relation skapas, men att 

eleverna också ska ta ansvar efter hand. Hon menar att det är ett ömsesidigt ansvar som 

eleverna skolas in i. 

Första dagen i skolan är det lärarna, men sedan efter hand även eleverna, läraren kan ju 

liksom inte ta ansvar för alla. Det handlar om att ge och ta. 

Hon beskriver att hon själv brukar försöka öppna en konversation och att hon försöker visa 

läraren hur hon tänker om saker och ting och att hon sedan också är nyfiken på lärarens sätt 

att tänka och vara. Sedan har det med lärarens bemötande att göra, enligt Lisa. Hon 

upplever att hon själv blir mer negativ och ointresserad om hon märker att hon inte får 

gensvar av läraren. I sin beskrivning talar Lisa särskilt om en-till-en-relationen med läraren. 

Den som man har en bra relation med, den blir det lättare att prata med, men den man 

har en dålig relation med, då blir det så här… Äh, jag vill inte prata med dig för du 
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svarar ändå inte på mina frågor… Man blir lite så här anti… även fast man inte har 

någon anledning typ. 

Lisa visar en medvetenhet om att människors inställning kan vara avgörande på många sätt 

och konstaterar samtidigt att en dålig relation ofta fortsätter att vara dålig, eftersom det blir 

som en ond cirkel. 

4.3 Att låta känslorna styra - Stefan 
Stefan ger många svar som bottnar i känslor. Han läser av lärarens kroppsspråk och lyssnar 

noga efter tonfall i lärarens tal. Holmgrens (2006) resultat visar att små gester, miner eller 

tonfall kan vara ytterst vikt för hur eleven upplever sin skolsituation. Stefan är ett exempel 

på en elev som har känselspröten utfällda för just dessa faktorer. För Stefan är det mycket 

viktigt att han känner en skön stämning i skolan. Det handlar mycket om stämning i 

klassrummet och att känna sig bekväm i närvaron av olika lärare. Stefan kan bli mycket 

negativt påverkad om han upplever att en lärare är ”grinig”. Då blir det ett hinder för 

relationsskapandet mellan honom och läraren. Stefan lyssnar mycket på sina känslor och är 

mycket styrd av vad han tycker om läraren. Det påverkar hans motivation i högsta grad.  

4.3.1 Relationens betydelse 

Stefan börjar med att lyfta fram ”stämningen” som aspekt av relationen. Han tycker om när 

stämningen i klassrummet är god. Det gör honom mer motiverad att gå till skolan. Han trivs 

när han kan känna sig trygg och när han kan koppla av. När jag pratar med Stefan upplever 

jag en osäkerhet och jag får bilden av att han tänker mycket och analyserar olika 

kommunikativa situationer långt efteråt. Han beskriver hur han kan få ångest över att gå till 

en lektion med en lärare som han inte tycker om. Om det har hänt något negativt som att 

han till exempel har blivit tillsagd eller fått ett otrevligt bemötande hänger sig detta kvar i 

Stefans inre och gör honom osäker. Han beskriver att han inte vill vara på lektionen om han 

uppfattar läraren som ”grinig”. Vidare gör han en koppling mellan en dålig relation till 

läraren och en tråkig kurs, av vilket man kan dra slutsatsen att relationen är viktig för 

Stefans motivation. 

Ja men det är viktigt när man får en uppgift eller om det händer något i skolan… Det blir 

bättre stämning då… Det är det där med stämningen och man blir mer taggad att gå till 

skolan när man har en bra relation med läraren... Är det en lärare man inte tycker om så 

blir ju kursen inte lika rolig heller liksom… och då får man lite ångest över att gå till 

läraren och till lektionen. 

Stefans beskrivningar tyder på att han styrs av de relationer han har med sina lärare. Om 

han tycker om läraren blir han ”taggad” och gör han det inte så får han ångest. När ångesten 

kommer över Stefan får han en motvilja att gå till lektionen och vårt gamla mänskliga 

reaktionsmönster av att fäkta eller fly gör sig påmint hos Stefan som ibland väljer att fly, 

det vill säga att inte gå på lektionen. Detta skapar i sig ett större hinder både för 

studieresultaten och för relationsskapandet med läraren. 

4.3.2 Definition av en god relation 

Stefan berättar att han vill kunna prata med läraren om andra saker än skolan. Han tycker 

att i de fall där han ges möjlighet till detta upplever att han känner läraren mer.  Han vill 

kunna komma in i lärarnas arbetsrum och kallprata. Utöver vinsten med en bättre stämning 

upplever Stefan att detta gör honom mer motiverad att göra sina skoluppgifter.  

Nämen att det inte är så spänt liksom och man kan prata med läraren nästan lite om vad 

som helst, även om det inte gäller skolan liksom. Det tycker jag är viktigt. Det blir lite 

som att man känner läraren. Så att det inte blir liksom skola, skola, skola. 
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Stefan verkar må bra av att få koppla bort själva skolarbetet då och då och få vara sig själv 

utan några prestationskrav. Han beskriver en lättnadskänsla när han får prata om vardagliga 

saker med läraren. Återigen kan detta förstås via Johariefönstret.(Psykologiguiden 2014) 

Att vara personlig i sin relation är en av grundstenarna i den relationella pedagogiken 

(Aspelin & Persson 2011), vilket verkar passa Stefan mycket bra. 

Man kan komma in i ett arbetsrum och prata och inte behöva prata om skolan liksom och 

det är skönt! Det kan vara skönt under skoltid att kunna prata om annat också. 

Stefan tycker att det är positivt med lärare ger långa svar på så sätt att Stefan tycker att han 

får möjlighet att förstå vad läraren menar. För Stefan är ett långt svar detsamma som en god 

förklaring. Stefan känner sig väl tillmods när han kan ”förhandla” med läraren. Det kan 

gälla saker som datum för inlämning av en uppgift. När läraren är villig att diskutera sådana 

saker och på så sätt kanske nå en kompromiss känner sig Stefan delaktig och lyssnad på. 

Han säger att det han gör själv för att upprätta en relation är att prata mer och mer, men att 

han först avvaktar för att se hur läraren är. Stefan menar också att det är lärarens ansvar att 

en god relation skapas eftersom hen är ledaren. Konstaterandet av att läraren är ledaren bär 

Stefan med sig genom flera situationer, bland annat när det gäller betygssättning. Han 

känner av maktpositionen som läraren har, i form av att han känner att han inte kan påverka 

betygen. 

Det är ju när man kan förhandla med en lärare om man inte hunnit göra en sak och 

hamnat efter och de lägger upp nån slags plan eller så, så att de får in den ändå… 

uppgiften. Då känns det att man ändå är med och arbetar med dem liksom och att man 

får långa, bra svar. Det är väl det liksom. 

Det Stefan beskriver ovan är att han får en känsla av delaktighet när han ges möjligheten att 

diskutera till exempel ett inlämningsdatum. Han upplever då att läraren visar en 

samarbetsvilja och att det går att lösa olika situationer som uppstår. Det han säger om 

långa, bra svar kan grunda sig i en känsla av att bli sedd, då ett långt svar torde innebära att 

läraren tar sig tid till att svara eleven på ett tillfredsställande sätt. 

4.3.3 Definition av en dålig relation 

Negativa faktorer som Stefan lyfter fram är att läraren ignorerar honom eller gör en stor sak 

av något som enligt Stefan inte är någon stor sak. Det kan handla om att Stefan pratar för 

mycket. Stefan har erfarenheter av att ha blivit utskälld inför klassen, vilket han upplevde 

som mycket obehagligt. Stefan är en person som inte låter sådana händelser rinna av honom 

så lätt. Han menar att det brukar vara lärare som han inte har så god kontakt med som 

skäller på honom. De lärare som han har god kontakt med tonar ner det och det blir inte så 

allvarligt, fortsätter han. 

Den dåliga läraren ignorerar och att den liksom… svårt att förklara … När man gör 

något som är lite fel så blir det en mycket större grej av det. Och att det är väldigt så där 

att man gör jättemycket fel. Pratar man lite för mycket t.ex. så blir det en jättestor grej. 

Det blir väldigt tråkigt resten av lektionen och kanske ännu längre. Och det har jag varit 

med om och det är inte så kul att få en utskällning på 5-10 minuter när hela klassen 

lyssnar liksom. Det är väldigt jobbigt och det brukar vara med sånna man inte känner så 

väl. 

Ett läge där det kanske verkligen är så att elev och lärare inte känner varandra är vid 

vikariat, vilket är en sak som Stefan lyfter upp som exempel. Han själv gör tolkningen att 

det beror på att de inte känner varandra, vilket kan appliceras på Johariefönstrets 

(Psykologiguiden 2014) ruta för det dolda jaget, det vill säga att jag inte visar så mycket av 

mig själv inför andra. Om den här rutan är stor är det svårt att skapa en god relation. 
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Vikarier får sällan tiden till att öppna ”arenan” för relationsskapande, då de kanske bara 

arbetar med eleverna under en kort period. 

Det är ofta så med vikarier att de kan vara ännu värre liksom. Skälla och så där för de vet 

inte vilka vi är och vi vet inte vem de är. 

Stefan känner en rädsla för att be läraren om hjälp i de fall där kontakten inte är så god. Han 

beskriver att det som gör honom obekväm är om läraren svarar kort på hans frågor eller går 

undan. Då får han en känsla av att vara ”i vägen”. Den subjektiva känslan hos Stefan tar då 

över och blir en sanning i hans inre.  

Den svarar inte på frågan ordentligt… även så här kort… att den inte vill… eller går 

undan. Det är det som gör att man inte vill fråga. Det känns som man är i vägen eller så. 

Stefan fokuserar mycket på hur läraren beter sig eller rör sig. Kroppsspråket och lärarens 

sinnesstämning är något som Stefan scannar av noggrant. Dessa faktorer spelar en stor roll 

för hur Stefan känner sig i klassrummet. Det handlar om Stefans känslor. 

Har man ett ämne och läraren är väldigt grinig och jobbig så vill man ju inte va där för 

det blir jobbigt att vara på lektionen. 

I Stefans svar framträder en rädsla som han beskriver som mycket betydelsefull för hur det 

går för honom i skolan. I de fall där han inte riktigt känner läraren blir han osäker och vågar 

inte be läraren om hjälp på grund av att han inte vill riskera att bli utskälld eller bortgjort 

inför klassen. Hans tidigare upplevelser av detta har skapat ett minne som gör att han inte 

vill vara med om det igen. När läraren skäller på honom skäms han inför sina kamrater. 

Han kan se en tydlig skillnad mellan hur han känner sig i den goda och den dåliga 

relationen och mitt i den jämförelsen dyker en ny aspekt upp, skillnaden mellan duktiga och 

mindre duktiga elever. 

