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Sammanfattning  

Studiens syfte är att undersöka gymnasielärares uppfattningar om vikten av fungerande rela-
tioner mellan lärare och elever. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ metod där åtta 
gymnasielärare på estetiska programmet intervjuades. 
Resultatet pekar på att lärare anser att relationen till elever är viktig på gymnasienivå. De 
lägger stor vikt vid goda relationer till elever och arbetar med att skapa dessa. I studien 
framkommer att lärare ser på och använder relationer som ett redskap, som en del i arbetet 
att skapa goda förutsättningar för undervisning och lärande. Det framkommer också att lä-
rarna upplever det som viktigt och att de brottas med att dra gränserna för relationen till ele-
ver och att det finns en osäkerhet kring vilket ansvar läraren respektive eleven har för rela-
tionen. 
Lärarna beskriver att deras syn på relationen mellan lärare och elev framförallt har utveck-
lats genom mötet med skolverkligheten där erfarenheter de gjort format synen. 
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INLEDNING 

Under de dryga 10 år jag arbetat som gymnasielärare i teater på estetiska programmet har det 

vuxit fram ett intresse för samspelet och relationen mellan lärare och elev. Jag har många 

gånger stött på situationer i undervisningen där jag tyckt mig ana att relationen och samspelet 

har skapat bra förutsättningar för lärande, eller tvärtom, blivit ett hinder. Intresset har för-

stärkts under min utbildning, VAL- vidareutbildning för lärare. Jag har under min verksam-

hetsförlagda utbildning auskulterat hos kollegor och iakttagit hur de samspelar med och ska-

par relation till eleverna. Diskussionerna med lärarna efteråt har gjort att jag velat fördjupa 

mig i hur lärare ser på sina relationer till eleverna. Hur skapar de relationer? Hur kan relatio-

nerna bli ett hinder eller en möjlighet i undervisningen? Vilken betydelse har relationen i för-

hållande till det ämne man undervisar i? 

Lärares arbete formas både av de mål som de är satta att förverkliga men också av den 

praktik de befinner sig i. Lärarnas kunskap i yrket formas bl.a. av den situation de är i och den 

roll de har i den situationen (Carlgren & Marton, 2001). Den praktiska kunskapen som upp-

står genom erfarenhet och reflektion i arbetet intresserar mig också. Genom erfarenheter av 

vad som fungerar i den pedagogiska situationen samt diskussioner med kollegor om olika pe-

dagogiska dilemman genom åren, kan jag se, både hos mig själv och hos andra, hur en erfa-

renhetsbaserad lärarkunskap har utvecklats. Den kunskap som lärare utvecklar i arbetet tycker 

jag är viktig att synliggöra eftersom den är en del av lärares faktiska kunskap som de använ-

der sig av för att hantera sitt uppdrag utifrån de förutsättningar som ges. Wedin (2007) påpe-

kar att kunskapsutvecklingen i läraryrket är ett område som inte är tillräckligt forskat om. Hon 

har studerat den vardagliga kunskapsbildningen som sker hos lärare på grundskolan och före-

slår för vidare forskning att det vore intressant att studera detta exempelvis ser ut på gymnasi-

et.  

Lärarrollen och de kunskaper som krävs för att leda lärandet i skolan är komplext. Olika 

åsikter förs fram av politiker, media, forskare, föräldrar o.s.v. i debatten om vilka kompeten-

ser som krävs av en lärare för att hantera uppdraget. Att synliggöra den kunskapsbildning som 

sker hos lärarna i det vardagliga arbetet tror jag är viktigt för att komma närmare vilka kom-

petenser som krävs i dagens skola. Gymnasielärarens roll har förändrats från att i huvudsak 

vara ämnesexpert till att ämneskunnandet bara är en del av det kunnande som krävs. Är kan-

ske relationskompetens en del av det nya kunnande som krävs för att undervisa på gymnasiet? 

I slutbetänkandet En hållbar utbildning (SOU 2008:109), förslag till en ny lärarutbildning, 

lyfts betydelsen av en nära relation mellan lärare och elev fram och att förmågan till goda re-
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lationer till elever bör kunna utvecklas under lärarutbildningen. Wedin (2007) kom i sin av-

handling fram till att relationen är en grundförutsättning i lärares arbete i grundskolan och fö-

reslår för vidare forskning att undersöka hur det ser ut på gymnasiet som har en annan förut-

sättning som frivillig skolform. Sädbom (2007) för fram att relationens betydelse för lärandet 

borde lyftas upp mycket mer i den didaktiska diskussionen och hon frågar sig vad resultatet 

blir för lärarnas yrkesroll om viktiga delar i den inte lyfts fram.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Är relationskompetens en del av det kunnande som krävs för att arbeta som lärare på gymna-

siet idag? Det är en fråga jag allt oftare har ställt mig i mitt arbete som lärare. Denna fråga är 

allt för omfattande för att svara på inom ramen för denna studie. För att ändå närma mig den-

na stora fråga vill jag börja någonstans och undersöka relationen mellan lärare och elev ut-

ifrån lärares perspektiv. Detta vill jag titta närmare på i ljuset av den av den forskning som 

bedrivits om lärares arbete och kunskap och om relationen mellan lärare och elever. Jag vill 

sikta in mig på att studera lärarnas uppfattningar om vikten av fungerande relationer mellan 

lärare och elever på ett av gymnasieskolans nationella program, estetiska programmet. 

Syftet med studien är därmed att undersöka gymnasielärares uppfattningar om vikten av 

fungerande relationer mellan lärare och elever. Ur ovanstående syfte reser sig följande fråge-

ställningar:  

- Vilka relationer upplever gymnasielärare att de har till eleverna?  

- Vilka strategier säger sig lärarna använda sig av för att skapa relationer till eleverna?  

- Vilken betydelse tycker lärarna att relationerna har i det vardagliga arbetet med undervis-

ning och lärande? 

 

 

Definition av begreppet relation 

Här kommer jag kort definiera hur jag använder begreppet relation i min uppsats. För att skil-

ja på relation och interaktion tar jag hjälp av Juuls och Jensens (2003) definitioner. De menar 

att relationer pågår under en längre tid och är betydelsefulla och personliga. Interaktion är 

kortare samspel av opersonlig karaktär.  

Samspelet mellan lärare-elev kan tolkas med grund i externa omständigheter där ramfakto-

rer som exempelvis styrdokument, klasstorlek, lokal påverkar relationerna. Det motsatta är att 
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utgå från interna omständigheter och tolka hur processer inom en individ påverkar relationer-

na till andra individer. Ytterligare ett perspektiv är att tolka relationen mellan lärare och elev 

ur ett samspelsperspektiv där det är processerna mellan individerna som står i fokus (Aspe-

lin,1999). 

Relationsbegreppet i denna uppsats handlar om interpersonella relationer där samspelet 

mellan lärare och elev står i fokus.  
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LITTERATURGENOMGÅNG 

Min undersökning inriktar sig på gymnasielärare på estetiska programmet och jag ska först ge 

en kort bakgrundsbild av den nya gymnasieskola som infördes på 90-talet för att sen göra en 

beskrivning av estetiska programmets tillkomst, syfte och vilken utbildningsbakgrund lärarna 

har som arbetar på programmet. Jag kommer sen att presentera forskning om lärares arbete 

och kunskap. Kapitlet avslutas med forskning om relationen mellan lärare och elever. I avsnit-

ten om lärares arbete, kunskap och relationen mellan lärare och elev kommer jag att presente-

ra forskning som inte endast berör gymnasiet. Litteraturen behandlar delvis dessa områden på 

ett mer övergripande sätt utan koppling till något speciellt stadium. Den forskning som endast 

rör gymnasiet är ganska begränsad. Jag har därför valt att inte bara ta med forskning koncen-

trerad till gymnasieskolan utan vill istället måla upp en bredare bakgrundsbild.  

 

 

Den nya gymnasieskolan  

Här vill jag lyfta fram några av de förändringar som skedde på gymnasiet i och med gymna-

siereformen på 90-talet som är av betydelse även idag. I och med denna reform gick de flesta 

ungdomar vidare till gymnasiet från grundskolan. Gymnasieskolan blev i praktiken obligato-

risk även om den inte var och är det formellt. Detta innebar bl.a. att elevunderlaget fick en 

större spridning och att det på gymnasiet numera finns många elever med behov av stöd. Un-

der denna period flyttades ansvaret för gymnasieskolan från staten till kommunerna. Skolan 

övergick också från att vara regelstyrd till målstyrd. Staten sätter upp målen för verksamheten 

bl.a. genom skollagen, läroplan och programmål men ansvaret att organisera skolan för att 

uppfylla målen lades på kommunerna. Detta innebär att vägen mot målen kan se olika ut i oli-

ka kommuner (SOU 1997:107). 

 

 

Estetiska programmet 

I gymnasieutredningens huvudbetänkande En reformerad gymnasieskola (SOU1981:96) 

drogs riktlinjerna upp för en tvåårig estetisk-praktisk linje och i mitten på 1980-talet startades 

den. I och med gymnasiereformen i början av 90-talet startades estetiska programmet som ett 

treårigt studieförberedande program med de fyra inriktningarna bild och form, dans, musik 

samt teater (Prop.1990/91:85). Programmet benämns i programmålen som studieförberedande 

och yrkesorienterande och är alltså ingen konstnärlig yrkesutbildning. De som har gått på 
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estetiska programmet kan söka sig vidare inom konstnärliga respektive teoretiska studier. 

Programmets uppbyggnad består av kärnämnen som är gemensamma för alla nationella pro-

gram, programgemensamma kurser och inriktningskurser. Blandningen av teoretiska och 

praktiskt skapande ämnen är en del av estetiska programmets egenart. Estetiska programmet 

syftar till att utveckla kunskap om och förmåga till konstnärligt skapande och uttryck. Elever-

na ska möta och uppleva olika konstnärliga uttryck och i det mötet utveckla förmåga till re-

flektion och analys av konstnärliga uttryck. I de konstnärligt skapande ämnena vill program-

met ge både bredd och djup. Eleven ska inte bara arbeta med fördjupning inom sin inriktning 

utan också ges möjligheter för gränsöverskridande arbeten för att få helhetssyn på konstnärligt 

skapande (Skolverket, 2000). 

Lärare på estetiska programmet kan ha skiftande utbildningsbakgrund. I kärnämnena och i 

bild och musik finns inriktningar i lärarutbildningen som leder till lärarexamen. Dans och tea-

ter finns inte som inriktningar i lärarutbildningen och därmed finns det lärare i dessa ämnen 

som inte är formellt behöriga (SOU 2008:109).  

 

 

Lärares arbete 

Under 90-talet kommunaliserades skolan och övergick från en regelstyrd organisation till en 

målstyrd (SOU 1997:107). Detta har inneburit att lärares arbete förändrats. Jag vill ge en bild 

av vad denna förändring inneburit och ge några exempel på vad arbetet med att leda lärandet i 

klassrummet kan innebära idag.  

 

Lärares uppdrag 

I Lpf94 framhålls att skolans uppdrag är att arbeta med elevernas lärande både genom att för-

medla kunskap men också genom att ge eleverna förutsättningar att ta till sig kunskaper. Un-

dervisningen ska ge utrymme för samspel mellan de olika kunskapsformerna fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. I skolans uppdrag ingår också en fostrande del där skolan ska stöd-

ja elevernas utveckling till ansvarstagande vuxna. Där är social kompetens och kommunika-

tion viktiga delar. Läraren ska utgå från varje individs förutsättningar och kunna anpassa un-

dervisningen efter det. Läraren framhålls som viktig i arbetet med att skapa en bra situation 

för lärande och utveckling (Lpf94). 
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Förändring av lärares arbete 

Förändringar är en del av lärararbetet. Carlgren och Marton (2001) framhåller att samhällsför-

ändringar får betydelse även i skolan och därmed påverkas också lärares arbete. Skolreformer 

påverkar konkret arbetet genom att relationerna mellan läroplan, skolpraktik och lärares arbe-

te förändras. Att kraven som ställs på lärare förändrats hänger ihop med att det har skett för-

ändringar av uppdrag och förutsättningar för arbetet. Carlgren och Marton (2001) ger exempel 

på hur lärares uppdrag har förändrats i och med 90-talets målstyrningsreform. Reformen har 

lett till att lärares arbete idag handlar om att utveckla skolans arbete genom att delta aktivt 

med att arbeta fram former och ramar för hela verksamheten. Läraren ska också arbeta fram 

en strategi runt innehåll, upplägg och bedömning som de kan formulera och kommunicera. 

Lärares arbete har förändrats från att utföra vissa uppgifter på vissa sätt till att forma och för-

ändra verksamheten för att nå verksamhetens syfte. På detta sätt har designaspekten i yrket 

ökat. Ett annat exempel på en förutsättning som har förändrats, som Carlgren och Marton 

(2001) lyfter fram, är den förändrade relationen mellan vuxna och barn. De menar att relatio-

nen präglas av ett mer jämställt förhållande och läraren blir inte längre automatiskt en auktori-

tet i klassrummet utan måste själv skapa auktoritet och förtroende.  