Den läraren man känner där flyter det på och man får hjälp men den läraren som man 

inte känner den vågar man inte fråga liksom. Man är rädd för att det blir fel och att 

läraren inte riktigt vill hjälpa till … Det har man varit med om rätt mycket… Det är 

liksom de eleverna som är bra de är så här liksom… Och de som inte är lika bra eller va 

jag ska säga… de är inte lika mycket värda. Speciellt i grundskolan. 

Stefan upplever att de elever som inte är lika ”bra” heller inte är lika mycket värda. Han 

grundar detta i de upplevelser han har från att lärare har svarat kort eller gått iväg när han 

har bett om hjälp. Stefan drar slutsatsen att det beror på att han inte är lika ”smart” som de 

andra. Han tror att läraren värderar dem högre eftersom de kanske förstår direkt när läraren 

förklarar någonting. Stefan poängterar att det är speciellt i grundskolan som det är så. Han 

tycker inte att det märks lika tydligt på gymnasiet.  

4.3.4 Ansvaret för relationen 

Jag tror att det är lärarna för de första för de styr ändå oss … för att det är liksom de som 

håller i det. Det är de som ska hjälpa oss och inte vi dem 

Stefan börjar med att titta på den faktiska organisationen. Han menar att eftersom det är 

läraren som har den ledande positionen så är det också läraren som har ansvaret för 

relationen mellan lärare och elev. Han ser det som att läraren har uppgiften att hjälpa 

eleverna och konstaterar i samma veva att eleverna inte är till för att hjälpa läraren. Det är 

tydligt att Stefan lägger hela ansvaret på läraren, då han hela tiden utgår ifrån att allt börjar 

hos läraren. Han menar till exempel att lärarens humör smittar av sig på eleverna. Är 

läraren glad och positiv så blir eleverna det också, men är läraren grinig och sur så blir 
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eleverna också sura. Stefan ser eleverna som en spegelbild av läraren. Han har en medveten 

taktik när han träffar en ny lärare: 

Jag kollar läget först, för om läraren är social så pratar man ju mer. 

Det han får är det han ger. Många av hans tankar grundar sig i hans känslor i olika 

situationer, där han tolkar lärares bemötande, tonfall och miner på ett noggrant sätt. Han har 

många tankar om vad läraren tycker och tänker om honom och i hans värld så är dessa rena 

sanningar, vilket naturligtvis kan skapa missförstånd och andra hinder för 

kommunikationen. 

4.4 Att vara medveten om sitt kroppsspråk - Wilma 

Wilmas svar bygger på flera olika erfarenheter. Hon bär med sig många minnen av hur hon 

och hennes kompisar har blivit bemötta av olika lärare. Samtidigt som hon beskriver 

jobbiga situationer kan hon skratta till på ett sätt som tyder på att hon ibland tar det hela 

som en klackspark. Hon lyfter fram flera exempel på olika händelser och bygger sina svar 

utifrån dessa situationer. Wilma berättar om hur hon reagerar på lärares ansiktsuttryck och 

sätt att bemöta henne och hur detta kan påverka henne både positivt och negativt. 

4.4.1 Relationens betydelse 

Wilma inleder med att konstatera att hon tycker att det är viktigt att ha en någorlunda bra 

relation med sina lärare. Hon menar att det är viktigt att kunna prata med varandra och att 

hon kan be om hjälp med sina uppgifter. Hon vill förtydliga att det inte innebär att man 

behöver ha en kompisrelation med läraren. Hon inser att lärare och elev har sina olika roller 

i relationen och att de nog inte ska vara kompisar i den bemärkelsen. Wilma vill kunna 

känna sig trygg i skolan och lyfter fram en god stämning som en viktig faktor för att trivas i 

klassrummet. 

Att man kan be om hjälp utan känna sig dum och att det inte är dålig stämning och så där 

hahaha… Det är svårt att förklara. 

Wilma upplever att när stämningen är god i klassen, blir eleverna på bra humör, vilket 

smittar av sig på läraren som då i sin tur blir trevlig mot eleverna. Detta ser hon som det 

viktigaste för att hon ska kunna lyckas. En god stämning innebär alltså för Wilma att både 

lärare och elever är på bra humör och att de har ett trevligt bemötande mot varandra. Det är 

viktigt för att Wilma ska kunna känna sig trygg, våga fråga och på så sätt ha möjlighet att 

lyckas med sina studier. 

4.4.2 Definition av en god relation 

När Wilma har en bra relation med läraren tycker hon sig vilja prestera mer. Hon blir mer 

motiverad då och tycker att hon vill visa läraren vad hon kan. Hon ger exempel på en lärare 

som hon beskriver som glad och trevlig och som är villig att hjälpa till. Det gör att Wilma 

upplever att hon lyckas bättre med sina studier. Även om det inte alltid går bra så upplever 

Wilma att när hon misslyckas på ett prov, ger den här läraren henne fler chanser och läraren 

behåller sitt trevliga sätt, till skillnad mot andra som kan bli sura över att elever inte klarar 

proven. Enligt Jenner (2004) är det viktigt att läraren inte låter sina känslor styra i mötet 

med elever, vilket verkar vara fallet i Wilmas beskrivning av lärare som blir sura över 

elevers bristfälliga resultat. Det dåliga humöret kan spegla lärarens frustration över sin egen 

insats eller över det extraarbete som omprov och annat innebär. Enligt Wilmas beskrivning 

tar hon åt sig av att läraren blir sur och det hela får negativa konsekvenser för de fortsatta 

studierna. Wilma skapar sig en negativ inställning till den sura läraren istället för att som i 

det andra fallet med läraren som behåller sitt goda humör fortsätta kämpa för att klara 
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uppgiften. Wilma menar vidare att det märks om en lärare tycker om eleverna. De blir inte 

dömda efter hur de beter sig då eller efter hur de presterar på proven. Jag tycker mig se en 

tydlig koppling mellan att en ”sur” lärare upplevs som att inte tycka om eleverna till en 

lärare med gott humör som tvärtom ger intrycket av att tycka om eleverna. 

Hon är så… oavsett om lektionen är rörig så tycker hon att det är roligt att ha oss ändå. 

Hon säger det… att hon tycker att det är roligt att ha oss. Det blir liksom roligare att gå 

på lektionerna då. 

Wilma känner sig uppskattad och omtyckt eftersom läraren talar om att hon tycker det är 

roligt att vara i klassen. Det är också något som ger Wilma mer motivation. Wilma tar 

också upp att det är lättare att våga be om hjälp när läraren är glad och tillmötesgående.  

Det skapar en trygghet hos eleverna.  

4.4.3 Definition av en dålig relation 

Wilma tar sedan upp en händelse som hennes kompis råkat ut för. Det var så att kompisens 

telefon ringde under lektionstid och kompisen svarade på grund av att hon väntade ett 

viktigt samtal. Det visade sig dock vara en försäljare som ringde och hon hade svårt att 

avbryta honom, varpå läraren blev arg över att kompisen störde lektionen med sitt prat. 

Wilma menar att den läraren alltsedan denna händelse har varit otrevlig mot kompisen. Hon 

ger ytterligare exempel på negativa situationer i skolan, till exempel när lärare låtsas att de 

inte hör att Wilma ställer en fråga eller när de ger ”konstiga blickar”. Vidare berättar hon att 

hon ibland känner sig obekväm och att hon reagerar på lärares ansiktsuttryck.  

När man tycker att det känns jobbigt så flinar han bara! 

Hon beskriver ett ämne som hon tycker är svårt och där hon känner att hon behöver hjälp, 

men när hon ber om hjälp så upplever hon att läraren ”flinar” åt henne, vilket skapar en 

osäkerhet hos henne.  Hon beskriver hur hon känner att läraren inte tar till sig vad hon 

säger. 

Alltså han hör, men han lyssnar inte liksom. 

Wilmas känsla är en sorts hjälplöshet. Hon beskriver att läraren har makten och när han inte 

lyssnar får hon helt enkelt göra som han säger. Återigen kommer hennes tankar om 

betygssättningen fram. Hon säger sig ha känslan av att en dålig relation till läraren får 

dåliga konsekvenser för hennes betyg. Här kan man se att beroendeställningen till läraren 

som hon befinner sig i visar sig tydligt. Hon känner sig hämmad av detta faktum. Oavsett 

om det finns några verkliga konsekvenser eller inte för betyget så är känslan högst verklig 

för Wilma. 

Ibland vill man vara riktigt otrevlig mot vissa personer, men det kan man inte av flera 

anledningar. Man kan inte alltid säga… och det gäller ju alla inte bara lärare, men sen är 

det ju den som ska sätta betyg och då kanske man inte kan säga att ”jag är så sjukt trött 

på dina uppgifter. 

Många av svaren från Wilma handlar om känslan av att inte vara omtyckt av läraren och 

vad det kan få för konsekvenser. Hon har en känsla av att hon får sämre betyg om läraren 

har någonting emot henne som hon uttrycker det. Eleven tror alltså att relationen kan 

påverka betyget. 

Men typ om läraren har nåt personligt emot en typ så låter man det gå ut över betygen 

eller om man så här… är otrevlig mot elever och visar att man inte tycker om dem. 
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Wilma vänder också på perspektivet och menar att hon själv inte heller har någon större 

vilja att göra bra ifrån sig i de fall hon har en sämre relation med läraren.  

4.4.4 Ansvaret för relationen 

Ansvaret för relationen tycker Wilma att både läraren och eleven har men samtidigt 

poängterar hon att det börjar från lärarens perspektiv. Läraren får tillbaka det hen ger. 

Både elev och lärare har ansvar för relationen, men det börjar från lärarens perspektiv. 

Man tänker alltid att lärare kanske är mest intresserade av själva jobbet så och att vi är 

intresserade av lektionerna. Om läraren öppnar sig mer mot eleverna så öppnar sig 

eleverna mer mot läraren. 

Wilma säger sig vara styrd av lärarens sätt att vara. Om det är en positiv lärare som hon kan 

prata med blir hon också intresserad av att veta mer om personen. Är läraren däremot 

negativ och ointresserad så menar hon att hon själv inte heller vill visa läraren något 

intresse. Wilma ger intrycket av ”allt eller inget”. Om läraren är positiv finns möjligheten 

till en relation, men om Wilma upplever att läraren inte bryr sig så gör hon heller ingen 

ansträngning till att skapa en relation med läraren. 

Lärare som är glada och trevliga och lyssnar vill man ju ha en bra relation men de som 

inte gör det de struntar man nästan i. 

4.5 Att låta relationen motivera - Mikael 

Mikael ser på skolan som en arbetsplats och kommenterar vikten av goda relationer för att 

man ska uppleva det man gör som roligt och lustfyllt. Han jämför med vilken arbetsplats 

som helst och menar att man inte kan välja vem man ska arbeta tillsammans med. Han kan 

känna viss oro för vilka konsekvenser de kan få att göra sig osams med läraren, eftersom 

läraren har viss makt, men han anser att det är både lärarens och elevens ansvar att 

relationen fungerar. Mikael fokuserar mycket på att relationen till läraren är viktig för att 

han ska känna sig motiverad att gå till lektionen. 

4.5.1 Relationens betydelse 

Mikael berättar att det är viktigt för honom att ha en god relation till sina lärare. Han gör en 

jämförelse med vikten av att ha en bra relation med sina kollegor på en arbetsplats. En dålig 

relation kan göra att han känner för att strunta i att gå på lektionen. Det är viktigt för Mikael 

att läraren är öppen så att han kan fråga vad som helst och att läraren kan ställa upp om det 

skulle vara något problem i skolan.  Han vill att läraren ska vara tydlig, för när Mikael 

upplever att läraren inte är det, så struntar Mikael i lektionen. Då orkar han inte anstränga 

sig för att lyssna. 

 Ja, jag tycker det är väldigt viktigt för att om man inte har en bra relation så blir det lätt 

att man… ah jag skiter i att gå dit… Läraren gör ju ganska mycket ändå. Det är samma 

sak om man är ute i arbetslivet. Har man dåliga kollegor så… Det spelar ju nästan ingen 

roll vad man har för jobb, om man har bra kolleger blir det roligt att gå dit. 

Vidare menar han att det är viktigt att läraren är konstruktiv i sin kommunikation med 

eleverna. Med ”konstruktiv” menar Mikael att läraren ska vara tydlig så att eleven förstår 

vad läraren menar. På så sätt kan de båda parterna komma vidare både i sin relation och i 

själva skolarbetet.  

4.5.2 En god relation 

När Mikael beskriver hur han definierar en god relation berättar han att han uppskattar när 

lärare är öppna och tillmötesgående. 
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Jaa… det är att läraren ska vara öppen. Eller ja… man behöver ju inte blanda in 

privatlivet, men du fattar… öppen alltså innanför boxen, så att man kan fråga om vad 

som helst och att läraren är där och ställer upp om det skulle vara något problem inom 

skolan. 

Om läraren visar sig engagerad så kan det bli en sådan lärare som man går till om man har 

problem även utanför kursen, fortsätter Mikael. Han vill kunna känna sig trygg i att det 

finns en lärare där om han får bekymmer med något i livet överhuvudtaget. En person som 

han kan gå till och som han kan få stöd av oavsett vad det gäller. Han tycker dessutom att 

arbetet blir bättre, kemin i klassen blir bättre och det blir roligare att gå till lektionen om 

man har en bra relation med läraren. 

Kemin i klassen blir mycket bättre och det blir roligare att gå dit. 

En positiv relation beskriver Mikael genom ett exempel på en lärare som är tydlig och 

strukturerad och som visar engagemang för eleverna. Han menar att man kan se på läraren 

om den är engagerad och vill att det ska gå bra för eleverna. Den bedömningen gör han 

utifrån lärarens sätt att prata, humör, gester och kroppsspråk. Han berättar att han har en 

lärare som ingivit förtroende och som han känner att han kan gå till och prata om nästan 

allt.  

Hon bryr sig om eleverna och man kan gå till den personen och prata om allt, inte bara kursen så. 

Hon har ingett ett förtroende om man säger så. 

Förtroendet har läraren ingett genom att ta sig tid och lyssna på eleverna, enligt Mikael. 

Han menar att man kan känna om det är ett äkta engagemang. Fenomenet som visar sig här 

är sannolikt att lärarens verbala kommunikation stämmer väl överens med kroppsspråket 

som läraren uppvisar. Holmgren (2006) har sett det motsatta när en lärare som han har 

observerat har försökt övertyga elever om att hans förtroende är intakt, medan han inte haft 

någon gard för sitt kroppsspråk som då avslöjat hans besvikelse.   

4.5.3 En dålig relation 

Mikael berättar att han haft en dålig relation till en lärare. Eleven upplevde läraren som 

otydlig och luddig.  Han har ett minne från en situation när han kände sig obekväm och det 

var en gång när han frågade läraren om en sak som han inte förstod och han fick ett svar 

som han uppfattade som underligt. Mikael beskriver hur han tappade motivationen och att 

han inte tyckte det var roligt med dessa lektioner längre.  Vidare beskriver han att 

konsekvenserna blir en ond cirkel. När man tycker det är tråkigt så hänger man inte med 

och sedan blir resultaten sämre och sämre. 

Om man frågade om hjälp så var det bara: Va?! Vadå kan du inte det? Typ... liksom. 

På frågan om vad det är som gör att det känns som att en lärare lyssnar eller inte svarar 

Mikael att det är svårt att förklara, men han återkommer till den för honom negativa 

upplevelsen med kommentaren han fick från en lärare. Det var något konstigt med sättet 

han sa det på, menar han. Han tolkade det hela som att det han frågade om var en sådan 

självklarhet att frågan var dum. Det gjorde att Mikael stängde av och tappade intresset. 

Mikael har en känsla av att det kan påverka betyget om man till exempel blir osams med 

läraren. Han säger att det inte borde vara så eftersom han vet att lärarna är professionella 

och han säger att de inte sätter betyg efter ”hur mycket man fjäskar och så”. Men han 

beskriver en tydlig känsla av att en dålig relation kan ha negativa konsekvenser för betyget. 

Själv tycker han dock att han fått de betyg han förtjänar. 
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Det känns ju bättre med den lärare som man har kommit i kontakt med, även om man 

förstår att lärarna är ju professionella. De sätter ju inte betyg efter hur mycket man 

fjäskar eller hur trevlig man är… eeh… Men det känns lite som att om man har varit 

osams med någon lärare så tänker man att nu kommer jag inte få bra betyg. Det känns ju 

så men… 

Här känner sig Mikael lite osäker, eftersom han å ena sidan tycker sig veta att lärarna är 

professionella, men å andra sidan tvekar han eftersom hans känsla ibland är den motsatta.  

4.5.4 Ansvaret för relationen 

Mikael tycker att det på gymnasiet är både lärarens och elevens ansvar att en god relation 

etableras. Läraren har lite mer ansvar för struktur och så vidare i kurser, men eleverna har 

också ett ansvar. De signaler jag uppfattar genom Mikaels kroppsspråk är att han noga 

tänker igenom mina frågor och han låter säker på rösten när han svarar. 

Det är inte enbart lärarens ansvar att det ska bli en bra relation. Det är även eleven som 

får ta tag i det annars kanske läraren tänker att han inte bryr sig. Man måste gå halva 

vägen var. 

Med detta menar han att eleverna också har ett ansvar så till vida att de inte bara kan strunta 

i uppgifter eller undvika att ställa frågor och så vidare. Mikael kan se en fara i att läraren 

uppfattar eleven som helt ointresserad och att relationen då riskerar att fallera. Mikael 

tycker att elev och lärare kan mötas på halva vägen när det gäller olika saker. Det är viktigt 

för att relationen ska kunna utvecklas åt ett positivt håll. 

4.6 Att vara social och att kunna kommunicera - Tommy 

Tommy fokuserar mycket på kommunikationen mellan lärare och elev när han svarar på 

frågorna. Han uppskattar när läraren är social och upplever sig själv vara social. Han 

framhåller ett stort behov att prata med och att umgås med andra människor. Hans 

motivation hänger mycket på hur han upplever sin lärare.  

4.6.1 Relationens betydelse 

Tommy tycker att det är jätteviktigt att ha en god relation till sina lärare. Han berättar att 

han upplever sig själv bli mer fokuserad på lektioner där han har vad han kallar för en ”bra” 

lärare. När det gäller definitionen av vad en bra lärare är handlar det för Tommy mest om 

att ha en god kommunikation. Det som är viktigast för Tommy är att kunna prata med 

läraren. 

Det som betyder mest för mig är att man kan prata med den, att man kan diskutera 

problem som man kanske stöter på /…/ Och sen är det viktigt att kunna prata om annat 

också för då får man en bra relation… eeh… jag vet inte, men det är viktigt. 

Vidare beskriver Tommy att relationen till läraren kan vara avgörande för om han tycker att 

en kurs är rolig eller inte. Om man tycker att någonting är roligt ökar också motivationen, 

menar Tommy. Han tror också att detta påverkar resultatet, eftersom han kanske inte 

”orkar” fördjupa sig i en uppgift om han inte tycker att den är rolig. Det i sin tur leder nog 

till ett lägre betyg, konstaterar han. 

4.6.2 En god relation 

Tommy menar att det är viktigt att kunna prata med lärarna om man stöter på problem i sina 

uppgifter och det är också viktigt att han förstår vad som sägs vid genomgångarna. Att prata 

med läraren betyder för Tommy att han kan prata med hen om olika saker, på olika sätt. Då 

får man en ”bra relation på alla sätt” menar han. Tommy tar upp aspekten ”mindre stress” 

som en fördel med en god relation. Han beskriver att när han kan prata med läraren behöver 
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han inte känna en sådan press och han kan göra uppgifterna utan att stressa. Det han syftar 

på är både att han kan få bra hjälp att komma igång och att han kan diskutera med läraren 

angående inlämningsdatum om det är så att han hamnar i tidsbrist. Han känner då att han 

blir lyssnad på, vilket är en viktig del för Tommy i sin relation till läraren. 

Tommy tar upp motivationen som en annan aspekt av relationsskapandet.  Det blir roligare 

att lyssna och att gå på lektionerna om man har en god relation, säger han. Tommy tror att 

relationens kvalitet spelar roll för hans resultat i kursen. Detta beror enligt Tommy på att 

han känner en större motivation att gå på de lektioner i vilka han har en god relation till 

läraren, vilket i förlängningen kan leda till bättre betyg på så sätt att Tommy ger mer i dessa 

uppgifter. Om han har en dålig relation till läraren känner han sig omotiverad för lektionen 

som sådan, berättar han. 

En lärare som är bra är enligt Tommy en lärare som är social och engagerad och vill att det 

ska gå bra för eleven och att denne ska få ett bra betyg. Han märker detta genom att han 

känner att läraren försöker hjälpa honom så mycket som möjligt. Det kan visas genom att 

läraren tar sig tid för Tommy och att hen visar tydligt att hen tror på Tommys förmåga. 

I en god relation känner han också att han vill visa läraren vad han kan och han beskriver 

att han kämpar mer med uppgifterna i dessa fall. Om han tycker om läraren så kämpar han 

mer med uppgifterna.  

Om jag har en bra relation med läraren vill jag visa mer för läraren eftersom jag tycker 

om den på ett annat sätt och då blir det mer att man kämpar med uppgiften. 

4.6.3 En dålig relation 

Utifrån mig i alla fall om man inte har en bra relation med läraren så lägger jag energi på 

annat än själva skoluppgiften. Då kanske jag stör mig mer på vad den läraren gör eller 

inte gör. 