Innehållet i lärares arbete har också förändrats på olika sätt. Från 60-talet fram till 2000-

talets början har helklassundervisningen minskat i grundskolan. Vad lektionstiden ägnas åt 

har också förändrats (Granström, 2003). På 60-talet användes undervisningstiden i klassrum-

met framförallt till undervisning. Administration av undervisning tog en del tid medan elev-

vård och disciplinära åtgärder upptog mycket lite av lektionstiden (Granström & Einarsson, 

1995). I studier gjorda i början av 2000-talet så är det istället administration av undervisning 

som dominerar med inslag av t.ex. information, gruppindelningar, genomgång av material 

(Granström, 2003).  

Individuellt arbete som arbetsform har förändrats både i omfattning och innehåll sedan 60-

talet. I början av 2000-talet var individuellt arbete och helklassundervisning nästan lika domi-

nerande i klassrummet. Innehållet i det individuella arbetet har under dessa år utvecklats från 

att alla i klassen arbetade med samma uppgifter samtidigt till att eleverna själva planerar i vil-

ken ordning och i vilken takt de ska genomföra uppgifter (Granström, 2003). Denna bild be-

kräftas i Hultmans studie (2001) där han beskriver hur arbetet på låg- och mellanstadiet har 

förändrats. I undersökningen som gjordes i mitten på 90-talet hänvisar lärarna bakåt ca 10 år 

när de talar om förändringar som skett.  Lärarna beskriver att lärarrollen i undervisningssitua-

tionen har skiftat från en föreläsande till en handledande roll. Detta är förmodligen en följd av 

att det individuella arbetet har ökat och också fått ett annat innehåll, som Granström (2003) 
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lyfter fram. Lärarna i Hultmans (2001) studie upplever också att barnen och barnens beteende 

har förändrats. De ger exempel på att de har fler barn med studiesvårigheter och med sociala 

problem. Samarbete och gemenensam planering är saker som tar allt större plats i den dagliga 

verksamheten och de administrativa uppgifterna har blivit fler.  

Vad lärares arbete består av idag på 2000-talet har Wedin (2007) studerat. I sin studie fin-

ner hon att lärares arbete präglas av att skapa och upprätthålla relationer och av moment kopp-

lade till betygssättning. Hultman (2001) lyfter fram eleverna som kärnpunkten i lärarens arbe-

te. I hans studie framkommer att lärarna anser att det viktigaste i ledarskapet är att bygga upp 

ett förtroende mellan sig och eleverna. När undervisningen har utvecklats mot att vara mer 

handledande och mindre förläsande så förändras också relationen mellan lärare och elever 

mot en mer nära relation, framhåller Aspelin (2003). 

Att undervisa är numera bara en av många uppgifter som är en del av lärares vardagliga ar-

bete även inom gymnasieskolan. I Lemars (2001) studie av karaktärsämneslärare på barn- och 

fritidsprogrammet beskriver lärarna ett vitt spektra av uppgifter vid sidan av undervisningen. 

Arbetsuppgifter som nämns är t.ex. schemaläggning, ekonomiskt ansvar, utveckling av sko-

lan, programmet, ämnet, undervisningen. Det krävs också i dagens skola att lärarna samverkar 

med elever och lärare mycket mer i t.ex. planering men även i betygssättning. Lärarna i hen-

nes studie har svårt att avgränsa arbetsuppgifterna från varandra.  

På programmet går elever både med och utan större studiemotivation. I hennes studie ser lä-

rarna, precis som i Hultmans (2001) studie, en förändring av elevunderlaget. Allt fler elever 

på programmet är antingen skoltrötta, lågpresterande eller har sociala problem.  

 

Leda lärande i klassrummet   

I Jacksons (1990) studie från 60-talet visar han att läraren i klassrummet är inbegripen i otali-

ga interaktioner. I Stensmos (1997) kunskapsöversikt över ledarskapet i klassrummet lyfter 

han fram att det i många studier framkommit liknade saker. I ett klassrum pågår många pro-

cesser parallellt. Läraren måste kunna hantera en situation där många saker händer samtidigt 

och där eleverna sysslar med olika saker sins emellan. En erfaren lärare har förmågan att vara 

medveten om vad alla gör i klassrummet och att kunna vara inbegripen i flera av dessa pro-

cesser samtidigt. Läraren måste också fatta mängder av beslut i klassrumssituationen. Det 

uppstår ofta situationer som inte går att i förutsäga. Besluten fattas på grundval av intuition 

och erfarenhet och kan ses som förtrogenhetskunskap (Stensmo, 1997). 
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Brante (2008) lyfter också fram att lärares uppfattning är att de gör mer än en sak vid sam-

ma tillfälle. De har flera aspekter att ta hänsyn till samtidigt. På en lektion ska läraren t.ex. 

både förhålla sig till innehållet men också beakta sina relationer till eleverna och vilka relatio-

ner de har till varann. Han menar att lärararbetet innehåller både objektiva och subjektiva 

strukturer. Läraren ska förhålla sig till objektiva strukturer såsom ramar och styrdokument. 

Samtidigt måste läraren förhålla sig till den subjektiva delen, d.v.s mötena med människor, 

där läraren påverkas och påverkar känslomässigt.  

Hultman (2001) framhåller skolan som komplex och motsägelsefull. Han menar att det 

finns två olika sätt att se på den pedagogiska miljön. Enligt det första sättet, som oftast fram-

träder när man talar om skolors utveckling, så framstår den pedagogiska miljön som planerad 

och teknisk där tydliga mål, byggda på analys, styr. Där är det ordning och reda och en tydlig 

koppling mellan orsak och verkan. Det andra sättet att se på den pedagogiska miljön är skol-

miljön som interaktiv och situerad.  Målen är motsägelsefulla och sambandet mellan orsak 

och verkan är otydlig. Den pedagogiska miljön är intensiv och varierad och intuition är ett 

viktigt inslag.  

Carlgren och Marton (2001) menar att läraren inte kan undvika att förhålla sig till den pe-

dagogiska miljön. Lärares arbete formas dels av intentionerna, avsikten med arbetet, men ock-

så av situationen detta ska genomföras i. Läraren måste förhålla sig till båda dessa förutsätt-

ningar och konsten blir att kunna forma och hantera verksamheten så att målen uppnås. Det 

finns forskning som visar på svårigheter för läraren att både skapa en lugn miljö där alla ele-

ver arbetar och att få eleverna att arbeta med komplexa och avancerade uppgifter som avser 

att skapa djupinlärning. 

 

 

Lärares kunskaper  

En lärare behöver utveckla tre kompetenser: Ämneskompetens som innebär en akademisk 

kunskap inom ämnet, didaktisk kompetens som innebär att kunna avgöra vilket innehåll som 

ska förmedlas, under vilka former det ska ske och motivering av form och innehåll samt le-

darkompetens att kunna organisera och leda verksamheten (Stensmo, 1997). Hur utvecklas 

kunskap inom dessa områden? Magnusson (1998) menar att man kan se lärares kunskap ur tre 

olika aspekter: forskningsgrundad kunskap som är förankrad i vetenskapen, praktikgrundad 

kunskap som skapas i det praktiska arbetet och persongrundad kunskap som står för en per-

sons värderingar och grundläggande förhållningssätt. 
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Lärares praktiska kunskap 

Aristoteles delade in kunskap i tre olika former. Episteme var den vetenskapligt teoretiska 

kunskapen. Techne stod för den praktiska produktiva kunskapen och fronesis för praktisk 

klokhet i etiskt och politiskt perspektiv. I denna uppsats är det den praktiska kunskap som 

uppstår i mötet mellan handlande och reflektion som står i fokus. Den fick ordentligt genom-

slag i samhället på 1980-talet. Utgångspunkten är en handling som reflekteras som leder till 

en ny handling (Gustavsson, 2000). 

En av dem som utvecklat tankar runt kunskap i handling är Donald Schön. Molander 

(1996) använder bl.a. hans tankar som en utgångspunkt för att definiera vad kunskap i hand-

ling är. Utifrån Schöns tankar beskriver han den kunnige praktikern som en person med över-

blick, som kan se flera alternativ för handling och som har en uppmärksamhet i sin handling. 

Det finns också en lärande del eftersom praktikern i någon mening improviserar sig fram. 

Som jag beskrev tidigare under ”Lärares arbete” så verkar lärare i en komplex praktik där 

många processer pågår parallellt och många beslut måste tas. Molander (1996) beskriver att 

en kunnig praktiker är en som kan hantera nya situationer och också situationer som utmärks 

av instabilitet. Eftersom praktikern ställs inför nya situationer så blir en viktig del att ha käns-

la för olika situationer. 

I teori om praktisk kunskap framhålls att kunskapen är kopplad till sin praktik (Gustavsson, 

2000). Detta är något som också kommer fram vid studier av lärares kunskapsbildning. Flera 

forskare har intresserat sig för att studera lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet som ut-

vecklas genom erfarenhet. Wedin (2007) framhåller att kunskapen utvecklas i interaktion med 

personer, texter och ting som läraren dagligen samspelar med. Magnusson (1998) menar att 

samspelet med den sociala kontexten gör att den enskilde läraren utvecklar praktisk kunskap. 

Denna kunskap samspelar med tidigare förvärvad kunskap av personlig, praktisk och forsk-

ningsgrundad karaktär.  

Wedin (2007) lyfter fram den personliga dimensionen i lärares praktiska kunskap. Den 

praktiska kunskapen går inte att skilja från den person som utvecklar den. Magnusson (1998) 

är inne på ett liknande spår när han beskriver det som att kunskapen finns och formas i rela-

tionen mellan lärarens person och lärarens praktik.  

 

Kunskaper som utvecklas i arbetet 

Flera forskare lyfter fram varianter på kunskap-i-handling-begreppet som en kunskapsform 

som utvecklas i lärares arbete. Hultman (2001) beskriver det som vardagskreativitet eller som 
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intelligenta improvisationer. Han menar att utifrån nya situationer som uppstår i samspel med 

eleverna handlar läraren. Lärarens erfarenheter bildar en grund för handlandet. Sädbom 

(2007) skapar ett nytt begrepp, etik-i-aktion vars innebörd är att läraren handlar i situationer 

utifrån intuition med elevens bästa för ögonen. Hon menar på att det intuitiva handlandet är en 

del av lärarens etiska förhållningssätt och att basen för detta är relationen mellan lärare och 

elev. Wedin (2007)  trycker på att kunskap-i-handling är en förutsättning för att en lärares ar-

bete i klassrummet ska fungera och menar att detta resultat visar att det som tidigare forskning 

ibland pekat på som irrationellt handlande, istället är en viktig komponent för att få arbetet i 

klassrummet att fungera.  

I Wedins (2007) studie framkommer att lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet är knuten 

till elever och undervisning. Två områden där lärare utvecklar undervisningsrelaterad kunskap 

är taktisk didaktisk kunskap och ämnesdidaktisk kunskap. Elevrelaterad kunskap som utveck-

las är bl.a. kunskaper om individer, avläsningskunskaper där läraren kan avläsa en situation 

och relationell kunskap där lärare utvecklar kunskaper om att skapa och upprätthålla relatio-

ner. Hon har funnit att undervisningen ofta bygger på relationskunskap och avläsningskun-

skap. I Magnussons (1998) studie framkommer att lärare ständigt är i situationer som kräver 

samspel. Vardagsarbetet är fyllt av möten med t.ex. elever, kollegor, föräldrar, skolledning. 

Under själva lektionerna krävs också samspel med innehåll i undervisningen, elever och kon-

text. Ett fungerande samspel kräver kunskap som har att göra med bl.a. lyhördhet och flexibi-

litet.  

Magnusson (1998) lyfter fram variationen i lärares kunskap. Det finns en gemensam lärar-

kunskap som han ser som tekniska färdigheter. Ämneskunskaper och rutiner och ritualer som 

är kopplade till lektioner som just sådana färdigheter. Sen lyfter han fram specifika lärarkun-

skaper som uppstår och formas i mötet mellan lärarperson och lärarpraktik. Den variation han 

fann i sin studie handlar om olika inriktning av lärarkunskap som utvecklas. Inriktningen på 

kunskapen sätter han upp i motsatspar som kan kopplas antingen till den didaktiska eller den 

sociala dimensionen i lektionsarbetet. Scaffolding är en lärarkunskap som han kopplar till den 

didaktiska dimensionen och som handlar om att pedagogen skapar en pedagogisk situation 

som innebär utmaningar för eleverna. Det motsatta, sheparding, så blir lärarens uppgift istället 

att följa och ta ansvar för elevernas utveckling. En kunskap där en nära relation till eleverna 

prioriteras före lärandet kallar han för mothering. Motsatsen mastering handlar om att läraren 

är en auktoritet som tydligt styr och bestämmer.  

Hultman (2001) menar att den kunskapsbildning som sker i vardagsarbetet oftast inte leder 

till några stora förändringar av arbetet utan snarare variationer i det. Detta kan liknas vid det 
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som Wedin (2007) beskriver som småskaligt lärande. Hon har funnit att det småskaliga läran-

det både kan vara oplanerat som svar på det som händer i undervisningen eller i samspelet 

med elever men också mer planerat där läraren medvetet förändrar t.ex. upplägg utifrån erfa-

renheten vad som inte fungerade förra gången. Detta ser hon som en betydelsefull form av 

skolutveckling i det lilla och detta lärande dominerar vardagsarbetet.  