I en dålig relation lägger Tommy sin energi på att reta sig på saker som läraren gör eller 

inte gör. Det innebär att hans fokus ligger på helt fel saker. Att inte vara koncentrerad på 

det viktiga i genomgångar leder enligt honom själv till ett sämre resultat i kursen.  

Tommy upplever inte att han känner av lärarens maktposition så mycket. Han tycker sig 

känna att lärare och elev är ”lika”. Däremot tror han att det finns lärare som känner av sin 

maktposition och som vill ”köra” med eleverna. Han tar återigen upp exemplet med den 

lärare han har en dålig relation till och beskriver hur läraren inte lyssnar på eleverna. 

Den personen kanske inte tror att vi har något annat att göra än skolarbete just nu. /…/ 

Det känns som om den läraren vill ha mycket makt för att han lyssnar inte. Han blir bara 

sur och grinig om man säger emot typ. 

Här känner Tommy att han får många uppgifter och att läraren ”inte tror de har något 

annat” än just den kursen. Om man har en bra relation kan man hjälpas åt att göra det bästa 

i en pressad situation, menar han. Det som saknas i den här beskrivna relationen är en god 

kommunikation och en möjlighet att bli lyssnad på. Lärarens förmåga till empati är något 

som framkommit som en viktig förmåga i flera studier, till exempel i Bergmarks (2009) 

avhandling där förmåga till empati och omsorg har visat sig vara framgångsrika faktorer när 

det gäller hur elever upplever sin förmåga till lärande. För Tommy är det mycket viktigt att 

läraren kan sätta sig in i hans situation och till exempel förstå hur det är att vara elev när 

uppgifterna hopar sig. 
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4.6.4 Ansvaret för relationen 

Själv försöker Tommy att vara social och samarbetsvillig gentemot sina lärare. Det innebär 

att han försöker att ta initiativ till att prata med läraren och också att visa sig intresserad. 

Han tycker att det är båda parters ansvar att skapa en god relation. Han berättar om hur han 

upplever det när en ny lärare för första gången stiger in i klassrummet: 

Om det kommer in en ny lärare i klassrummet så känner man ju direkt lite hur den är 

eller så /…/ Eeh… det är lite utstrålning eller så här… lite hur de går eller kanske klär 

sig… det tror jag. /…/ Sen är det ju bemötande med en gång, om man får ett dåligt 

bemötande med en gång så är det ju svårt att vända bilden från negativ till positiv. 

Tommy beskriver att kroppsspråk och kläder kan sända olika signaler som berättar något 

om personen han möter. Han är medveten om att han läser av och tolkar de signaler som 

kroppsspråk och kläder kan sända. Det första intrycket blir ofta bestående Lärarens 

beteende är en annan faktor som spelar roll för hur Tommy upplever personen. Här är 

bemötandet centralt. En negativ inställning kan skapas om läraren utstrålar irritation, rör sig 

på ett konstigt sätt eller genom sina miner visar en negativ attityd. Har man fått en negativ 

inställning till en lärare från början beroende på hur hen bemöter eleverna så kan det vara 

svårt att göra sig av med den bild man fått, menar Tommy.  
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5 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

5.1 Inledande ord 
Resultatet i undersökningen visar att eleverna i studien är medvetna om betydelsen av 

kvaliteten av relationerna de har med sina lärare. Eleverna har beskrivit att de upplever att 

det är viktigt att ha en god relation till sina lärare. Samtliga svarade med säkerhet på frågan 

och det fanns inte några tveksamheter kring detta. Att elever har många åsikter om olika 

lärare är ingen hemlighet, men det intressanta i den här undersökningen är vilka faktorer 

som spelar roll för om eleverna tycker om eller inte tycker om läraren. Jag skulle i vissa fall 

vilja ta det hela ett steg längre och använda uttrycken älskar och hatar. Elevernas känslor är 

starka och det är en sak som jag tar till mig från intervjuerna. Det handlar ofta om allt eller 

inget i elevernas beskrivningar.   

De slutsatser jag har dragit utifrån elevernas beskrivningar har för att skapa helhet och 

struktur tematiserat och delat in i fyra kategorier utifrån de mönster jag upptäckt i elevernas 

beskrivningar. Dessa kategorier är: kommunikation, bemötande, trygghet och motivation. 

Kommunikation innefattar betydelsen av kroppsspråk, tydlighet, kompromisser och att 

lyssna. Under kategorin bemötande diskuterar jag elevers upplevelser av det första 

intrycket, av hur humör kan smitta, vem som bär ansvaret för en relation, samt rädslan för 

att betygen kan påverkas av relationen. Trygghet var en annan faktor som framträdde i 

elevernas beskrivningar. Här tar jag upp de slutsatser jag har dragit när det gäller empati, att 

ha ett tillåtande synsätt på misslyckanden och även lärares inställning till att ha en öppen 

dörr till eleverna. Under den sista kategorin står motivationen i fokus. Här handlar det om 

elevers lust att gå på lektioner, viljan att visa vad man kan och hur olika inställningar kan 

leda till en självuppfyllande profetia. 

5.2 Kommunikation 
Inom den relationella pedagogiken (Aspelin & Persson 2011) har kommunikationen en 

avgörande betydelse för relationens kvalitet. Det centrala i elevers lärande är här 

kommunikation och mänskliga möten. Man menar att färdigheter och förmågor växer fram 

inom relationer. Kommunikationen är enligt den teorin alltså av stor betydelse för elevens 

utveckling. I elevsvaren i mina intervjuer framkommer många synpunkter inom området 

kommunikation. Inte minst den lyssnande faktorn ges stort utrymme av eleverna. Det visar 

sig vara viktigt för eleverna att läraren tar sig tid och lyssnar på dem. Att bli lyssnad på och 

bekräftad är ett grundläggande behov som människan har så det är inget överraskande 

resultat, men jag finner det intressant att eleverna ger uttryck för att vara medvetna kring 

vad de behöver. Elever i min studie gör dessutom en ganska tydlig koppling mellan 

kommunikationens kvalitet med läraren och sina resultat med skolarbetet. Detta är 

någonting som är viktigt att ta med sig från den här undersökningen. Konstaterandet att en 

god kvalitet på kommunikationen kan vara en framgångsfaktor för eleven kan i sin tur 

inspirera både lärare och elev att bidra till en fungerande kommunikation. På så sätt kan det 

bli en motivationshöjare. På många sätt är vi medvetna om vad vi kommunicerar, men 

samtidigt ska vi inte glömma att kommunikation också består av mer undermedvetna 

signaler som sänds ut. Eftersom kommunikation är ett brett område har jag delat in det i 

olika delar utifrån vad eleverna har tagit upp i sina beskrivningar. De mönster jag funnit i 

elevernas svar är att viktiga delar av kommunikationen mellan lärare och elev handlar om 

lyssnande, kroppsspråk, tydlighet samt förhandling och kompromisser. 
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5.2.1   Att lyssna 

I elevernas beskrivningar om vad som definierar en god relation framkom vikten av att 

läraren lyssnar på eleverna.  Att lyssna kan utifrån elevernas svar innefatta flera olika 

aspekter. Det kan vara relaterat till skolarbetet, alltså när eleven ställer konkreta frågor om 

sina uppgifter, men det kan också handla om mer känslomässigt lyssnande som när eleven 

har ett problem som den vill diskutera med läraren. Den relationella pedagogiken (Aspelin 

& Persson 2011) använder begreppet genuin dialog för att beskriva en kommunikation där 

lärare och elev möts och är helt fokuserade på varandra, det vill säga på att lyssna och att 

svara an på varandra.  

Annan forskning tar upp liknande fenomen, men sätter annat namn på dem. Holmgrens 

(2006)  begrepp lyssnade och välkomnande innebär att läraren inte bara svarar på frågor 

utan samtidigt aktivt välkomnar och tillmötesgår den andra personen. Jag kan i min analys 

se en tydlig koppling till dessa begrepp. När eleverna i min undersökning talar om lärare 

som lyssnar, nämner de att ta sig tid som uttryck för detta, vilket torde innebära att eleven 

känner sig betydelsefull och sedd eller för att använda Holmgrens ord; välkomnad. Det här 

är en intressant punkta att diskutera i en tid där det sparas inom skolans värld och där allt 

fler lärare upplever att tid är en bristvara. Att ta sig tid för varje elev en utmaning idag. Jag 

tror att det egentligen finns en inneboende vilja hos en person som har valt läraryrket att 

faktiskt ta sig tid och vilja hjälpa varje elev, men utifrån en allt mer stressig vardag tenderar 

möjligheten att ta sig tid att minska och det märker eleven. Det kan vara det som gör att 

eleven verkligen uppskattar läraren som tar sig tid att lyssna på eleven. Eleven vet hur det 

är när läraren inte hinner med dem. Utifrån detta kan det antas viktigt att lärare gemensamt 

diskuterar olika möjligheter att hitta tidsekonomiska metoder i arbetet med eleven. Hur kan 

man till exempel göra för att på ett tidseffektivt sätt ge varje elev feedback utan att det blir 

alltför tidskrävande för läraren? 

Holmgren(2006) har i sin studie observerat elever och lärare under lektionstid och fokuserat 

på lyssnandet i klassrummet. Han presenterar ett resultat där lektionerna till stor del bestått 

i lärarledd undervisning där fokus legat på kunskapsinnehållet och eleven fungerat som 

publik.  Kommunikationen mellan lärare och elev handlade mest om huruvida eleven hade 

svarat rätt eller fel på lärarens frågor. Det välkomnande lyssnandet förekom alltså i mycket 

liten utsträckning, vilket kan leda till att eleven inte känner sig sedd. Elever i min studie 

berättar att de föredrar lärare som kan ge tillräckligt långa svar så att de förstår vad de 

menar. I de lägen som lärare ger alltför korta svar kan elever uppfatta det som att de inte 

vill förklara eller som att eleven bara är i vägen. Det finns en risk med detta och det är att 

eleven helt enkelt slutar att fråga. Emma uttrycker att en lärare fortsätter att prata med svåra 

ord när hon ber om hjälp, vilket får följden att hon känner sig dum och inte heller vågar 

fråga på nytt. Detta blir såklart ett hinder i kommunikationen mellan eleven och läraren. 

Det kan bli en ond cirkel av detta som innebär att eleven får ännu svårare att följa med i 

undervisningen och stänger sig ännu mer för att dölja sina svagheter. Om man ser på den 

här händelsen utifrån den relationella pedagogiken kan man använda tanken om den goda 

undervisningssituationen, det vill säga en situation där eleven kan känna mod att uttrycka 

sin undran och där läraren svarar på frågan på ett sätt som blir till en bekräftelse på att 

läraren har förstått elevens fråga på rätt sätt. Därefter kan läraren vidareutveckla elevens 

fråga till en tankebana som eleven bjuds in i. På så sätt menar Aspelin och Persson (2011) 

att en utveckling sker. I och med lärarens kontroll av att hen har förstått frågan rätt minskar 

risken för att de båda missförstår varandra.  