 

 

Tidigare forskning om relationen lärare / elev 

Flera forskare har pekat på vikten av att undersöka relationens betydelse för undervisning och 

lärande. Sädbom (2007) menar att orsaken till det är att lärarens roll förändrats med kunskaps-

samhällets utveckling och att läraren inte självklart är förmedlare och eleven en mottagare. 

Lärar-elevrelationen bygger på en mer jämställd relation än tidigare där relationen kan ses 

som horisontell snarare än som tidigare vertikal. I och med detta ställs andra krav på att lärare 

utvecklar social kompetens (Carlgren & Marton, 2001). Juul och Jensen (2003) målar upp 

bilden av hur barn har förändrats under de senaste femtio åren men också av hur relationen 

mellan barn och vuxna har ändrats under denna period. De lyfter fram några faktorer som på-

verkar dagens situation. Lydnadskulturen är borta och det finns en osäkerhet inför andra möj-

liga alternativ. Forskning om barn på senare tid pekar på att barn trivs och utvecklas bäst om 

det behandlas som självständiga personer. Barn mår också bra av att det finns en ömsesidighet 

i relationerna. När en relation mellan barn och vuxna inte fungerar ses inte lika ofta barnen 

som skyldiga till det. Dessa faktorer bidrar till att ha skapat en osäkerhet och oförmåga hos 

många pedagoger kring hur de ska hantera den pedagogiska situationen. Röster om hårdare 

tag hörs från en del som lösningen på detta. Juul och Jensen (2003) pekar istället ut en väg 

som innebär att lärare av idag måste utveckla relationskompetens.  

 

Relationen som en grund i arbetet   

I flera studier har grundskollärares relationer till elever studerats. I Birniks (1998) studie av 

grundskollärare framkommer att lärarna ser på relationsskapandet som en av sina viktigaste 

uppgifter. Relationen blir en grund för att motivera och skapa lärande av ett ämnesinnehåll. 

En god relation mellan lärare och elev motiverar eleven till lärande. Att bygga upp ett förtro-

ende hos eleverna är själva grundbulten i ledarskapet visar Hultman (2001). Detta blir ett ka-

pital som gör att man få ett slags handlingsutrymme. Arbetet i klassrummet bygger på att lära-

ren har skapat nära relation till alla eleverna. Wedin (2007) lyfter fram relationsarbetet som 
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det grundläggande för lärarens arbete. Hon visar också på hur lärarna använder sig av relatio-

nerna som en grund i det vardagliga arbetet med undervisningen och betygssättning. Hon ser 

inte undervisning och betygssättning som delar som är separerade från relationsarbetet. Rela-

tionsarbetet är istället en del av att bedriva undervisning och sätta betyg. I undervisningen och 

moment relaterade till betygsättning blir relationen ett redskap. Kännedom om eleverna och 

samspelet med dem används för att t.ex. anpassa undervisningen för en viss elevgrupp eller 

för att lägga upp samtal med elever om betyg. Arbetet med att få till ett samspel i undervis-

ningsgruppen handlar om att få till en bra miljö för lärande.  

Även på gymnasienivå har forskning bedrivits om relationen mellan lärare och elev. I sin 

intervjustudie med 6 gymnasielärare tar Sädbom (2007) utgångspunkt i de två teoretiska be-

greppen etik och intuition-i-aktion och studerar hur dessa framträder när lärarna beskriver sina 

erfarenheter från sin praktiska verklighet med arbetet med elevers lärande. Hon beskriver in-

tution-i-aktion som en relativt ny yrkesskicklighet som lärare har tillskansat sig när skolan har 

utvecklats och när själva klassrumssituationen och den roll eleverna intar, har förändrats dras-

tiskt. I intervjusvaren framhålls och återkommer relationens möjlighet som en grund för lä-

randet och att det goda lärandet är beroende av en tillitsfull relation mellan lärare och elev. 

Hugo (2007) har studerat en mindre grupp elever på individuella programmet, som gick in-

riktning storkök/restaurang och deras lärare. Gruppen bestod av elever som inte hade fullstän-

diga betyg från grundskolan och som hade negativa erfarenheter av skola och lärande. En frå-

ga han ställer i sin avhandling är vilka aspekter som gör att dessa ungdomar lär sig, når upp 

till kursmålen och överhuvudtaget kommer till skolan. Han kommer fram till att huruvida lä-

rarna lyckas bygga upp en bra relation till eleverna och hur meningsfullt eleverna upplevde 

innehållet i undervisningen var avgörande för dessa saker.   

Både studier på grundskole- respektive gymnasienivå kommer således fram till samma slut-

sats, nämligen relationen som en grund i lärares arbete. 

 

Relations- och förmedlingskompetens  

Stensmo (1997) skriver om två begrepp som ofta använts vid analys av ledarskapstilar i grup-

per. En produktionsorienterad ledarstil som har fokus på uppgiften och målet och en rela-

tionsorienterad ledarstil som har fokus på samvaro och relationer. Flera forskare framhåller 

hur viktig balansen är mellan att ha fokus på uppgiften och på relationer. Att båda delarna är 

vikiga betonar Juul och Jensen (2003) när de framhåller att en lärares yrkespersonliga kompe-

tens består av förmedlingskompetens och relationskompetens. De fokuserar i sin bok på rela-



 13 

tionskompetens och definierar den som tvådelad: det pedagogiska hantverket och den peda-

gogisk etiken. Det pedagogiska hantverket handlar om att pedagogen ser individen och kan 

anpassa sitt beteende efter den samtidigt som ledarskapet behålls. Här ingår också förmågan 

att i kontakten vara autentisk. Den pedagogiska etiken handlar om att pedagogen har vilja och 

kunnande att ta ansvar för kvaliteten i relationen. Vad de räknar in i begreppet förmedlings-

kompetens preciseras inte.  

En närliggande definition av kompetens görs av Granström (2007). Han framhåller lärars-

kap och ledarskap i klassrummet som två viktiga roller som en lärare har. Lärarskapet innebär 

kunskap om ämnet och förmåga att förmedla innehållet och ledarskapet handlar om kunskap 

om interaktion och grupprocesser och förmåga att hantera dessa. Han beskriver hur lärarens 

arbete kan få slagsida om det inte finns ett kunnande och balans mellan dessa. Obalansen kan 

resultera i antingen den ämneskunnige läraren som inte kan hantera det som händer i klass-

rummet eller till aktivitetsläraren som kan hålla igång eleverna men som saknare djupare kun-

skaper om ämnet. Ytterligare en variant är läraren som inte har någotdera. Aspelin (1999) 

framhåller också att balans mellan innehåll och hur det kommuniceras är viktigt för att under-

visningen ska bli meningsfull och uppfylla sitt syfte. Han menar att kunskapsutveckling och 

sociala relationer hänger ihop och gör liknade antagande som Granström (2007) om vad kon-

sekvensen för undervisnigen blir om balansen saknas. Colnerud och Granström (2002) menar 

att det finns en stor variation i hur en professionell lärarroll definieras och att det därför finns 

en privatism i yrket. Olika lärare definierar lärarrollen olika. Det leder till att en del lärare en-

dast ser sig som ämnesexperter och andra införlivar omsorg om eleverna i lärarrollen. I sin 

studie av vilka etiska svårigheter erfarna lärare och lärarstuderande upplever i läraryrket visar 

Colnerud och Granström (2002) att båda grupperna har svårt att hantera hur mycket engage-

mang och omsorg de ska visa eleverna.  

 

Asymmetri i relationen   

Juul och Jensen (2003) beskriver relationen mellan barn och vuxen som asymmetrisk där den 

vuxna har ansvaret för relationen och där barn är medskapande men inte ansvariga. Barn på-

verkar kvalitén i relationen på ett påtagligt sätt men det är ändå alltid den vuxne som har an-

svaret för kvalitén i relationen. Att relationen mellan vuxen och barn är asymmetrisk beror på 

att vuxna har makt men också mer erfarenhet och överblick. Trots detta så avsäger sig ofta 

pedagoger ansvaret för kvaliteten i konfliktpräglade elevrelationer. Colnerud och Granström 

(2002) framhåller att relationen mellan lärare och deras elever inte är jämlik eftersom eleverna 
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står i beroendeförhållande till läraren, och de betonar den professionelles ansvar i relationen 

mellan lärare och elev. Hur stor makt den professionelle har i relation till klienten i en profes-

sionell relation har bl.a. att göra med om klienten är vuxen eller barn och om klienten kan väl-

ja att lämna relationen. Lärarna har stor makt över elever genom att klienterna är minderåriga 

och att inte kan välja att lämna relationen. Birnik (1998) framhåller att läraren är ansvarig för 

att utveckla relationer till elever. Även Wedin (2007) ser läraren som huvudansvarig för att 

skapa en relation men understryker också att en relation innebär ömsesidighet. Brante (2008) 

skriver att en asymmetrisk relation tar sig uttryck genom att det finns en motsättning mellan 

parterna i relationen. Han pekar på några aspekter som gör relationen asymmetrisk mellan lä-

rare och elever, t.ex. vilken makt de har, att de tillhör olika generationer, att förutsättningarna 

för att vara i skolan är olika – eleverna är ”tvingade” och lärarna är där av fri vilja. I hans un-

dersökning av gymnasieelevers och lärares syn på relationen framkom asymmetrin i lärare-

elevrelationen tydligt. Eleverna var kritiska till hur lärare interagerade med elever, att de ofta 

fick utstå negativa attityder och förolämpningar från lärarna och att det finns ett fastlagt makt-

förhållande dem emellan. De uttryckte också att lärandet påverkades negativt av detta. Lärar-

na uttryckte att eleven är i centrum för deras arbete och en del menade att relationen till ele-

verna gör att de stannar som lärare. Samtidigt uttryckte de osäkerhet inför klassrumssituatio-

nen. De framhöll också svårigheten med att i stora grupper skapa bra relationer till alla. Bran-

te (2008) menar att elevernas upplevelse av hur läraren bemöter dem kan hänga ihop med att 

lärare har en osäkerhet inför att leda och hantera det som händer i klassrummet. Han pekar på  

ett antal traditionella strukturer i skolan men också på nya strukturer som uppkommit p.g.a. av 

samhällsförändringar som påverkar asymmetrin mellan lärare och elev så att den blir negativt 

laddad. Detta måste lärare på allvar börja förhålla sig till menar han, eftersom forskning visar 

att en bra relation är en del av det som krävs för att skapa lärande. 

 

Närhet och distans i relationen 

Birnik (1998) hävdar att förmågan att samtidigt ha närhet och distans till eleverna ingår i en 

lärares professionella roll. Närheten ökar ju mer läraren lär känna eleverna framhåller Aspelin 

(2003) men påpekar samtidigt att det förutsätts att lärar-elevrelationen inte blir för privat. Vil-

ken grad av närhet eller distans som är lämplig i relationen varierar också från situation till 

situation. Aspelin (1999) hävdar att både för stor distans eller intimitet i relationerna blir ett 

problem. En för stor intimitet kan leda till för mycket omsorg där fokus flyttas från sampel 

och kunskapsinhämtandet. En allt för stor distans kan däremot skapa för stelbenta samspels-
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mönster. Konsekvensen kan också bli att parterna antingen anpassar sig för mycket eller för 

lite till varandra.  

Distansen bör inte vara så stor att lärarens person försvinner bakom lärarrollen. Genom att 

låta personen bakom rollen framträda finns möjlighet att skapa en närmare relation mellan 

lärare och elev (Birnik, 1998). Wedin (2007) visar också på att en viktig del i att skapa rela-

tion till elever är att läraren visar sin person bakom rollen. Juul och Jensen (2003) menar att 

det inte är möjligt att skilja det professionella beteendet från det personliga. De framhåller 

också att en personlig kontakt i professionella relationer är en kvalitet som har betydelse i ar-

betet.  

  

Strategier för att bygga relationer 

Några av de forskare som har intresserat sig för relationen mellan lärare och elev har beskrivit 

strategier lärare använder för att skapa relationer. Wedin (2007) pekar på olika strategier som 

lärare använder sig av för att skapa goda relationer till eleverna. De småpratar och skämtar 

med eleverna. De lyssnar också och är lyhörda. Det framkommer också att en strategi är att 

låta sin person lysa igenom och inte låta lärarrollen bli bara en roll. Lärarna i Lemars (2001) 

undersökning understryker att en förtroendefull relation mellan lärare och elev är viktigt för 

lärandet. De skapar relationer t.ex. genom att eleverna får skriva och berätta om sig själva. 

Det startar också upp åk 1 med lägerverksamhet där lärare och elever lär känna varandra un-

der andra former än vad som är vanligt i gymnasieskolan. Att arbeta aktivt med relationerna 

är ett sätt att få med sig även de elever som annars inte hade fullföljt studierna. Detta påmin-

ner om det Wedin (2007) för fram, nämligen att kännedom om eleverna och deras intressen 

kan vara ett redskap för att skapa intresse för ämnet hos eleven och i förlängningen uppfylla 

målen. 