En annan aspekt av lyssnande som framkommer i elevernas beskrivningar är att deras 

motivation att lyssna på läraren ökar i när relationen till läraren är av god kvalitet. Min 
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tolkning är att när det finns en god kommunikation i grunden sprider sig de goda effekterna 

av detta som ringar på vattnet och skapar en utvecklande situation både för lärare och elev. 

Värt att belysa är också sårbarheten och fragiliteten som Holmgren (2006)menar finns i den 

pedagogiska relationen. Att säga någonting innebär alltid en risk eftersom man exponerar 

sig själv och gör sig åtkomlig i relationen, det vill säga att jag inte vet hur det jag säger tas 

emot av den andre. Ett exempel på detta kan vara en elev som inte vågar ställa en fråga på 

grund av att hen är rädd för vilken respons läraren kommer att ge. Att blotta sin okunskap 

kan vara sårbart för eleven. 

5.2.2   Kroppsspråkets betydelse 

Kroppsspråket står för en stor del av vår kommunikation. Det kan dominera vår verbala 

kommunikation och omedvetet läser vi av dessa signaler. Eleverna i undersökningen vittnar 

om detta då de beskriver hur de kan känna sig osäkra när de inte riktigt vet hur de ska tolka 

lärares kroppsspråk. Exempel som att lärare flinar eller vänder sig bort och inte låtsas höra 

tas upp av eleverna. Det som beskrivs i intervjun är elevens upplevelse och för eleven så är 

den verklig oavsett medvetenhet eller inte från lärarens sida. Det är viktigt att vara 

medveten om att vi sänder ut många signaler genom vårt kroppsspråk. Hur dessa signaler 

tas emot av andra kan vi inte veta säkert, men genom att göra sig medveten kan man 

åtminstone försöka undvika missförstånd. 

Ett exempel på en situation där en elev reagerar tydligt på kroppsspråk och mimik vill jag 

hämta från Stefans berättelse. Stefan beskriver hur läraren ignorerar honom genom att svara 

kort eller att gå undan. När jag lyssnar på Stefan kan jag ana en osäkerhet som med stor 

sannolikhet grundar sig i hans tidigare erfarenheter av lärare som har som han beskriver det 

har skällt ut honom. Mycket i Stefans svar handlar om känslor och stämningar. Stefan är 

mycket fokuserad på lärarens kroppsspråk och sinnesstämning. Detta går i linje med 

Jacksons (1968) forskning som påvisar hur stor inverkan t.ex. en rynkad panna kan ha för 

en elev. För Stefan har sådana detaljer en mycket stor betydelse. Detaljerna kan ses som ett 

filter genom vilket Stefan filtrerar det som läraren säger. Detta skapar grunden för 

relationerna han har med sina lärare. Flera av eleverna i undersökningen konstaterar att om 

de inte når fram till läraren så avstannar kommunikationen och de vänder sig ifrån läraren 

och söker sina svar någon annanstans, alternativt inte söker dem alls. 

5.2.3   Tydlig eller luddig 

En annan del som är tätt sammankopplad med både lyssnande och kroppsspråk är hur vi 

förstår och tolkar varandra. I elevernas beskrivningar förekommer orden tydlig och luddig 

ganska frekvent, när de försöker sätta ord på hur kommunikationen fungerar. Min tolkning 

av vad dessa ord står för enligt eleverna är att när de förstår vad läraren säger och kan följa 

resonemanget beskrivs läraren som tydlig. I en situation där eleven inte hänger med och 

inte förstår de ord och begrepp läraren använder upplevs läraren som luddig. Här kan man 

fråga sig om det bara beror på lärarens sätt att prata och förklara eller om det faktiskt kan ha 

att göra med relationens kvalitet, på så sätt att eleven i en god relation känner större mod att 

avbryta och ställa frågor. Det som krävs för att en relation ska bli produktiv är enligt 

Aspelin och Persson (2011) att lärare och elev respekterar varandra och förstår varandra 

väl. Återigen kan man förstå detta genom att använda begreppet genuin dialog, alltså en 

dialog som är tydlig och där parterna är noggranna och kontrollerar att de har förstått 

varandra på rätt sätt. En sådan dialog grundar sig på förtroende. Här tycker jag mig se en 

tendens till att en relation av god kvalitet i botten kan få flera goda effekter på så många 

plan. Det ena ger det andra. 
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Sedan finns det naturligtvis ett annat perspektiv på det hela och det handlar om hur man 

uttrycker sig. Ett visst mått av tydlighet och röd tråd är en förutsättning för att 

kommunikationen ska vara fungerande. Lisa beskriver ett dilemma som består i att hon 

tycker att läraren pratar för mycket och att den pratar runt själva poängen. Det innebär 

bekymmer för eleven eftersom hon upplever att hon inte får svar på frågan trots att läraren 

svarar. Att komma in på för många sidospår kan bli till ett hinder i kommunikationen. 

Konsekvensen av detta kan bli att eleven får känslan av att läraren inte lyssnar. Med andra 

ord; om jag inte får ett svar som gör att jag förstår, så kan du inte ha hört min fråga. Det är 

hur jag tolkar elevens berättelse. Lisa uttrycker det med en mycket talande mening när hon 

förklarar att läraren hör, men inte lyssnar.  

Alltså han hör men han lyssnar inte liksom 

                                                             (Lisa) 

5.2.4   Förhandlingar och kompromisser  

En annan del som är framträdande är att det som eleverna uttrycker det går att kompromissa 

och förhandla med läraren. Mycket handlar då om planering, det vill säga när olika 

uppgifter ska vara klara. Eleverna uppskattar när läraren lyssnar och ändrar sin plan och 

försöker hjälpa till för att lösa en stressig situation. Min tolkning är att här känner eleverna 

att de kan vara med och påverka sin situation. Förhandling och kompromiss är elevernas 

benämning på det som i själva verket är elevdemokrati.  

Under den andra nivån pedagogiska tillvägagångssätt som beskrivs under teoriavsnittet 

(Aspelin & Persson, 2011) ses eleven som en del av en gemenskap även utanför själva 

undervisningssituationen. Exempel på andra situationer kan vara planering av lektioner, val 

av innehåll och så vidare. Genom att se eleven som en del i detta kan eleven också göras 

mer delaktig. Att vara delaktig kan ses som en annan beskrivning av vad eleverna 

benämner som förhandling och kompromiss. Utifrån detta kan sedan relationen bli 

produktiv och utvecklande.  

I läroplanerna betonas allt mer att skolans uppgift är att fostra elever till att bli 

demokratiska och goda samhällsmedborgare samt att hänsyn ska tas till individens 

förutsättningar. Att bli lyssnade på och få tillåtelse till att vara delaktig visade sig i 

intervjuerna vara två viktiga faktorer för att elever ska uppleva en god relation till sin 

lärare. Anneli Frelin (2009) fokuserar i sin avhandling på den kompetens läraren behöver 

utöver sina ämneskunskaper. Hon belyser i sammanhanget vikten av att läraren ses som 

medmänsklig och att lärarens syfte även är att stärka elevens självbild. Om man får bli 

delaktig så känner man sig också viktig, vilket i sig stärker självkänslan, konstaterar hon 

utifrån sitt resultat. En god effekt som kommer ur möjligheten att kompromissa beskriver 

Tommy som reducering av stress. Det innebär att en god kommunikation på flera sätt kan 

bidra till att elevens psykosociala hälsa påverkas i positiv bemärkelse.  

5.3 Bemötande 

Relationer och möten handlar om etiska situationer där vi agerar i samspel med andra 

människor. I intervjuerna framkommer att eleverna i stor utsträckning tycker att läraren från 

början har ansvaret för relationsskapandet.  Både Aspelin och Persson (2011) och Lögstrup 

(1956) betonar lärarens ansvar för bemötandet av eleverna. Eleverna är dock också 

medvetna om sitt eget ansvar men det kommer i en något underordnad position. 
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5.3.1   Första intrycket 

Aspelin och Persson (2011) beskriver möten mellan människor som sam-varo och sam-

verkan, vilket innebär att människor ”är” tillsammans och verkar eller handlar i en 

gemensam sfär. I den sfären möts de båda parterna och svarar an på varandras tilltal, men 

även kroppsspråk och gester läses av och påverkar individen på olika sätt.  Här kan man 

också koppla situationen till den relationella pedagogikens syn på olika relationer, det vill 

säga att i det här fallet elevens roll till organisationen och gruppen kan spela roll för hur 

eleven tolkar läraren. Poängen är att det är fler faktorer än den till läraren som kan påverka 

elevens upplevelse av läraren. I samband med detta kan det också vara viktigt att försöka 

förstå elevernas svar genom Aspelin och Perssons (2011) teori om att relationen hela tiden 

förändras genom alla de ögonblick där möten sker. Däremot verkar elevernas uppfattning 

vara att vissa upplevelser lever kvar länge i minnet. 

Tommy: Om man får ett dåligt bemötande från start så är det kanske svårt att vända 

bilden från negativt till positivt. 

Tommys konstaterande ovan säger en hel del om förutsättningarna för att skapa en god 

relation.  ”Det första intrycket” är ett begrepp som är vida diskuterat. Nilsson Waldemarson 

(2007) menar att vi ofta drar slutsatser kring hur en person är genom ganska få iakttagelser. 

Vi använder förutfattade meningar och kategoriserar människor snabbt. Den så kallade 

”haloeffekten” innebär att om vi uppfattar att en person har en positiv egenskap så 

konstaterar vi snabbt att den även har flera. Detsamma gäller för det motsatta, menar 

Nilsson Waldemarsson, det vill säga om vi upplever en negativ egenskap hos en person 

drar vi snabbt slutsatsen att den personen har fler negativa egenskaper.  

Både Stefan och Tommy är medvetna om att de läser av läraren i ett tidigt skede av 

relationen.  Även fler av eleverna t.ex. Mikael och Wilma berättar hur de kan reagera på 

tonfall och liknande och hur detta kan få följden att de skapar en negativ bild av läraren. 

Detta skulle kunna innebära att de faktiskt ger läraren fler negativa egenskaper än vad de 

egentligen har erfarenhet av. Det är dock inget som framkommer tydligt i undersökningen. 

5.3.2   Humöret smittar 

Om man ser på elevernas konstateranden av att lärarens humör smittar av sig på eleverna 

kan man med hjälp av den relationella pedagogiken försöka förstå det genom att titta 

närmare på Aspelin och Perssons (2011) beskrivning av ett möte. De beskriver det som att 

den ena partens kommunicerande ger en reaktion och en tolkning hos den andre, vilket i sin 

tur sänder tillbaka ett budskap till den första parten och på så sätt rullar kommunikationen 

vidare och under detta pågående flöde utvecklas en relation. Medvetenheten hos de båda är 

en del som avgör kvaliteten på relationen. Den som innehar en relationell kompetens och 

kan skapa en genuin dialog lyckas i större utsträckning skapa en god relation som i sin tur 

skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande.  

Även om vi slutar med en helhetsbild, startar vi med en mer eller mindre ytliga och 

tillfälliga iakttagelser som kön, ålder och längden på ögonkontakten.   

   (Nilsson & Waldemarsson 2007, s.53) 

Tommy beskriver just hur han tror att han bedömer läraren utifrån utstrålning och hur 

han/hon går till exempel Stefan och Wilma upplever att lärarens humör smittar av sig på 

stämningen i klassen. Den lärare som Wilma beskriver som glad och trevlig i sitt 

bemötande får även klassen att bli glad och trevlig tillbaka, enligt henne. Detta stämmer väl 

överens med Nilsson och Waldemarssons (2007) tes om att när vi skapar oss en åsikt om en 

person så kommer vi själva att bemöta den personen som om vår åsikt vore helt sann. 
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Personen känner då av den attityd vi bär och kommer förmodligen att bete sig så som vi 

förväntar oss. Stefan beskriver på samma sätt att om en lärare är sur och grinig så kommer 

även eleverna att bli detta. Stefan beskriver att han känner av ångest på lektioner med lärare 

som han inte trivs med och där stämningen är sur. 

I Holmgrens (2006) studie finns exemplet med läraren som vågar blotta sin osäkerhet och 

sårbarhet och på så sätt väcker empatin hos eleverna som innan varit stökiga och inte 

lyssnat på läraren. Detta exempel kan också liknas vid att sinnesstämningar smittar. När 

läraren bröt mönstret och visade en sårbarhet blev också elevernas reaktion mer sårbar. En 

tolkning kan vara att om läraren tillåter sig att visa sig sårbar så kan det få följden att 

eleverna ser läraren på ett annat sätt; inte bara som lärare, utan som människa med känslor.  

5.3.3   Ansvaret 

Inom den relationella pedagogiken ser man på lärarens funktion som en person som bistår 

eleven i dennes sökande efter att förstå sig själv och sin relation till omvärlden. Läraren är 

där för att skapa möjligheter för eleven att utvecklas. Tanken är att läraren ska definiera 

eleven och hitta något i dennes person som hen kan gå vidare med för att sedan koppla till 

kunskapsmålen. Innehållet avgörs med andra ord delvis av elevens person. Med detta 

synsätt kan man säga att den gemensamma processen på något vis startar i lärarens 

definition av eleven. 

När det gäller frågan om vems ansvar det är att en god relation skapas svarar alla elever att 

det är både lärarens och elevens. Mikael säger att när man går på gymnasiet ska man ta sitt 

ansvar som elev. Flera elever nämner att det först och främst är lärarens ansvar eftersom det 

är den som leder och det är hans eller hennes arbete. Eleverna förklarar det som att ansvaret 

börjar hos läraren och sedan får läraren mer eller mindre tillbaka det den ger.  Stefan 

beskriver hur han vanligtvis brukar avvakta och känna av hur läraren är innan han själv 

öppnar upp sig och Lisa konstaterar att det handlar om att både ge och ta. En tolkning av 

detta kan vara att den relationella pedagogikens synsätt stämmer bra överens med elevernas 

beskrivning. Det gemensamma ansvaret som eleverna talar om kan jämföras med synsättet 

om en ömsesidig process. Likaså kan elevernas beskrivning av att ansvaret börjar hos 

läraren kopplas till Aspelin och Perssons (2011) tanke om att läraren börjar i en definition 

av eleven. 

I Hanssons (2012) avhandling framkommer att eleverna i den undersökningen utgår från 

lärarens handlingar och sedan ger tillbaka det de får. Bilden Hansson ger är att läraren 

håller i taktpinnen och eleverna följer efter. Den bilden kan även appliceras på eleverna i 

min undersökning. Med ansvaret följer också en maktposition. Läraren leder och har till 

stor del elevens öde i sina händer. Lögstrup (1956) beskriver detta förhållande på följande 

vis:  

Men även om den vuxnes förhållande till barnet är den plats, där den ene i den mest 

vidsträckta och ödesdigra mening är utlämnad åt den andre. (...) Den enskilde har aldrig 

med en annan människa att göra utan att han håller något av den andra människans liv i 

sin hand. Det kan vara mycket litet, en övergående stämning, ett gott humör som man får 

att försvinna eller som man väcker till liv, en leda som man fördjupar eller upphäver. 

Men det kan också vara förfärande mycket, så att det helt enkelt beror på den enskilde 

om den andres liv lyckas eller ej  

 

                                                                                                                          (Lögstrup, 1994, s. 48) 

 

Detta kan tolkas som att läraren har en ytterst avgörande roll för elevens framtid. Det kan 

vara små saker som att bara förändra en sinnesstämning till större saker som att ge 
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förutsättningar för hur eleven kommer att lyckas. Att lägga hela detta ansvar på läraren är 

att ta i, eftersom det finns många fler faktorer som spelar roll för elevens framtid, men 

Lögstrup (1956) har en poäng med detta som leder mina tankar tillbaka till de olika 

minnesbilder från olika människor som väckte mitt intresse för den här undersökningen.  

Stefan och Mikael är ytterligare exempel på personer som har lärares kommentarer väl 

förvarade i sitt minne. Det kan komma att påverka dem längre fram i olika situationer i 

livet.   

 

I intervjuerna har eleverna gett mig ett intryck av ”allt eller inget.” Antingen så har de en 

god relation med läraren och då flyter det på eller så är den dålig och då stänger eleverna på 

något sätt av både intresse och motivation. Att inte gå till lektionen kan vara en konsekvens 

av en dålig relation med läraren. Ett sådant beteende kan i längden få stora konsekvenser 

för elevens betyg och framtid.  

5.3.4   Får jag sämre betyg nu? 

Det låter kanske som en klyscha, men det är tydligt att elever har en rädsla för att relationen 

till läraren ska påverka deras betyg. Kanske är det en negativ haloeffekt att elever upplever 

att lärare som de beskriver att de har en dålig relation med också upplevs använda sin makt 

på ett negativt sätt. Wilma har en tydlig känsla av att om läraren inte tycker om henne så får 

hon sämre betyg. Hon beskriver detta som att läraren har makt och att hon känner av 

beroendeställningen till läraren.  Även Mikael tar upp aspekten av hur det känns. Han säger 

att det känns som om han ska få ett sämre betyg om han inte är tillräckligt positiv t.ex. 

Samtidigt uttrycker han att han inte upplevt att det påverkat hans betyg utan han förstår 

samtidigt att lärarna är professionella. Trots detta finns känslan hos honom. 

Att känslan etableras hos Mikael kan vara ett tecken på att förtroendet för läraren är lågt. 

Den relationella pedagogikens grund är förtroende, vilket kan antas saknas i den av Mikael 

beskrivna relationen. I en produktiv och fungerande relation borde den känslan inte uppstå. 

Jenner (2004) poängterar vikten av att läraren inte på ett oetiskt sätt utnyttjar sin 

maktposition gentemot eleverna. Han menar också att det är viktigt att läraren inte låter sina 

känslor styra så tillvida att det till exempel blir negativa konsekvenser för en elev som inte 

tycker om lärarens ämne. Här går mina tankar tillbaka till Tommy som pratar om läraren 

som blir sur om eleven inte kan. Kanske är det sura en reaktion av lärarens egna känslor 

kring sitt eget ämne som han tycker är viktigt. Det skulle kunna vara ren besvikelse. 

Tommy har också en känsla av att läraren vill använda sin makt på ett negativt sätt. Jag tror 

det handlar om brus i kommunikationen dem emellan och om frustration från båda håll. 

5.4 Trygghet 

Lögstrup (1994) beskriver att vi som människor har en så kallad naturlig tillit, vilket 

innebär att vi inte har någon anledning att misstro någon förrän vi får en anledning till det. 

Att visa tillit innebär också enligt Lögstrup att utelämna sig själv, vilket gör det hela 

riskfyllt. Eleverna i mina intervjuer upplever att deras trygghet ökar i takt med att de lär 

känna sin lärare och det leder i sin tur till att de vågar prata mer öppet om sig själva också. 

Aspelin och Persson (2011) och även Jenner (2004) har tryggheten som en förutsättning för 

en tillitsfull relation. 

5.4.1   Tillgänglighet 

En lärare som lyssnar och är öppen är enligt eleverna en sådan lärare som man kanske söker 

upp om man stöter på problem även utanför kursen. Eleverna i undersökningen uttrycker att 
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de känner sig tryggare när de vet att de är välkomna i lärarrummet och när de känner att de 

kan prata om andra saker än skolarbete med läraren. 

Aspelins och Perssons (2011) teori om den personlige läraren bygger på att elever och 

lärare har utrymme att prata med varandra i mer informella situationer än vad 

klassrumssituationen erbjuder. Detta menar de är en förutsättning för att en relation byggd 

på tillit ska kunna skapas. I Stefans fall så är det vad som skapas genom att dörren till 

lärarens arbetsrum är öppen i både bokstavlig och bildlig mening. Det finns en liten hake 

här som jag ser det, och det är att läraren också har ett behov av arbetsro för andra 

arbetsuppgifter än möte med elever. Det finns en balansgång som ibland är svår att gå.  

Stefan tycker också att det är av vikt att veta lite mer om vem läraren är.  Detta stämmer väl 

överens med det så kallade Joharifönstret (Psykologiguiden 2014) som förespråkar att en 

öppnare arena (ju mer vi vet om varandra) är gynnsamt för kommunikationen. Att dörren 

till arbetsrummet är öppen är en av premisserna för den här elevens vardag, vilket i detta 

fall har fått en positiv effekt för elevens välbefinnande och trygghet. 

 Emma och Lisa beskriver hur de upplever det som roligt och mer intressant om läraren 

delar med sig av en personlig händelse eller upplevelse istället för att bara ta exempel ur 

läroböckerna. På den tredje nivån i Maslows behovshierarki (Schultz Larsen 1997) hittar vi 

behovet av kärlek och samhörighet, behovet av mellanmänskliga kontakter, att höra ihop 

med någon t.ex. på arbetsplatsen eller skolan. Wilma beskriver i sitt exempel av den lärare 

hon har en god relation till att ”hon känns mer som en av oss” vilket kan tolkas som ett 

uttryck för en känsla av samhörighet. 