 

Relationen och innehållet 

Relationsskapandet är en del av inlärning i ett ämne (Birnik, 1998). Aspelin (1999) menar 

också att relationer och sociala band samverkar med innehållet som ska läras. Han förespråkar 

en relationsmedveten pedagogik där läraren behöver vara medveten om vad som händer i 

kommunikationen med eleverna både innehållsmässigt men också beträffande dess former. 

Han förespråkar att läraren ska reflektera över sin kommunikation med elever och hur de upp-

fattar kommunikationen. Wedin (2007) går ett steg längre och menar att relationerna är verk-
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samheten på så sätt att lärararbetet utmärks av ett oupphörligt arbete med att skapa och upp-

rätthålla relationer och att lärares handlingar i klassrummet ofta har en relationsbaserad för-

klaring. Jensen och Juul (2003) menar att en relation består av två dimensioner. Den ena delen 

är innehållet som kan beskrivas som vad vi gör och vad vi pratar om. I ett pedagogiskt sam-

manhang handlar det om ämnet och aktiviteterna man gör i ämnet. Processen är den andra 

dimensionen och kan beskrivas som hur vi gör det. Där handlar det om den pedagogiska me-

toden men också sättet att bete sig t.ex. kroppsspråk, känslor och attityder. Både innehållet i 

undervisningen och samspelet i undervisningssituationen är alltså en del av relationen mellan 

lärare och elev.   

I Lemars (2001) studie ser lärarna relationer också som en del av själva innehållet på Barn 

och fritidsprogrammet. Metoden att på olika sätt arbeta med relationer både mellan lärare och 

elever och emellan elever ses som en del av programmets mål att arbeta med människor. För 

detta krävs självkännedom och förståelse för andra, vilket lärarna menar utvecklas genom 

dessa metoder. 
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METOD 

I detta avsnitt kommer jag först att redogöra för val av datainsamlingsmetod och intervjuper-

soner. Därefter kommer jag att beskriva genomförandet av undersökningen, redogöra för min 

förförståelse och hur etiska aspekter har beaktats. Analysprocessen beskrivs och jag redogör 

också för hur jag har förhållit mig till validitets- och reliabilitetsbegreppen. Jag avslutar me-

todavsnittet med att diskutera metodproblem. 

 

 

Val av datainsamlingsmetod  

Eftersom jag är intresserad av lärares uppfattningar så har jag valt att använda mig av kvalita-

tiva intervjuer som datainsamlingsinstrument. Målet för kvalitativ intervju som datainsam-

lingsmetod är att få nyanserade och konkreta beskrivningar av hur den intervjuade beskriver 

och upplever sin värld (Kvale, 1997). En intervju ger också möjlighet för den intervjuade att 

hoppa fram och tillbaka i tiden och ge exempel på situationer som hänt tidigare. På så sätt kan 

de använda hela sin samlade erfarenhet. En nackdel med intervju kan vara att underförstådda 

saker inte kommer fram (Bryman, 2002). Eftersom mitt syfte handlar om vilka uppfattningar 

som finns hos lärare rörande relationer till elever har jag valt att avgränsa arbetet genom att 

bara använda mig av intervjumetod. 

Den enskilda intervjun är ett samspel mellan två individer. Samspelet med intervjuaren och 

de teman som tas upp kan bidra till att den intervjuade utvecklar sin syn på temata och gör 

nya upptäckter under intervjun. Egna beskrivningar som intervjupersonen gör under intervjun 

kan få den att få nya insikter (Kvale, 1997). Jag har velat ge tid för den enskilde att utveckla 

sina tankar och resonemang på ett fördjupat sätt. En kvalitativ intervju ger den intervjuade 

möjlighet att ge detaljerade och fylliga beskrivningar av sina ståndpunkter (Bryman, 2002). 

Jag är intresserad av hur den enskilda läraren beskriver och resonerar runt sin verklighet och 

sin syn på de teman som tas upp och hur läraren själv eventuellt ser hur synen har förändrats 

över tid. Därför har jag valt individuella intervjuer som datainsamlingsmetod och kommer att 

låta jämförelsen ligga i min analys av materialet.  

 

 

Val av intervjupersoner 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till lärare på estetiska programmet. Lärarna under-

visar därmed samma elevgrupp men i olika ämnen. Jag har velat få med olika röster och erfa-
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renheter och har därför intervjuat lärare på två gymnasieskolor i en mellanstor svensk stad där 

hälften undervisar i karaktärsämnen och hälften i kärnämnen. Eftersom skolor förutom styr-

dokument som läroplan, programmål och kursplaner också arbetar efter lokala arbetsplaner 

ville jag genom att ha intervjupersoner från två olika skolor, öka spridningen av uppfattningar. 

Valet att ha intervjupersoner från två skolor gjordes också med tanke på att det kan uppstå 

olika kulturer på olika skolor som påverkar den enskildes syn på sitt arbete. Jag har också ve-

lat få med erfarenheter både från dem som arbetar med praktiskt skapande konstnärliga ämnen 

och från dem som arbetar med teoretiska ämnen. Jag har intervjuat åtta lärare på estetiska 

programmet varav fyra kärnämneslärare och fyra karaktärsämneslärare. Två karaktärsämnes-

lärare och två kärnämneslärare har intervjuats på varje skola. 

Wedin (2007) ser relationsskapandet som en av de kunskaper som utvecklas i det vardagli-

ga arbetet och att det därmed är en kunskap som lärare skaffar sig genom erfarenhet. Jag valde 

att snäva in urvalet av lärare genom att studera erfarna lärares uppfattningar och sökte lärare 

med minst fem års erfarenhet. På den ena skolan gick en förfrågan om att delta ut till arbetsla-

gen som tog upp det och så fick jag fyra intresserade. På den andra skolan så gick förfrågan 

till programrektorn som tog upp det med samordnarna för arbetslagen och efter det så fick jag 

fyra intresserade. Lärarna täcker in följande ämnen: samhällskunskap, historia, kulturhistoria, 

engelska, psykologi, musik, dans, teater.  

 

 

Genomförande 

Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervjuguide. Jag genomförde en pilotin-

tervju där jag testade min intervjuguide. Den semistrukturerade intervjuguiden består av spe-

cifika teman som ska diskuteras men ska ändå ge möjlighet för att olika synsätt ska framträda 

i de intervjuades svar. Frågorna behöver inte komma i exakt samma ordning vid varje intervju 

och det finns möjlighet att följa upp den intervjuades svar med ytterligare frågor som inte 

finns med guiden (Bryman, 2002).  Jag tog frågorna i den ordningen jag hade bestämt. Ibland 

hoppade jag över någon fråga eftersom jag bedömde att den intervjuade redan svarat på frå-

gan och ibland ställde jag frågan ändå som en kontrollfråga och för att eventuellt få ett fördju-

pande svar. Jag ställde också improviserade följdfrågor för att få intervjupersonerna att ut-

veckla eller fördjupa sitt resonemang. Innan varje intervju klargjorde jag att jag inte hade någ-

ra dolda avsikter utan att mitt intresse låg just i att höra om deras tankar och åsikter runt de 

teman jag satt upp. Alla intervjuerna utom en, skedde på respektive skola i arbetsrum, sam-
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talsrum eller mindre konferensrum beroende på vad intervjupersonerna föreslog.  En av inter-

vjuerna gjordes på ett närliggande café. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 till 50 

minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. 

Att transkribera är att överföra en muntlig berättelse till en skriftlig och det finns inget ob-

jektivt sätt att göra detta på. Det muntliga talet och det skriftliga har olika regler. Beroende på 

syftet med intervjun kan man välja vilken nivå på transkription som är mest relevant att an-

vända för syftet. I vissa typer av intervjuer kan det vara viktigt att ordagrant få med vad den 

intervjuade sagt och därmed ha med t.ex. både pauser och småord. I andra intervjuer kan man 

redigera texten till skriftspråk t.ex. om fokus är mer allmänt på de åsikter som den intervjuade 

uttrycker (Kvale, 1997). Eftersom mitt syfte är att studera deras åsikter och tankar har jag för-

sökt att i någon mån redigera texten till mer begripligt skriftspråk även om jag försöker ligga 

så nära intervjupersonernas formuleringar som möjligt. Jag har inte tagit med pauser, småord 

som ”hmm”, eller upprepningar. Om de i någon del i intervjun har kommit in på ett sidospår 

så sammanfattar jag bara vad den intervjuade sagt.  

Att transkribera en intervju tar mycket tid. Bryman (2002) menar att 1 timmes intervju tar 

5-6 timmar att transkribera. För mig som inte var van tog det något längre tid. Transkriberade 

intervjuer underlättar dock analysen av materialet då man lättare kan gå tillbaka i intervjuerna 

upprepade gånger och se vad intervjupersonerna sagt och hur de har formulerat sig. En nack-

del är att transkriberingen resulterar i mycket papper och text (Bryman, 2002). Jag tyckte att 

fördelarna övervägde och att transkriberingen gjorde det möjligt att urskilja teman och kate-

gorier samt möjliggjorde jämförelser mellan intervjuerna.  

 

 

Förförståelse 

Förförståelse är en del av hur vi uppfattar världen. Tidigare erfarenheter och kunskap finns 

med och påverkar hur vi tolkar exempelvis en företeelse (Thurén, 2007).  

Att jag själv är gymnasielärare i ett estetiskt ämne på estetiska programmet är en del av min 

förförståelse i denna studie. Även den litteratur jag har läst in mig på i arbetet med studien 

finns med i den. Detta kan ses både som en tillgång och en fara. Risken är att min förståelse-

horisont gör mig blind för saker som finns i mitt intervjumaterial, att jag söker efter sådant 

som bekräftar mina fördomar. Utmärkande för kvalitativ forskning är bl.a. närheten till det 

man studerar, kontextuell förståelse av värderingar och beteenden. Då kan förförståelsen bli 

en tillgång istället (Bryman, 2002). Jag hoppas att min förförståelse, som delvis innebär en 
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närhet till det som sägs, gör att jag lättare kan tolka och sätta in det i sitt sammanhang. Bry-

man (2002) hävdar att det kan vara bra att vara bekant med den miljö intervjupersonerna är 

engagerade i för att lättare kunna förstå och tolka det som sägs i intervjun. Genom att föra upp 

min förståelse till ytan hoppas jag kunna vara uppmärksam på eventuella fallgropar. 

 

 

Etiska aspekter 

Med hänsyn till valda metod måste etiska aspekter beaktas. De som deltar i en undersökning 

måste ge sitt samtycke till att delta och måste också informeras om hur resultatet ska användas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har uppfyllts, vad det gäller intervjuerna, genom 

att den förfrågan som gick ut om att delta också innehöll information om undersökningen.  

Genom att lärarna anmälde sitt intresse att delta i studien innebar det att samtyckeskravet ock-

så är uppfyllt. En annan aspekt som måste beaktas är konfidentialitetskravet som innebär att 

enskilda personer inte kan identifieras i materialet (Vetenskapsrådet, 2002). Lärarna i studien 

har i mitt intervjumaterial anonymiserats. För att inte enskilda personer ska kunna identifieras 

i uppsatsen har jag valt att slumpmässigt namnge lärarna från A-H. Innan varje intervju in-

formerade jag om att deras svar kommer att anonymiseras och att de har möjlighet att dra sig 

ur undersökningen om de kommer på att de inte vill delta. Forskare måste väga vad forsk-

ningen kan tillföra mot den eventuella skada den kan ha för personer som deltar (Vetenskaps-

rådet, 2002). Jag tror inte risken för skada av att delta i min undersökning är speciellt stora. 

Genom att ge möjlighet för lärare att göra sin verklighet synlig så tror jag att undersökningen 

kan tjäna lärarnas intressen.  

 

 

Analys 

För att kunna analysera och tolka ett datamaterial behöver det systematiseras på något sätt. I 

en första fas i en kvalitativ dataanalys är det viktigt att man får en helhetsbild av materialet för 

att kunna upptäcka centrala teman som finns i det (Johannessen & Tufte, 2003). Jag läste där-

för igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger för att få en övergripande bild. Därefter 

sökte jag efter mönster och variationer i materialet. Ett antal teman började urskiljas. I det 

fortsatta arbetet går man igenom materialet mer systematiskt och för att skilja ut det som är 

relevant för forskningsfrågan och de centrala teman man funnit. Med hjälp av olika kategorier 

sorteras och struktureras texten om så att mönster och likheter och skillnader framträder. (Jo-
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hannessen & Tufte, 2003). Jag fann ett antal kategorier som kunde inordnas under teman. 

Därefter sammanställde jag utsagor ur intervjumaterialet utifrån de teman och kategorier jag 

funnit. Denna sammanställning bearbetades genom att teman och kategorier sorterades om 

och slogs ihop när ett tydligare mönster framträdde. Underkategorier kom också till. Katego-

rier och underkategorier har fått namn av slående uttryck från intervjupersonerna (där detta 

kunna hittats i materialet) annars från mig. Kategorierna har i möjligaste mån illustrerats med 

centrala utsagor från intervjupersonerna.  

 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som kommer från den kvantitativa forskningstraditio-

nen och det har ifrågasatts hur relevanta dessa begrepp är för den kvalitativa forskningen. Re-

liabilitet står för huruvida ett resultat är pålitligt och om det är möjligt att upprepa en under-

sökning som gjorts. Detta kan vara svårt inom kvalitativ forskning. Validitet står för om man 

mäter det man säger sig mäta (Bryman, 2002). Patel och Davidsson (2003) menar att i kvalita-

tiv forskning så är det svårt att skilja reliabilitet och validitet åt och därför används ofta ett 

utvidgat validitetsbegrepp istället. Inom kvantitativ forskning är generaliserbarheten viktig. 

En kvalitativ undersökning däremot ska inte som en kvantitativ kunna generaliseras till en 

större population. Den ska istället ses som en av flera möjliga synsätt på det som studeras 

(Bryman, 2002).  

Patel och Davidsson (2003) menar att en god validitet ska genomsyra hela processen. Det 

kan bl.a. innebära hur forskaren kan använda sin förförståelse i processen, hur trovärdig tolk-

ningen är utifrån det insamlade materialet och hur forskaren kan kommunicera tolkningen. En 

innebörd av validitet inom kvalitativ forskning kan ses som god överensstämmelse mellan det 

insamlade datamaterialet och den teori som utvecklas från empirin. Det är kopplingen mellan 

resultat och teori som är styrkan och det är kvaliteten på de slutsatser som dras som är det vik-

tiga (Bryman, 2002).  Validitet kan då ses som välgrundade tolkningar av det som undersökts 

och att man kan granska och argumentera för trovärdigheten hos sin tolkning (Kvale, 1997).  

Kvalitativ forskning får ofta kritik för bristande genomsynlighet. Även om det kan vara 

svårt att upprepa en kvalitativ undersökning kan en tydlig beskrivning av hur och vilka val 

som har gjorts, visa hur forskaren kommit fram till sina slutsatser (Bryman, 2002). Kvale 

(1997) menar att ett sätt att ge läsaren möjlighet att kontrollera analysen är att redogöra för 

stegen i analysprocessen. Inspelning och transkribering av intervjuer ökar möjligheten till 
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granskning av materialet och därmed möjligheten undersöka om tolkningarna är välgrundade 

(Bryman, 2002).  

För att process och resultat ska vara valida har jag har försökt att så tydligt som möjligt be-

skriva valen jag gjort, hur jag har gått tillväga i olika moment och lyft fram min förförståelse 

för att öka pålitligheten och genomsynligheten. Som jag har beskrivit tidigare har intervjuerna 

också spelats in och transkriberats för att möjligheten till kontroll mellan material och tolk-

ning ska finnas. Jag har också försökt vara noga med att de slutsatser jag drar finns förankrade 

i dels i mitt insamlade material och i teorin jag kopplar resultatet till.  

 

 

Metoddiskussion 

Jag är intresserad av hur lärare resonerar. Jag tror att en kombination av intervju och observa-

tion som datainsamlingsmetod hade kunnat haft en fördjupande funktion. Ett direkt iakttagan-

de av beteende hade gjort att jag kunnat ställa konkreta frågor om det jag observerat. Att an-

vända observationen i kombination med intervjuer skulle också kunna underlätta tolkning av  

det som sägs i intervjuerna. Repstad (1993) menar att genom att man kombinera observation 

och intervju har möjlighet att se om det folk säger stämmer överens med hur de gör. Eftersom 

syftet är att studera uppfattningar har jag valt att begränsa mig till intervju som datainsam-

lingsmetod. Både individuella intervjuer och intervju i fokusgrupp hade varit möjliga som da-

tainsamlingsmetoder. En fokusgrupp ger möjlighet att få fram många olika åsikter och detta 

kan också innebära att deltagarna blir tvungna att reflektera mer över sina egen ståndpunkt 

under själva intervjun genom att olika åsikter kommer fram (Bryman, 2002). Jag valde indi-

viduella intervjuer för att ge den enskilde tid att utveckla sina uppfattningar.  

Jag intervjuade lärare bl.a. på den skola och det program som jag själv arbetar på. Repstad 

(1993) framhåller att man bör vara uppmärksam på att band som man har till kollegor och 

vänner kan inverka på forskningen om man forskar i miljöer där man har relationer till de in-

tervjuade personerna. Genom att jag arbetar på samma skola som en del av lärarna skulle det-

ta eventuellt kunna påverka svaren på olika sätt. En konsekvens skulle kunna bli att de är 

mindre tydliga när de refererar till saker de tänker att vi har en gemensam förförståelse av el-

ler att de skulle hålla inne med vissa saker. Jag har valt att inte intervjua mina egna ämneskol-

legor som jag arbetar nära i det vardagliga arbetet, för att undvika en allt för stor närhet som 

skulle kunna påverka mig i min roll som forskare eller i deras roll som intervjupersoner.  Ef-

tersom jag begränsade min undersökning till estetiska programmet och till den mellanstora 
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stad jag bor i så är det omöjligt att garantera att jag inte på något sätt har en koppling till de 

intervjuade personerna. Urvalet kan sägas vara gjort utifrån tid och bekvämlighet. Ett be-

kvämlighetsurval består av personer som för forskaren är tillgängliga vid aktuell tidpunkt 

(Bryman, 2002). Eftersom jag vill studera synen på relationen på ett program där olika typer 

av ämnen finns representerade, teoretiska och skapande ämnen så har jag hållit fast vid mitt 

urval trots vissa metodproblem. Men precis som jag har försökt att bli medveten om min för-

förståelse så hoppas jag att medvetenheten om metodproblemen ska ha gjort mig uppmärksam 

på saker som kan knytas till det. Eftersom det är en kvalitativ undersökning så är inte syftet 

med urvalet att generalisera.  

I några av de intervjuer jag gjorde med personer jag var bekant med sedan tidigare hänvisa-

de de intervjuade lärarna till situationer som vi båda hade kunskap om. Det gjorde i några fall 

att beskrivningarna inte blev lika fylliga som de kanske annars hade blivit. Den motsatta ten-

densen fanns också i något fall där läraren istället anonymiserade elev och situation för att, 

som jag tolkade det, inte lämna ut den. 

I kvalitativ forskning är synen på forskaren inte att den är en objektiv forskare som samlar 

in fakta som den sen objektivt analyserar. Som forskande kan jag inte bortse från att min för-

förståelse och min person i intervjusituationen också påverkar resultatet (Patel & Davidson, 

2003). Jag har inför intervjuerna påpekat för lärarna att jag är intresserad av deras syn på de 

teman som tas upp och att jag själv inte har någon baktanke eller söker vissa svar. Genom att 

visa engagemang och intresse för vad varje enskild lärare har att säga hoppas jag att jag kun-

nat skapa en situation och relation där de öppet kunnat utveckla sina tankar om ämnet. 

Jag sökte intervjupersoner från både karaktärs- och kärnämnessidan och lärare med minst 

fem års erfarenhet. Jag gick ut med en förfrågan om vilka som skulle vara intresserade att del-

ta i min intervjustudie. Ett metodproblem skulle kunna vara att eftersom intervjupersonerna 

har anmält sig av eget intresse finns en möjlighet att de är extra intresserade och har funderat 

på just frågan om relationen till eleverna och dess betydelse. 
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RESULTATREDOVISNING 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de teman jag har funnit i min analys av materialet. 

Varje tema består av ett antal kategorier varav några har underkategorier. Underkategorierna 

kommer att vara markerade med kursiv stil i den löpande texten. Jag kommer att exemplifiera 

de olika kategorierna med intervjupersonernas utsagor. Det finns variation i materialet och jag 

kommer att lyfta fram både likheter och olikheter i lärarnas syn. 

 

 

Hur relationerna ser ut 

När lärarna beskriver hur deras relationer till elever ser ut gör de det på tre nivåer. De beskri-

ver det på en generell nivå där de pratar om relationen till elever mer allmänt utan att specifi-

cera till individer eller grupper. De andra nivåerna är relationer till grupper och relationer till 

individer. Dessa tre nivåer har bildat mina kategorier. 

 

Generellt 

Lärarna beskriver överlag sin relation till elever som en positiv relation. Denna kategori sam-

lar utsagor där lärarna beskriver vilken relation de har till elever men också vilken relation de 

strävar efter att ha. De använder ord som öppen, varm, nära, hjärtlig när det ska sätta ord på 

hur innehållet i relationen är. En lärare uttrycker: 

 

G: Hjärtlig….tror jag. Ibland så kanske jag oroar mig för mycket för dom och 
så. Jamen hjärtlig alltså….jag tycker att dom är trevliga och jag hoppas att dom 
tycker jag är trevlig. Och jag tror det är liksom den relationen vi har. Jag försö-
ker att inte vara omöjlig. 
 

Lärarna strävar efter att vara accepterande och snälla i sitt förhållningssätt till eleverna och att 

relationen ska präglas av kontakt och samarbete och att ge och ta. Flera av dem pratar också 

om att de vill förstå eleverna. Att lärarna strävar efter en öppen och positiv relation har dels 

med eleverna att göra men också med att de själva mår bra av att ha en sådan relation till ele-

verna . 

Några beskriver också att relationen blir väldigt personlig. Eleverna berättar öppenhjärtigt 

om sig själva för lärarna. Någon lärare uttrycker att detta är både på gott och ont. Att elever 

och lärare ses under långa pass och att lärarna inbjuder till personliga samtal genom att exem-
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pelvis gärna låta eleverna komma och prata i arbetsrummet, är några förklaringar som jag ur-

skiljer i materialet, till hur dessa öppenhjärtiga samtal kommer till stånd. 

Några av lärarna nämner också baksidor med en relation som är öppen. Baksidor kan vara 

att eleverna utnyttjar att läraren är snäll eller att de tror att det är kravlöst.  

 

A: Det finns ju många elever tycker jag som tror att bara för att 
man har en liten så här öppen relation så betyder det att man, 
att då har jag inga krav i och med det. Det där är ju jättesvår balansgång sådär. 

 

Här noteras att ett problem som lärarna upplever är att eleverna tolkar en öppen relation som 

ett tecken på att lärarna inte ställer krav. Detta kan visa sig i att de t.ex. blir slarvigare med att 

lämna in uppgifter i tid vilket skapar problem för läraren. Lärarna upplever också att det kan 

vara svårt att komma med krav i efterhand när eleverna t.ex. utnyttjar att läraren är snäll. De 

uppehåller sig inte alls lika mycket vid baksidorna och flera av dem påpekar att trots vissa 

baksidor, tycker de att det är värt att ha den relation de har. 

Lärarnas uttrycker olika ståndpunkter kring vilket ansvar för relationen läraren respektive 

eleven har. En lärare framhöll tydligt att det är läraren som har ansvaret och motiverade det 

med att det är en del av arbetet som lärare. Flera av lärarna diskuterade fram och tillbaka. 

Några kom fram till att läraren har det främsta ansvaret för att skapa och upprätthålla en rela-

tion. De uttryckt dock att eleverna också har en del i det.  

 

B: Och då tycker jag då är det lärarens uppgift att se till att det uppstår en bra re-
lation. Sen är det väl, sen är väl inte eleverna helt, dom har väl också lite del i att 
upprätthålla den där relationen, att uppföra sig på ett sånt sätt så att relationerna 
upprätthålls och så där det tycker jag. Men det är framförallt lärarens uppgift 
tycker jag. 

 

Här uttrycks att en relation är beroende av ömsesidighet vilket gör att inte endast läraren är 

ansvarig. 

Några andra uttryckte att båda har lika stort ansvar för relationen. Samtidigt fanns det en 

viss frustration över att de själva antingen tog ett större ansvar för relationen eller fick ett stör-

re ansvar fast de inte tyckte det var rimligt.  

 

H: Man får gå halva vägen var. Men jag tror inte jag uttalar det. Om det är nån 
elev som det är nåt trubbel med mig och den eleven eller den eleven och grup-
pen då tror jag att jag lägger på mig det bara. Det är nog mitt problem.  

 

Här betonas ömsedigheten i relationen och att lärarna uppfattar det som ett problem när det 

inte fungerar och det hamnar i lärarens knä.  
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De flesta lärarna resonerade fram och tillbaka om vem som har ansvar för relationen. Det 

framkommer tydligt i materialet att lärarna upplever en svårighet i samband med hur ansvaret 

för relationen ser ut. De brottas med frågan var gränserna går för sitt respektive elevens an-

svar för relationen och en osäkerhet om hur ansvaret ser ut framträder.  

 

Relationer till grupper 

I lärarnas utsagor om relationer till grupper så finns två tydliga spår. Några lärare betonar att 

de har olika relation till olika grupper.  

 

E: Det finns ju grupper som man får en bra relation med på en gång och andra 
som det bara känns knepigt med hela tiden. 

 

Här lyfts det fram att i en del grupper flyter det bara på och i en del grupper får de arbeta 

mycket för att få en bra relation till gruppen. De tar också upp att de måste anpassa sitt bete-

ende till olika grupper. En lärare beskriver att hur relationen till gruppen är påverkar också 

hur avslappnad hon är på lektionen. Någon tar upp att samma lärarbeteende i två olika grup-

per kan få helt olika effekt. Olikheten i relationen till grupper betonas och hur läraren måste 

anpassa sitt beteende efter detta.  Som en följd av de olika relationerna så krävs olika mycket 

arbete för att skapa en bra relation.  