På nästa nivå i Maslows behovshierarki finner vi erkännande och respekt, att man kan 

uträtta något, behärska något och även känna oss uppskattade. Wilma beskriver vikten av 

att kunna fråga något utan att behöva känna sig dum. Emma och Stefan är inne på att man 

inte vågar fråga om man känner sig ”i vägen” eller att man stör läraren. Vad dessa elever 

saknar då, tolkar jag är att bli uppskattade och bekräftade. Det finns vissa tecken på att 

dessa elever känner det som att duktiga elever får mer uppmärksamhet.  Stefan upplever 

just detta, att det är de bra eleverna som får mest positiv uppmärksamhet. Varje sådan 

upplevelse hos Stefan förstärker naturligtvis den teorin som han själv har. 

Emma beskriver dessutom att till en lärare som hon har god kontakt med kan hon säga 

nästan vad som helst ”även om det inte är intressant” vilket i min tolkning tyder på en 

känsla av trygghet och av att inte behöva prestera hela tiden. 

5.4.2   Empatisk förmåga 

Någonting som visade sig vara viktigt för eleverna är att lärarna förstår dem. Eleverna i min 

undersökning tar på ett eller annat sätt upp ämnet utan att de använder begreppet empati. 

Mycket handlar om att förstå elevens situation. Det kan vara att eleven känner stress över 

att få sina uppgifter klara i tid, att eleven har många ämnen och många olika uppgifter, att 

de har andra intressen än skolan o.s.v. Men man kan också se en önskan om att läraren 

förstår när det är jobbigt och eleven inte riktigt förstår rent kunskapsmässigt.  

Den relationella pedagogiken innefattar ett förhållningssätt där man som lärare bör se sig 

som en medmänniska. Definitionen av en medmänniska går hand i hand med begreppet 

”empati” som eleverna använder i sina beskrivningar. Att kunna sätta sig in i den andres 

situation är en viktig egenskap utifrån denna pedagogiks synsätt. Om eleven kan se läraren 

utifrån dennes perspektiv och läraren kan se eleven utifrån dennes uppstår enligt detta 

synsätt en produktiv relation. 
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Hansson (2012) har dragit slutsatser utifrån sina intervjuer att elever kan uttrycka att de 

älskar en lärare tack vare lärarens förmåga att se eleven som en individ och inte en massa. 

Detta är också förknippat med att läraren kan se saker från elevens perspektiv. Återigen 

lyfts tiden fram som en positiv faktor. En lärare som stannar kvar lite efter lektionen 

upplevs ofta som mer engagerad och mer empatisk. Eleverna upplever att läraren bryr sig 

mer om dem. 

I min undersökning lyfter Mikael fram en positiv relation där läraren har ingett förtroende 

genom att visa sig engagerad och han känner en vilja hos läraren att det ska gå bra för 

honom. Detta gör att Mikael känner att han kan prata med läraren om i princip vad som 

helst. Detta kan jag relatera till Johansens avhandling (2000) där det framkommer att 

elevens förmåga till lärande ökar om relationen till läraren innehåller värme och närhet. Jag 

tolkar det som att Mikael känner både närhet och värme genom den beskrivning han gör av 

läraren. Även Bergmark (2009) har fått resultatet att elevers kunskaper ökar när de känner 

empati och uppskattning av läraren.  

Jag upplever att elevernas svar utgår till mycket stor del från deras känslor. Det handlar 

mycket om att tycka om eller inte tycka om likaväl som att bli omtyckt. Jag tror att empatin 

är en stor nyckel till att eleven ska tycka att läraren är bra. Ungdomarna känner väldigt 

mycket och har en stor önskan av att bli sedda och omtyckta. Jag tror att den empatiska 

läraren tillfredsställer dessa behov hos eleven. 

5.4.3   Ett tillåtande klimat 

I dagens samhälle där prestation genomsyrar mångt och mycket idag verkar det genom 

elevers beskrivningar som att det kan vara uppskattat av elever att få misslyckas ibland. Ett 

exempel som belyser detta är Wilmas resonemang kring lärares reaktioner på att en elev 

misslyckas på ett prov. Det kan ligga någonting i Wilmas beskrivning av att en lärare som 

behåller sitt goda humör trots ett dåligt resultat av eleven kan ha större möjlighet att 

motivera eleven att faktiskt fortsätta jobba än en lärare som utstrålar besvikelse. Det är en 

viktig sak att ta med sig och resonemanget kommer att fördjupas under rubriken motivation. 

5.4.4   Konsistent agerande 

Att inte känna sin lärare ordentligt visar sig i undersökningen skapa osäkerhet hos vissa 

elever. Detta kan man förstå om man tänker på att eleven i vissa fall kan vara ganska utsatt i 

klassrummet. Ett exempel på en sådan situation är när Stefan berättar om när han blev 

utskälld av läraren inför klassen. Samtidigt får man tänka på att läraren också har höga krav 

på sig och ibland kan få känslan att det är nog. Utifrån den relationella pedagogiken 

(Aspelin & Persson 2011) som bygger på förtroendefulla relationer som genomsyras av 

tillit kan denna händelse visa konsekvenserna av en icke fungerande relation. Eleven känner 

i det här fallet inte något förtroende för läraren, eftersom denne i elevens ögon kan reagera 

på ett oväntat sätt utan förvarning. 

Enligt Maslows behovshierarki (Schultz Larsen 1997) så är det som kommer på andra plats 

efter de fysiska behoven som mat, behovet av trygghet och säkerhet, det vill säga behovet 

av att vara fri från rädsla, ångest och kaos. Det är konstaterat att ångest inverkar negativt på 

prestationerna i skolan. I Stefans fall så innebär en grinig lärare och en dålig stämning just 

ångest. I tolkningen bör man ta hänsyn till den plats där dessa händelser utspelar sig. 

Holmgren (2006) tar upp det faktum att många skarpa lägen utspelas i ett klassrum och att 

läraren har stora krav på sig att agera i stunden utan att ha någon tid till att reflektera.  Detta 

är något som innefattas i Lögstrups (1994) begrepp det etiska kravet. 
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Det etiska kravet, såsom det framställs, beskrivs som ett tyst krav som måste upptäckas 

av varje individ. Som lärare innebär det en särskild utmaning då denne ofta måste handla 

spontant på situationer som uppstår i nuet och samtidigt förhålla sig till individ och 

grupp. Det betyder att lärarens sätt att handla alltid påverkar såväl den enskilde eleven 

som gruppen på diverse mer eller mindre lyckosamma sätt. 

                                                                                                          (Lögstrup 1994, s. 38)   

 

Konstaterandet skulle kunna vara en förklaring till varför elever ibland kan uppleva lärarens 

reaktion som oväntad eller överdriven. Poängen är dock att i de fall där Stefan känner 

läraren och har en god relation till denne menar han att läraren tar småsaker med mer ro. 

Troligen är tryggheten i relationen en faktor som minskar risken för missförstånd även i 

skarpa lägen där handlingar sker mycket snabbt och ibland utan reflektion. 

5.5 Motivation 
En faktor rörande relationens kvalitet som visade sig i intervjuerna handlar om motivation. 

Aspelin och Persson (2011) gör en koppling mellan relation och motivation: 

Lärares relationella kompetens är en avgörande faktor för elevers skolframgång. Det 

handlar om att ge eleven uppmuntran till egen aktivitet och stöd för att denne förutsatt 

sig. Förmågan att ge återkoppling och feedback till eleven är viktig i detta avseende. 

Lärarens relationella kompetens visar sig i tolerans, empati och respekt gentemot eleven  

(Aspelin & Persson 2011, s.49) 

Ovanstående citat visar den relationella pedagogikens syn på hur motivationen hos eleven 

byggs upp utifrån lärarens kompetens att skapa goda relationer. Resultatet av intervjuerna 

visar en tydlig koppling mellan tillitsfulla och fungerande relationer, hög motivation och 

som en följd av det, tillfredsställande resultat. Eleverna uttrycker tydliga åsikter om hur 

läraren påverkar deras inställning i positiv eller negativ riktning. 

5.5.1 Deltagande i undervisningen 

Det är uppenbart i intervjuerna att eleverna upplever positiva effekter med att ha en god 

relation till läraren.  Man kan höra i berättelserna att det ökar motivationen att gå på 

lektionen.  

 

You have to get along with the teacher, otherwise you don’t want to learn anything … If 

you go to a lesson with a disagreeable and unpleasant teacher, then you won’t even try, 

you just do not give a shit about it, you give up (Sara, interview, study II). 

                     (Bergmark, 2009 s.57) 

Svaret ovan som är hämtat från Bergmarks undersökning är mycket likt de svar jag fått i 

intervjuerna. Sammanfattningsvis av svaren att döma så har en god relation som 

kännetecknas av god kommunikation, ett gott bemötande och trygghet effekten att den ökar 

elevernas motivation. Att vara närvarande och vara intresserad är i sin tur faktorer som 

skapar förutsättningar för lärande. Det kan då kopplas till den relationella pedagogikens 

tankar om att utveckling sker i relationer som är av god kvalitet. 

5.5.2.   Jag vill visa vad jag kan  

En intressant aspekt i det hela finner jag i att Lisa och Tommy beskriver att de känner en 

större motivation och vilja att visa läraren vad de kan om de har en god relation till läraren. 
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Detta skulle kunna tyda på en önskan att ge någonting tillbaka till läraren som visar 

engagemang och vilja att hjälpa eleven att nå så goda resultat som möjligt.  Det kan också 

vara ett uttryck för elevernas svar kring att ge och ta i relationen med läraren. Detta kan 

också ses som ett resultat av en god relation som i enlighet med den relationella 

pedagogikens synsätt kantas av tillit och förtroende samt ett välkomnande av eleven som en 

del i gemenskapen och den gemensamma processen. 

Lögstrup (1994) beskriver hur olika band kan knytas mellan människor utifrån sympati, 

solidaritet eller kärlek. Ibland sker det av vänskap och ibland med samarbete eller 

gemensamma villkor som grund.  Poängen är att oavsett vilka syften ett band har så är 

människor i olika relationer i beroende av varandra. Han menar att om en människas 

gärning kommer av kärlek så kommer både den egna handlingen och effekten av den hos 

den andre att motiveras. 

Båda motiven – den andres och ens eget liv lyckas. 

                      Lögstrup (1994, s.155) 

Jag tolkar det som att det finns en motivationshöjare i att också kunna ge och i detta fall 

känner eleven motivation i att visa läraren vad den kan, vilket med stor sannolikhet 

kommer ge eleven ännu mer positiv feedback och uppskattning. 

5.5.3    Den självuppfyllande profetian 

När vi har en negativ inställning till en person är risken att det blir en självuppfyllande 

profetia. Nilsson & Waldemarsson (2007) belyser att forskningen säger att om våra 

förväntningar på till exempel en kurs är negativa så är risken stor att det blir ett 

misslyckande. 