Några lärare betonar istället utvecklingen av relationen till en grupp.  

 

B: ju mera man känner varann desto närmare relation blir det ju. 
 
 

Där framhålls att de får en stabilare relation med tiden till en grupp. I början är relationen lite 

osäker innan man känner varandra. De utvecklar det med att efter ett tag skapas en trygghet 

och man blir mer bekväm i relationen till varandra. Dessa lärare ser ett samband mellan att ju 

mer man känner varandra ju bättre blir relationen.  

 

Relationer till individer   

Under den här kategorin så har jag samlat utsagor där lärarna beskriver och resonerar runt re-

lationer till enskilda individer. Det som framträder här är variationen i relationen till enskilda 

elever. Några av lärarna framhåller att man har ett så vitt spektrum av elever på estetiska pro-

grammet, vilket gör att man måste vara på olika sätt med olika elever. Det kan bero på att 
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elever befinner sig på olika kunskapsnivåer, har olika möjligheter att tillgodogöra sig under-

visningen eller har olika sociala eller psykiska problem. Läraren måste kunna anpassa sitt be-

teende och relationen efter olika individer.  

Lärarna beskriver också att det har sämre kontakt med vissa elever. Det kan t.ex. bero på att 

eleverna inte är intresserade av att ha kontakt med lärarna eller är blyga.  

 

F: Vissa får du ju ändå ingen kontakt med fastän du bjuder på dig själv och för-
söker. 

 

Fast läraren anstränger ger det inte önskat reslutat. En sämre kontakt kan också bero på att 

eleven har en tydlig ovilja mot läraren. Läraren försöker då om möjligt att skapa en bra rela-

tion men framförallt försöker de respektera eleverna genom att lämna dem ifred. Man kan no-

tera att lärarna framhåller att den sämre kontakten har att göra med huruvida eleven vill ha 

kontakt med läraren eller inte.  

Till en del av eleverna får lärarna en väldigt nära relation. I många fall handlar det om ele-

ver som har problem av något slag eller som inte har så lätt för sig.  

 

B: Och såna som har haft problem av en eller annan sort under dom här tre åren 
dom står man ofta närmare när dom går ut alltså. 

 

En relation som är dålig i början kan utvecklas till att bli en riktigt nära relation om man tar 

sig igenom det.   

 

 

Gränserna för relationen 

Ett tema som framkom ur materialet var hur lärarna ser på gränserna för relationen. Ur temat 

har tre kategorier utkristalliserats: inte vara kompis, betygssättare, distansera sig.  

 

Inte vara kompis 

I samband med att lärarna beskriver sin relation till elever som öppen, nära, varm så är det 

flera som markerar att en gräns är att man inte ska vara kompis. Det handlar om att relationen 

inte får bli för privat.  

 

H: Det har väldigt stor betydelse att man har en bra kontakt med dom, sen behö-
ver man ju inte va kompis.  
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De vill ha en bra relation och ha kontakt med eleverna men inte att det blir en kompisroll. 

Några menar på att åldersskillnaden gör att man inte blir kompisar. Ett par av dem beskriver 

att de i början av sin yrkesbana som lärare hade en mer kompisroll. Detta medförde suddigare 

lärarroll och det kunde bli problem vid betygssättning. 

 

E: I mångt och mycket är en kompisrelation viktig men det måste ändå finnas en 
markering att man är lärare och elev också som jag lärde mig lite senare. 

 

Denna lärare betonar att det ändå finns inslag av en kompisroll i lärarrollen men att man också 

som lärare och elev har olika roller i relationen.  

 

Betygssättare 

Att rollen som betygsättare markerar en gräns för relationen nämns av några stycken. Läraren 

måste kunna göra bedömningen av elevernas kunskaper utan att färgas av relationen. De 

framhåller svårigheterna med att ha en nära relation med eleverna och samtidigt vara betygs-

sättare. Det kan dels handla om att man som lärare färgas av relationen, dels kan det handla 

om att eleven tror att den ska få ett högre betyg för att de har en bra relation till läraren. En 

lärare beskriver att man behöver distansera sig i rollen som betygssättare från vad man tycker 

om eleven. 

E: Eleven ska veta i början på en kurs att jag kommer att sätta betyg på dig så att 
oavsett hur trevlig du är mot mig eller oavsett hur trevlig jag är mot dig så 
kommer vi komma i ett sammanhang där jag ska sätta betyg på dina kunskaper 
och då ska inte det ha att göra med vad du och jag har för relation. 

 

Det läraren lyfter fram är att det också handlar om att få eleverna att bli medvetna om att rol-

len som betygssättare markerar en gräns i relationen.  

 

Distansera sig 

Ett sätt att markera gränserna för relationen som lärarna uttrycker är att distansera sig. Det 

verkar handla om att sätta gränser för vad som ingår lärarrollen. Ett sätt att distansera sig är att 

inte engagera sig för mycket. En lärare beskriver hur för mycket engagemang kom att påverka 

hälsan. 
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D: Jag blev väldigt inblandad i det där och jag vet att jag följde med till socia-
len…du vet alltså det blev väldigt privat, väldigt utsuddade gränser så. Och det 
där påverkade mig väldigt fysiskt minns jag. Jag blev sjuk fysiskt så. Och efter 
det så bestämde jag mig för att inte gå in så i relationer, att ha en yrkesrelation 
som ändå är på något sätt medkännande och förstående men inte där jag blir en 
privatperson som ställer upp på min fritid. 

 

Här betonas att läraren vill skilja på yrkesperson och privatperson. Yrkesrelationen kan inne-

hålla empati och engagemang men inom rimliga gränser.  

Ett annat sätt att distansera sig är att lägga det där det hör hemma. Där handlar det om att 

skilja ut vad som ingår i uppdraget som lärare och inte ta på sig mer än det i t.ex. mentorsrol-

len.  Någon av lärarna uttrycker att när mentorskapet har definierats tydligare blir det också 

klarare vilka uppgifter som inte ingår. Några markerar att det kan handla om att markera grän-

serna mot andra professioner inom skolan. Detta gör de t.ex. genom att försöka avgränsa vad 

som ingår i lärarrollen och hänskjuta frågor och problem som faller utanför till andra profes-

sioner inom skolan t.ex. skolsyster eller kurator. 

Det framkommer på sättet lärarna resonerar under denna kategori, att de har svårigheter och 

brottas med frågan om att distansera sig.  

 

 

Strategier för att skapa bra relationer  

Under detta tema samlas strategier som lärarna använder sig av för att skapa bra relationer till 

sina elever. Jag har urskiljt följande fyra tydliga kategorier: lära sig namnen, vara personlig, 

humor, lekar och övningar. Sen har jag också en övrigtkategori där jag har samlat några stra-

tegier som bara nämns av någon enstaka lärare men som jag ändå vill ha med för att visa vari-

ationen som finns. Strategierna används ofta i kombination med varandra.  

 

Lära sig namnen 

Att lära sig namnen framhåller flera av lärarna som en viktig strategi för att skapa relation. De 

menar att genom att de lär sig namnen fort så känner sig eleverna sedda. Någon gör det väl-

digt medvetet och lägger ner tid på att plugga in namnen. 

 

D: Och då kanske jag har suttit och pluggat det där liksom. Dragit ut…jag drar 
ut listorna och jag, ofta med kort till om det finns, och sen att jag försöker ha en 
bild så och så lär jag mig namnen. 
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Att lära sig namnen blir en viktig uppgift som läraren prioriterar och lägger tid på. En lärare 

berättar om erfarenheter från sin egen studietid, om vilken positiv känsla det gav som student 

när en lärare kunde namnen när de kom första dagen. Han menar vidare att det är viktigt för 

alla människor att bli sedd som individ genom att man kan varandras namn.  

 

Vara personlig 

En annan strategi som några av lärarna använder sig av är att vara personlig. De bjuder på och 

berättar om sig själva. Att prata med eleverna utanför lektion och få veta mer om vilka de är 

framhåller någon som viktigt. En annan framhåller att den vill visa personen bakom lärarrol-

len.  

F: Jag tycker det är viktigt för dom att se att jag inte bara är läraren utan man är 
också en person, en sån som har, även om man inte kan tror det, ett socialt liv 
utanför skolan. Att detta bara är ett jobb. 

 

Här framhålls att det är viktigt att visa att det finns en människa bakom lärarrollen som har ett 

annat liv utanför jobbet.  

 

Humor 

För att skapa en avslappnad stämning använder sig många lärare av humor. Skratt och humor 

blir ett sätt att skapa en hjärtlig ton i relationen. Någon beskriver det också som ett sätt att lösa 

upp spänningar och få en avslappnad stämning. 

 

E: Men annars att använda humor när det passar då för ett skratt är ju alltid lite 
förlösande och då är det lättare att prata om svåra saker också. 

 

Skratt och humor blir ett medel för att kunna prata om saker som är svåra. Att man kan lära 

sig saker samtidigt man kan ha kul lyfter någon lärare fram att den vill att eleverna ska upple-

va. Ett par av lärarna kopplar ihop det personliga med humorn genom att det skojar om sig 

själva t.ex. berättar om händelser när de har gjort bort sig.  

 

Lekar och övningar 

I början med en grupp är det flera som använder sig av lekar och övningar.  En avsikt är att på 

så sätt lära känna varandra. Någon börjar inte direkt med ämnet när den får en ny grupp utan 
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försöker genom lekar och övningar lära känna gruppen och individerna. Motivet är också att 

skapa en avslappnad och trygg stämning. 

 

D: Och så försöker jag göra avslappnande saker, roliga saker alltså leka. 

 

Det framhålls att det är i mötet med en ny grupp som lärarna använder sig av lekar och öv-

ningar och att det blir en del av att skapa bra relationer till en grupp. Detta sker i kombination 

med att t.ex. lära sig namnen och vara personlig.  

 

Övrigt 

Andra strategier för att skapa kontakt med elever som nämns, men bara av enstaka lärare, är 

kroppskontakt, ögonkontakt, alla ska säga något varje lektion. Dessa strategier framhålls som 

ett led i att skapa kontakt och se varje individ.  

 

B: Jag försöker att se alla elever i ögonen minst en gång varje lektion om man 
säger så. Så tror jag att jag skapar kontakt. 

 

Läraren framhåller här vikten av att var och en blir sedd för att skapa kontakt. 

 

 

Relationens betydelse 

Ett tema i materialet är vilken betydelse lärarna tillskriver relationen till eleverna. När de talar 

om betydelsen så kan man inordna det i kategorierna ger bra förutsättningar för lärande, ger 

sämre förutsättningar för lärande, kopplat till det egna ämnet. 

 

Ger bra förutsättningar för lärande 

Lärarna uppehåller sig mycket kring vilka positiva effekter för lärandet som de ser av att ha 

en bra relation till eleverna. Därför har denna kategori delats in i ett antal underkategorier.  

Fler av lärarna är inne på att en bra relation ger också en bra kommunikation och en atmosfär 

av att kunna ge och ta. Det kan handla om att ha en bra kommunikation i undervisningssitua-

tionen men också att kontakt och kommunikation ger läraren möjligheter att förstå elevens 

situation och t.ex. ge längre tid för en inlämningsuppgift om det behövs. Någon framhåller att 
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när det blir en bra stämning tack vare att relationen är bra så är det också lättare att ta tag i de 

tuffare sakerna. Kommunikation blir en möjlighet för lärande. 

 

C: Man måste hitta en, ett sätt att kommunicera med varandra. Alltså en kontakt 
helt enkelt så det jag säger tar eller tas emot, kan tas emot och får en resonans 
eller vad man ska säga så att man inte talar förbi varandra och tvärtom att jag 
också är lyhörd för vad eleverna säger och menar. 

 

Den här läraren ser att en bra kommunikation är en förutsättning för att eleverna ska ta till sig 

undervisningen men också att han ska kunna förstå eleverna.  

Några av lärarna ser en bra relation som en förutsättning för att skapa lust att lära hos ele-

verna. En bra relation medverkar till att skapa situationer som präglas av trivsel och att det är 

roligt att lära sig. En lärare menar att en bra relation medverkar till att både elever och lärare 

tycker att det är roligt och meningsfullt med undervisningen. En annan menar att i en dålig 

relation har läraren svårt att skapa lust att lära hos eleverna och detta innebär att de lär sig 

sämre. 

Förtroende och trygghet är det flera som lyfter fram som en betydelse de ser av en bra rela-

tion. Förtroende mellan lärare och elev gör att det som sägs tas på allvar och att eleverna kan 

lita på att läraren leder dem rätt. En bra relation ger också möjlighet för läraren att stärka och 

lyfta eleven. Det framhålls att kunskap om eleven gör det möjligt för läraren att se var den ska 

gå in och stötta eleven för att få till en positiv utveckling. Relationen blir en möjlighet att ska-

pa bättre självkänsla och ge bättre stöd.  

En underkategori som framträder är att en bra relation kan göra att läraren blir en förebild.  

 

B: Ja jag tror att det har betydelse därför att om man har en bra relation så ser 
dom ju en som ett slags föredöme. Och om de ser mig som ett slags föredöme 
och om dom dessutom tror att jag kan saker i mina ämnen så vill dom också 
kunna saker i dom ämnena. 