I intervjuerna med eleverna kan man se ett tydligt mönster av att relationen till läraren är 

viktig för deras motivation och deras studieresultat. Tommy beskriver att om han har en 

dålig relation med läraren så lägger han sin energi på andra saker än att fokusera på 

uppgiften. Detta är naturligtvis ingen gynnsam situation för studiesituationen.  

På det här sättet kan det hela bli en självuppfyllande profetia. Om eleven har en negativ 

inställning till läraren så kommer med stor sannolikhet eleven även tycka att kursen är 

tråkig. Det beskriver flera av eleverna i mina intervjuer. Tycker de att kursen är tråkig så 

kommer det att påverka deras studieresultat i negativ bemärkelse.  Bergmark (2009) lyfter 

fram ett exempel på där personal på en skola utbildats i att utifrån ett etiskt perspektiv 

bemöta eleverna med empati, omsorg och uppskattning.  Resultatet av undersökningen 

visade att elevernas resultat förbättrades och att alla fick godkänt. 

5.6 Avslutande ord 

Mitt intresse för den här undersökningen väcktes av alla de berättelser jag hört av olika 

människor som har känslosamma och skarpa minnen av sina före detta lärare. I intervjuerna 

har också känslofyllda beskrivningar framförts. Som i vilken annan relation som helst så 

handlar det om känslor och samspel. Många beskrivningar handlar om hur eleverna känner 

”Det känns så” är ett frekvent uttryck. Man kan också se en tendens till att elevernas 

upplevelser är känslostyrda i och med att mycket handlar om huruvida de ”tycker om” 

läraren eller inte. Min slutsats när det gäller relationens värde för eleverna är att den är 

betydelsefull, det vill säga har ett högt värde. Eleverna ger uttryck för att vara medvetna om 

kvaliteten i sina relationer till lärarna. Min slutsats grundar sig i både elevernas egna 

konstateranden om att relationen är viktig för eleverna, men också på de känslomässiga ord 
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de använder i sina beskrivningar. På frågeställningen om vad som påverkar relationens 

kvalitet drar jag slutsatsen att en stor del handlar om hur eleven känner sig i lärarens 

närvaro. Elevernas upplevelser handlar mycket om huruvida de känner sig sedda och 

lyssnade på. Elever har på olika sätt beskrivit detta fenomen som att läraren tar sig tid, 

svarar utförligt eller formulerar om sig. Detta kan som tidigare konstaterats förstås genom 

Aspelins och Perssons (2011) begrepp genuin dialog och även Holmgrens(2006) begrepp 

det välkomnande lyssnandet. Elever beskriver tydligt att de läser av lärarens sätt att vara 

och bemöta dem, vilket tyder på att bemötande och kroppsspråk har en stor inverkan på hur 

elever upplever läraren som person och i förlängningen hur de uppfattar relationens 

kvalitet. Man kan också konstatera att relationen påverkar elevens motivation, enligt 

eleverna. 

En annan tanke är det faktum att relationen lärare-elev genomgått en förändring under de 

senaste åren. Några årtionden tillbaka så fanns en slags ”lydighetskultur” som byggde på 

elevens respekt och kanske även rädsla för läraren som auktoritet. Idag tar eleverna för sig 

på ett annat sätt, vågar diskutera och uttrycka sina åsikter på ett helt annat sätt (Juul & 

Hansen 2007) Detta kan upplevas vara både på gott och ont. Ibland går elevernas 

uppförande över styr och respekten för lärare är ibland mycket låg. Betyg i uppförande är 

en fråga som också har diskuterats med anledning av detta. Kanske är det så att 

relationsskapande är ack så viktigt med tanke på hur situationen ser ut. Det är ett argument 

för att den relationella pedagogiken fyller sin plats.  

En annan slutsats är att för eleven så verkar undervisningen och relationen flyta ihop till ett 

element. I elevernas beskrivningar är studier och relationer tätt sammankopplade. Man kan 

inte diskutera det ena utan att nämna det andra på något vis. Personen bakom lärartiteln 

visar sig vara viktig för elevernas trygghet på så sätt att de har lättare för att fråga och kan 

hantera ett misslyckande bättre när de upplever att de känner sin lärare på ett personligt 

plan. Det visade sig i intervjuerna att elever tenderar att själva bli mer personliga i de 

relationer där läraren har ett mer öppet förhållningssätt till eleverna, vilket enligt min 

tolkning bidrar positivt till relationens kvalitet. Intressant är också att elever i vissa fall 

beskriver att även betygssättningen flyter ihop med relationen, på så sätt att de upplever att 

betyget till viss del speglar relationens kvalitet. Bra relation, bra betyg eller dålig relation, 

dåligt betyg. I viss mån inser eleverna att det är en följd av deras egen insats i förhållande 

till vad de tycker om läraren, men det finns också en rädsla för att läraren kan utnyttja sin 

makt och ”straffa” eleven genom betygen. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den relationella pedagogiken (Aspelin & Persson 

2011) är ett användbart verktyg för att förstå elevernas beskrivningar. Grundsynen inom 

den pedagogiken är att relationen mellan lärare och elev är grunden för en lyckad 

undervisning. Min undersökning visar samma mönster som annan forskning som tagits upp 

i teoriavsnittet, till exempel Holmgren (2006) och Jackson (1968) vars forskning visar att 

kroppsspråk, gester och miner har stor betydelse för hur vi upplever en person.  Bergmarks 

(2009) och Hanssons (2009) teorier kan hjälpa oss förstå elevers behov av bekräftelse och 

empati, vilket i min studie visade sig vara två andra faktorer som påverkar relationens 

kvalitet. Mitt val att citera Lisa i titeln på den här studien motiverar jag med att jag tycker 

att Lisas konstaterande sätter fingret på en aspekt som eleverna i studien lyft upp till ytan, 

nämligen vikten av att bli lyssnad på i en relation. Att inte bara höra, utan lyssna aktivt är 

något som elever i studien har beskrivit i sin definition av en tillitsfull relation. 

Ett intressant ämne för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka lärares syn på 

relationen till sina elever för att få ett annat perspektiv på relationen. Ett annat ämne skulle 
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kunna vara att undersöka hur dagens tendens att elever söker sin kunskap mer och mer på 

egen hand påverkar lärandet och relationsskapandet mellan lärare och elev. Jag tänker då 

bland annat på den ökade användningen av datorer i undervisningen som kan innebära 

förändringar i mötet mellan lärare och elev. Dels på grund av att eleven har helt andra 

förutsättningar att söka kunskap via internet och dels av att kommunikationen mellan lärare 

och elev kan ske via mail och chattar. Det påverkar kommunikationen på så sätt att 

kroppsspråk, betoningar och så vidare går förlorade, plus att det ställer krav på eleven att 

kunna formulera sig skriftligt. 

Jag vill avsluta det här avsnittet med ett citat för att tydliggöra vad jag tar med mig in i min 

yrkesprofession utifrån den här studien. 

I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but 

people will never forget how you made them feel 

          (Angelou, u.å.) 

5.7 Metoddiskussion 

Att genomföra intervjuer var en förutsättning för studiens syfte. Möjligheten till följdfrågor 

var nödvändig för att försöka förstå elevens beskrivningar. Det var en fördel att kunna 

kontrollera att jag förstått eleven rätt. Kontrollfrågorna är dock kritiska, då det finns en risk 

att man styr elevens svar. Jag har dock försökt att hålla mig neutral genom att sammanfatta 

elevens beskrivning och fråga om det jag säger stämmer med vad eleven menar. Även om 

man gör vad man kan för att lyssna in elevernas beskrivningar så objektivt som möjligt, det 

vill säga att man försöker bortse från egna erfarenheter och eventuella förutfattade 

meningar, så kan man inte komma ifrån att man på något sätt ändå till viss del är subjektiv i 

sin tolkning. Man kan luras att tro att intervjuer är en enkel metod, men den kräver mycket 

planering i form av frågeformuleringar och förberedelser för att skapa en trygg situation för 

den intervjuade. Jag kan i efterhand se att min första fråga om relationens betydelse för 

eleven, med fördel kunde ha formulerats på ett annat sätt, då det kan vara svårt att svara nej 

på den frågan, men samtidigt ser jag ett dilemma i att formulera den så att den blir helt 

neutral. 

Jag upplevde att eleverna i början av intervjun kanske var lite nervösa och ovana vid 

situationen, men jag tycker att det var relativt lätt att få dem att berätta om sina tankar. Jag 

upplever också att de verkade vara ärliga och att de vågade öppna sig. Man kan heller inte 

veta hur pass ärlig eleven törs vara i det här sammanhanget, så visst kan man ifrågasätta om 

de ibland kanske anar vilket svar de tror att jag vill höra, men på det stora hela upplever jag 

att de var uppriktiga. Med en fenomenologisk ansats är utgångspunkten att det inte finns 

några rätta svar, vilket jag framförde till varje elev innan intervjun påbörjades.  

Jag är också medveten om att i man i en intervjusituation kan påverka elevens svar med 

tanke på att ens eget kroppsspråk och tonläge kan avslöja den egna inställningen till olika 

saker trots att man har intentionen att vara neutral. Det finns fördelar och nackdelar med att 

filma intervjuerna eller inte. Fördelarna är att man vid en filmning kan gå tillbaka och 

studera elevens ansiktsuttryck och kroppsspråk på nytt, vilket kan förtydliga vissa av 

beskrivningarna. Nackdelen är att eleven kan uppleva situationen mer pressad vid en 

filmning. I min studie har jag prioriterat tryggheten hos eleven eftersom jag tror att det 

finns en stor risk att elevens fokus störs av filmkameran på så sätt att delar av elevens 

uppmärksamhet skulle riktas mot själva filmningen och på hur resultatet av denna skulle 

bli. Jag upplevde inte att eleverna stördes nämnvärt av mp3-spelaren.  
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När man analyserar svaren och sättet som eleven uttryckt sig på så är man subjektiv. Enligt 

fenomenologin är det en persons egen livsvärld som ska beskrivas och den enda som 

egentligen vet med säkerhet vad som menas, är individen själv, som beskriver sin livsvärld. 

Min analys och tolkning bygger på hur jag uppfattar saker i min egen livsvärld. Därför bör 

slutsatserna dras med försiktighet. Jag har varit ensam i den här studien. Om den hade 

utförts i samarbete med någon annan hade analysen och tolkningen gjorts av två olika 

personer, vilket kunde ha gjort att man kunde ha diskuterat olika tolkningar av elevens svar.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Är det viktigt för dig att ha goda relation till dina lärare? 

2. Hur definierar du en god relation? 

3. Vad är det som är viktigt i relationen? 

4. Hur definierar du en dålig relation? 

5. Hur påverkar relationens kvalitet dig? 

6. Vilka konsekvenser får en bra respektive dålig relation? 

7. Vem har ansvaret för relationen?  

 

 

 

 