 

En bra relation som får eleven att se läraren som ett föredöme gör att eleverna blir mer moti-

verade för att lära sig för att den ser upp till och respekterar läraren och tror att den kan saker 

som eleven vill lära sig.  

Några tycker att en bra relation har störst betydelse för svagpresterande elever.  

 

F:…men om man ska säga det enkelt så kanske man får säga att det egentligen 
är a och o framförallt för dom det går dåligt för, om man ska få dom att lyckas 
så måste man ha en jättebra relation. 
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Relationen blir en förutsättning för att lyckas åstadkomma lärande hos eleven. Genom att man 

känner eleverna bra och vet saker om dem kan man lättare hitta saker att anknyta till och på så 

sätt nå fram till eleverna. De menar att högpresterande elever inte behöver relationen till lära-

ren för att klara av skolan på samma sätt därför att de behärskar medlen för att lära sig på ett 

annat sätt.  

 

Ger sämre förutsättningar för lärande 

Om man ser i relation till den förra kategorin, uppehåller sig lärarna ganska lite vid när rela-

tionen ger dåliga förutsättningar för lärandet. De ser att en relation där man inte litar på var-

andra eller där man kommer på kollisionskurs kan göra att förutsättningarna för lärandet blir 

sämre. En för nära relation kan också göra lärandet påverkas negativt.  

 

C: För då kommer ju hänsyn till ja då kommer en massa ovidkommande fakto-
rer in som inte är så effektiva kanske i lärandesituationerna. 

 

En för nära relation kan medföra att andra saker kommer i vägen för lärandet. Hänsyn kan 

vara en sådan faktor. För att undvika en allt för nära relation är det viktigt att det finns en viss 

distans och att man vet sina roller betonar en av lärarna. 

 

Kopplat till det egna ämnet  

Nästan alla lärare i mitt material lyfter fram kopplingar mellan relationens betydelse och det 

egna ämnet.  

Relationen har betydelse för att våga i fler ämnen. I engelska kan det t.ex. handla om att 

våga prata i gruppen. Detta framhölls som viktigt också för att det är en av flera delar som ska 

betygssättas. Att dela med sig av erfarenheter är en del kopplat till psykologin där att våga har 

betydelse. I teater framhåller den läraren att man måste våga för att utvecklas, vilket är en vik-

tig del av teaterundervisningen. Att eleverna har en bra relation till läraren ser lärarna som en 

förutsättning för att eleverna ska våga i olika ämnen.  

Flera av lärarna lyfter fram relationens betydelse i förhållande till de specifika undervis-

ningsformer som används i ämnet. I musik har man i vissa ämnen enskild undervisning eller 

väldigt små grupper där relationen blir viktig. Läraren i dans lyfter fram moment där läraren 

går runt och rättar eleverna fysiskt som en del som kräver en bra relation.  
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Några lärare menar att ämnet bygger på samarbete och kommunikation vilket då är koppla-

de till att ha en bra relation. En lärare i musik lyfter t.ex. fram att både i själva musikutövandet 

och spelet runt det bygger på samarbete och kommunikation.  

Någon knyter betydelsen till det specifika ämnesinnehåll som ska läras. I samhällskunskap 

t.ex. så ingår etik och moral som del i kursen. Där kan man prata om hur man är mot varandra 

och på så sätt få mycket gratis i relationen.  

 

 

Hur uppfattningar om relationen utvecklats 

Synen på relationen har för de allra flesta av de intervjuade lärarna utvecklats genom erfaren-

het. Detta tema kan delas in i två kategorier: erfarenheter som lärare i praktiken, andra erfa-

renheter. 

 

Erfarenheter som lärare i praktiken 

Lärarens möte med skolverkligheten har för de flesta lärare påverkat synen på relationen till 

eleverna. De beskriver att i början av sin lärarbana var de inte klara över vilken relation de 

skulle ha till eleverna och att det tog några år att hitta ett fungerande förhållningssätt. Flera av 

lärarna framhåller att deras syn på relationen har förändrats genom kontinuerlig utveckling där 

mindre och större saker som hänt gör att de har förändrat sin syn och förhållningssätt succes-

sivt. De beskriver utvecklingen som positiv, vilket innebär att de har gått mot en relation till 

eleverna som är tydligare, tryggare, spontanare. Ett stöd i detta har varit kollegor. Det är bara 

en av lärarna som inte nämnvärt tycker sig ha ändrat sin grundsyn på relationen under åren. 

Deras syn har också påverkats av kritiska händelser där enskilda händelser har fått stor be-

tydelse för hur synen utvecklats. Lärarna beskriver kritiska händelser som har handlat om re-

lationen till en enskild elev eller till en grupp. Erfarenheter som de har fått med sig av dessa 

händelser är olika. Några saker som nämns är att ha ett professionellt förhållningssätt där de 

inte blir för personliga och att tidigt ta tag i saker innan de utvecklas till ett större problem. 

 

H: Jag hann inte jobba länge innan det blev en stor grej och då hände det jätte-
mycket. Sen när jag märker att någonting är på gång då försöker jag reda i det. 
Så det har ändrat mig jättemycket. 

 



 35 

Flera uttrycker, precis som läraren i citatet att en sådan här kritisk händelse inträffade i början 

av deras lärarbana. Detta innebär att det är mer observanta på problem som dyker upp i rela-

tionen till elever och att de direkt försöker ta tag i det.   

 

Andra erfarenheter 

Den egna skolgången har för vissa lärare påverkat deras syn på relationen. De nämner både 

positiva och negativa upplevelser som har format deras syn. Några lärare för tydligt in en mer 

personlig dimension och knyter sin syn på relationen till hur de själva fungerar och vad de 

trivs med.  

 

A: För jag måste, jag måste ha lite humor och lite sådär alltså inte så att det ska 
vara på en kompisnivå men jag måste kunna bryta ibland och prata i korridorer-
na eller i fiket och liksom. För mig är det viktigt. Jag skulle inte kunna ha det 
här jättestora glappet. 

 

Här lyfter läraren fram att synen på vilken relation hon vill ha till eleverna också hänger ihop 

med hur hon själv fungerar. Att ha en avslappnad relation till eleverna är viktigt för hennes 

egen skull.  
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DISKUSSION 

I detta avsnitt ska jag diskutera de resultat jag har fått fram i min studie och ställa dessa i rela-

tion till litteraturen.  

 

 

Hur ser relationerna ut? 

När lärarna i studien diskuterar hur de upplever att deras relationer till elever ser ut, urskiljer 

jag fyra områden de framförallt uppehåller sig kring: att de har en strävan efter att ha en posi-

tiv och ömsesidig relation till elever, att det finns en variation i hur relationerna ser ut, var 

gränserna för relationen går och hur ansvaret för relationen ser ut och. 

 

Positiv och ömsesidig relation 

När lärarna i studien beskriver vilka relationer de har till elever på ett generellt plan, gör de 

det i positiva ordalag. De beskriver sina relationer till elever som öppen och varm. De strävar 

efter en relation som präglas av kontakt och samarbete. Detta tycker jag bekräftar Carlgren 

och Martons (2001) beskrivning av att relationen mellan lärare och elev har utvecklats från att 

vara hierarkisk med läraren som auktoritet förändrats mot en mer jämställd relation och att 

lärare behöver ha socialkompetens. Juul och Jensen (2003) menar att barn mår bra av att det 

finns en ömsesidighet i deras relationer. Att lärarna i studien strävar efter en ha en öppen och 

positiv relation till eleverna har inte bara med eleverna att göra utan också med dem själva. 

De uttrycker att de också mår bra av att ha en sådan relation till eleverna. Ömsesidighet i rela-

tionerna är en strävan hos lärarna. 

 

Variation i relationer 

Lärarna upplever att deras relationer till enskilda elever och till olika grupper präglas av varia-

tion. De har sämre kontakt med en del elever och de har väldigt nära relation till en del. Ele-

verna i Brantes (2008) undersökning upplevde ofta relationen till lärarna som negativ bl.a. 

genom negativa attityder och förolämpningar från lärarna och ett allt för fastlagt maktförhål-

lande mellan lärare och elever. Brante (2008) menar att elevernas upplevelse av hur läraren 

bemöter dem kan hänga ihop med att lärare har en osäkerhet inför att leda och hantera det som 

händer i klassrummet.  Orsaken till en sämre kontakt mellan lärare och elev läggs här på lära-

ren. De orsaker som lärarna lyfter fram i mitt material, till varför de har sämre kontakt med en 
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del elever, hänskjuts till eleverna på olika sätt. Det kan handla om att eleverna inte vill ha 

kontakt, att de är blyga eller har en ovilja mot läraren. Om man ställer dessa resultat mot var-

andra så är det intressant att notera att båda grupperna lägger problemen utanför dem själva 

hos den andra parten. Förmodligen är svaret på varför lärare har sämre kontakt med en del 

elever en blandning av olika faktorer och orsakerna ligger nog både hos elever och lärare men 

också i andra omständligheter. I Brantes (2008) studie framhölls exempelvis att ett skäl till 

svårigheten att skapa bra relationer till alla elever berodde på stora grupper. 

Några lärare i min studie menar att relationen till en grupp blir bättre och stabilare med ti-

den när de har lärt känna varandra. Relationen ser olika ut i olika grupper och de får också 

arbeta olika mycket på att skapa en bra relation i olika grupper menar flera av lärarna. Både i 

studie av grundskollärares arbete (Hultman, 2001) och gymnasielärares (Lemar, 2001) fram-

kommer att lärarna upplever en förändring av elevunderlaget där de ser fler elever med socia-

la problem eller studiesvårigheter. Lärarna i min studie hävdar också att de har skilda elevty-

per på estetiska programmet med väldigt olika förutsättningar, vilket gör att de måste anpassa 

sitt beteende och relationer till det. Den variation lärarna upplever i relationer till olika grup-

per och individer hänger förmodligen ihop med de förändringar som skedde på 90-talet. 

Gymnasiet blev i praktiken obligatorisk och en ökad spridning av elevunderlaget blev en av 

konsekvenserna (SOU 1997:107). Här kan det säkerligen variera mellan olika program. 

Att lärarna både beskriver sina relationer till elever som positiva samtidigt som de lyfter 

fram variationen i relationerna kan tyckas motsägelsefullt. Jag tror inte dessa saker behöver 

stå i ett motsatsförhållande till varandra. Som jag beskrev ovan handlar det om ett generellt 

plan när lärarna beskriver sina relationer som positiva. De har en strävan att skapa positiva 

och ömsesidiga relationer och i stort tycker de att de har det till eleverna. På individ- och 

gruppnivå ser de konkreta exempel framför sig och framhåller variationen. Där framkommer 

också att det inte alltid lyckas med sina ambitioner och att det också kräver olika mycket jobb 

att lyckas skapa bra relationer. Istället för att se det som motsägelsefullt så ser jag det som att 

detta nyanserar bilden av vilka relationer de upplever att de har till elever.   

 

Gränser för en yrkesrelation 

Lärarna markerar också väldigt tydligt gränserna för relationerna. En gräns är att relationen 

inte får bli för privat. Lärarna framhåller att även om relationen präglas av kontakt och öp-

penhet bör den inte bli en kompisrelation. Några lärare menar att under de år de har arbetat, så 

har det skett en utveckling i deras relation till elever från en relation med mer inslag av kom-
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pisrelation till en relation med mindre inslag av kompis. Hos dessa lärare har synen på vad 

som bör ingå i lärarrollen utvecklats med erfarenheten som lärare. Någon menar att det ändå 

finns inslag av en kompisroll i lärarrollen. När lärarna diskuterar att relationen inte får bli en 

kompisrelation tolkar jag det som att det dels handlar om att markera att lärare och elev har 

olika roller i relationen men också om att dra en gräns mellan att vara personlig och privat. 

Juul och Jensen (2003) lyfter fram att den personliga kontakten är viktig i en professionell 

relation och har betydelse för det mål som ska uppnås. Även om lärare och elever kommer 

närmare varandra ju mer de lär känna varandra menar Aspelin (2003) att relationen inte får bli 

för privat. Lärarna i studien omfattar båda dessa förhållningssätt genom att de vill ha en per-

sonlig relation till eleverna som inte går över i en privat relation.  För flera av lärarna var detta 

inte tydligt när de började arbeta utan är insikter som har växt fram.  

Även bedömningsmomentet i läraruppdraget upplever lärarna som något som skapar en 

gräns i relationen till elever. Här kan en nära relation bli en svårighet t.ex. genom att det finns 

risk att de ska färgas av relationen vid betygssättning och då behöver läraren distansera sig 

från vad den tycker om eleven. En annan risk är att eleverna tror att relationen påverkar bety-

get.  

Ett annat sätt att tydligt markera gränsen i relation är att lärarna uttrycker att de behöver di-

stansera sig. Det handlar dels om att dra gränsen för sitt engagemang men också att inte ta på 

sig mer än det som ingår i läraruppdraget. Lärarna uttrycker svårigheter med att distansera sig 

i relationen till elever. Det framskymtar en strävan efter att skilja på sin yrkesperson och pri-

vatperson. I Colnerud och Granströms (2002) studie av etiska svårigheter som erfarna lärare 

och lärarstuderande upplever i arbetet visar de på att en av de svårigheter, som de båda grup-

perna har att hantera, är hur mycket engagemang och omsorg de ska visa eleverna. Det finns 

inga riktlinjer för hur mycket omsorg om eleverna som ingår i ett gott lärarskap och därför 

blir den enskilde läraren utlämnad att göra den bedömningen själv.  

Både för stor intimitet eller distans i relationen mellan lärare och elev kan bli ett problem 

hävdar Aspelin (1999). Det som framkommer i mitt material är att lärarna snarare har problem 

med att distansera sig än att de har för stor distans till eleverna. Aspelin (1999) menar att kon-

sekvensen om det blir för stor intimitet i relationen kan bli att fokus flyttas från sampel och 

lärande till missriktad omsorg.  

Gränserna för relationen är något som lärarna brottas med på olika sätt. I vissa fall kan det 

handla om att man genom erfarenhet har kommit fram till ett förhållningssätt som man håller 

sig till. Det kan också handla om att man vet hur man vill förhålla sig men samtidigt har svå-

righeter att göra det. Att lärarna så tydligt lyfter fram gränserna för relationen är intressant i 
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ljuset av att de beskriver sina relationer som öppna och att de kommer nära eleverna. Det ver-

kar finnas ett behov att markera och ha klart för sig just var gränserna går eftersom relationen 

i många fall kan upplevas som nära. I en professionell lärarroll ingår förmågan att samtidigt 

kunna ha närhet och distans till eleverna menar Birnik (1998). Att lärarna poängterar gränser-

na för relationen kan ha att göra med en vilja att hantera läraryrket som yrke med vissa defini-

erade uppdrag och gränser. Carlgren och Marton (2001) lyfter fram att designaspekten i lärar-

yrket har ökat. Arbetet har förändrats från att utföra konkreta definierade uppgifter till att 

forma och förändra verksamheten för att uppnå målen. I Lemars (2001) studie framkommer 

att lärarna förutom undervisning t.ex. sysslar med uppgifter som schemaläggning, ekonomiskt 

ansvar, utveckling av programmet och att de  har svårt att avgränsa uppgifterna från varandra. 

När komplexiteten i läraryrket har ökat och kraven på att lärarna ska forma och förändra verk-

samheten ökat så uppstår kanske ett behov hos lärarna att definiera gränserna för uppdraget i 

stort. Kanske lärarnas betoning av att sätta gränser för relationen till eleverna ingår i ett större 

sammanhang som handlar om att definiera gränser för uppdrag och yrkesroll 

 

Ansvar 

Som framgick ovan kan man i studien se att lärarna strävar efter öppnare och mer ömsesidiga 

relationer samtidigt som det finns ett behov av att sätta gränserna för var den professionella 

relationen slutar. Det framkommer också en osäkerhet över vem som har ansvaret för relatio-

nen.  

I den intervjuade lärargruppen fanns olika syn på vilket ansvar läraren respektive eleven har 

för relationen. Colnerud och Granström (2002) lyfter fram att i en professionell relation har 

den professionella parten makt över klienten d.v.s. relationen är inte jämlik. Eleven står i ett 

beroendeförhållande till läraren och därför har läraren ansvaret för relationen. Synen hos de 

intervjuade lärarna på vem som har ansvaret för relationen varierade. Någon framhöll att det 

är läraren som har ansvaret. Några andra att läraren har huvudansvaret och ytterligare några 

andra att båda har lika stort ansvar för relationen. Lärarna ser det inte som en självklarhet att 

det är läraren som har ansvaret för relationen. Wedin (2007) håller, liksom Colnerud och 

Granström (2002), läraren huvudansvarig för att skapa en relation men hon betonar också att 

en relation innebär ömsesidighet. Några av lärarna uttryckte just att en relation kräver ömsesi-

dighet vilket gör att inte endast läraren är ansvarig. När Juul och Jensen (2003) beskriver rela-

tionen mellan vuxna och barn som asymmetrisk menar de att vuxna har ansvar för relationen 

men barn är medskapande. De flesta av lärarna diskuterade fram och tillbaka om vem som har 
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ansvaret och det framkom att det är en fråga som de inte hade någon riktig färdigtänkt syn 

kring. Det verkar finnas en osäkerhet dels vem som har ansvaret men också vad som ska be-

tecknas som ansvar för relationen och vad som räknas som medskapande.  

En delförklaring till osäkerheten runt vilket ansvar läraren respektive eleven har för relatio-

nen skulle kunna ha att göra med att eleverna under sin gymnasietid blir myndiga. Colnerud 

och Granström (2002) menar att hur stor makt den professionella har i en relation bl.a. har att 

göra med om klienten är vuxen eller barn. På ett sätt kan man säga att makten i relationen 

minskas, och därmed asymmetrin, för eleven blir i formell mening vuxen under sin gymnasie-

tid.  Detta skulle kunna påverka lärarnas syn på vems ansvaret är. Brante (2008) tar förutom 

inslaget av lärarens makt i relationen också upp andra saker som gör relationen asymmetrisk 

bl.a. att lärare och elever tillhör olika generationer och förutsättningarna för att vara i skolan 

är olika där lärarna har valt det medan eleverna mer eller mindre är där av tvång. Dessa saker 

kvarstår även sedan eleven blivit myndig.  

En annan tänkbar förklaring är att när relationen utvecklats, som Carlgren och Marton 

(2001) beskriver, mot en mer jämställd relation så upplever kanske lärare att deras ansvar 

minskar och elevernas ökar. Men även om lärare och elever har mer jämställda relationer 

finns fortfarande asymmetrin kvar genom att det är en professionell relation.   

 

 

Vilka strategier används?  

Lärarna uttrycker att de använder flera strategier för att skapa bra relationer till eleverna. I 

början med en ny grupp lägger en del lärare mycket tid på att lära sig namnen. Detta för att 

eleverna ska känna sig sedda. För att få skapa en avslappnad och trygg stämning och för att 

lära känna eleverna så är det flera som gör övningar och lekar i början med en grupp. 

En annan strategi som används är att vara personlig. Dels kan det handla om att visa sin 

egen person bakom lärarrollen men det kan också handla om att få veta mer om eleverna och 

lära känna dem bättre. Både Birnik (1998) och Wedin (2007) menar att en viktig del i att ska-

pa bra relation till eleverna är just att visa personen bakom rollen. Lärarna i Lemars studie 

(2001) använder sig också av strategin att vara personlig bl.a. genom att eleverna får skriva 

och berätta om sig själva och man i åk1 åker på läger och lär känna varandra under andra 

former än undervisningssituationen.  

Humor är det många som använder som strategi i relationsskapandet. Humorn gör att stäm-

ningen i relationen blir avslappnad och otvungen och att det också blir lättare att prata om 
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svåra saker. Några av lärarna skojar om sig själva och kopplar ihop humorn med att vara per-

sonlig. En av de strategier som Wedin (2007) menar att lärare använder sig av är att skämta 

med eleverna.  

Varför blir det viktigt att skapa goda relationer och hitta strategier för det på gymnasiet? 

Lärarna ser positiva fungerande relationer som redskap i arbetet med lärande och undervis-

ning och därför blir det också viktigt att hitta, utveckla strategier för att skapa bra relationer. 

De strategier som lärarna använder sig av syftar till att skapa en bra och otvungen stämning 

och att lära känna varandra.  Som jag tidigare lyft fram menar Juul och Jensen (2003) att barn 

mår bra av ömsesidighet i relationer. I studien uttrycker flera lärare att de mår bra av när det 

finns en ömsesidighet i relationen till elever. Skälen till att lärarna använder sig av olika stra-

tegier för att skapa bra relationer och en trygg stämning kan alltså både handla om vad som är 

bra för deras elever men också vad de själva mår bra av. Flera forskare, exempelvis Juul och 

Jensen (2003), Carlgren och Marton (2001), har lyft fram att den hierarkiska relationen mer 

och mer har försvunnit i lärar-elevrelationen och att lärare numera själva måste skapa auktori-

tet hos eleverna. Bra relationer kan vara ett sätt att skapa denna auktoritet. Detta skulle också 

kunna ses som ett skäl till varför lärarna vill skapa bra relationer och hittar strategier som 

gynnar detta. Aspelin (1999) menar att för stor distans i relationen kan skapa stelbenta sam-

spelsmönster som inte gynnar lärandet. Genom att bl.a. använda humor, visa personen bakom 

rollen, snabbt lära sig elevernas namn vill lärarna skapa närhet och otvungen stämning. Stra-

tegierna används för att skapa avslappnade samspelsmönster. 

 

 

Vilken betydelse har relationen?  

Lärarna i studien uttrycker att relationen har betydelse för att skapa lärande och att det finns 

nära kopplingar till innehållet och undervisningsformer. 

 

Relationen - ett redskap för att skapa lärande 

Relationen ses som ett redskap för att uppnå lärande. Lärarna menar att en bra relation till ele-

verna skapar positiva förutsättningar för lärandet. De positiva förutsättningarna som lärarna 

lyfter fram är kommunikation, förtroende, motivation och stöd.  

Lärarna framhåller att en bra relation är grunden för att utveckla ett bra kommunikations-

klimat som är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen och för lä-

raren att förstå eleverna. Om man som lärarna i studien ser relationen som förutsättning för att 
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skapa kommunikation med eleverna som möjliggör lärande så blir en väg att arbeta med lä-

randet att också arbeta med relationerna.  

I Hultmans (2001) studie tycker grundskollärarna att den viktigaste delen i ledarskapet är 

att bygga upp ett förtroende mellan sig och eleverna. Lärarna i min studie ser att en av bety-

delserna av en bra relation är just att den skapar förtroende mellan lärare och elev. Detta är 

alltså viktigt även på gymnasiet vilket bekräftas av gymnasielärarna i Sädboms (2007) studie 

som lyfter fram att grunden för lärandet är en relation mellan lärare och elev som präglas av 

tillit. Även gymnasielärare ser förtroende mellan lärare och elev som viktigt i arbetet med 

lärande och de framhåller att en bra relation kan skapa detta förtroende.  

Birnik (1998) lyfter fram att en bra relation mellan lärare och elev motiverar eleven till 

lärande. En bra relation framhålls som motivationsskapande även av lärarna i min studie. 

Några ser relationen som en förutsättning för att skapa lust att lära hos eleverna för att den 

skapar trivsel i undervisningssituationen och att det blir roligt och meningsfullt. Om relatio-

nen gör att eleverna ser läraren som en förebild kan detta också skapa motivation till lärande 

genom eleven vill lära sig det som läraren kan.  

När relationen är bra har läraren också möjlighet att vara ett bättre stöd för eleven och få 

den att utvecklas. Wedin (2007) framhåller att lärare använder samspelet med eleverna och 

sin kunskap om dem för att exempelvis anpassa undervisningen för en viss elevgrupp. Lärarna 

i min studie menar att kännedom om eleven gör att läraren vet hur den bäst kan stötta eleven 

för att få till en positiv utveckling. Detta har mer betydelse framhåller några av lärarna för de 

svagpresterande elevernas lärande. Hugo (2007) har följt en elevgrupp på individuella pro-

grammet under tre år som kan betecknas som omotiverade och svagpresterande när de började 

gymnasiet. Han följer deras utveckling och konstaterar att hur väl lärarna lyckas med att skapa 

en bra relation till eleverna och hur meningsfullt eleverna upplevde innehållet i undervisning-

en var avgörande för deras lärande. Någon lärare i min studie menar att läraren kan använda 

det den vet om eleven för att hitta saker att anknyta till och på så sätt nå fram till eleven. We-

din (2007) framhåller i samma anda att kunskapen om eleven och elevens intressen kan vara 

ett redskap för att skapa intresse för ämnet som i förlängningen gör att eleven uppnår målen.  

Lärarna ser relationen som ett redskap för att uppnå lärande genom att den skapar bra förut-

sättningar som förtroende, kommunikation, motivation och stöd. De tillmäter relationen stor 

betydelse för lärandet vilket kan förklara det Wedin (2007) ser i sin studie, att ett utmärkande 

drag för lärararbetet är att skapa och upprätthålla relationer och att lärarnas handlingar i klass-

rummet ofta har sin grund i relationerna. En förklaring till att relationen ses som ett redskap 

skulle kunna vara att lärarrollen förändrats från en förläsande till en handledande roll som 
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Hultman (2001) lyfter fram. I den handledande situationen får relationen en mer avgörande 

betydelse än i föreläsningssituationen. Aspelin (2003) ser en förändring mot en mer nära rela-

tion mellan lärare och elev när undervisningen blir mer handledande. En annan förklaring till 

att relationen ses som ett redskap skulle kunna vara kravet på att individanpassa undervis-

ningen som uttrycks i Lpf94. Om läraren ska anpassa undervisning efter varje elevs förutsätt-

ningar, är kanske kommunikation, förtroende, motivation och stöd som lärarna i studien 

framhåller att en bra relation skapar, förutsättningar för individanpassning. Lärarna beskriver 

att det har väldigt olika elever på estetiska programmet som kräver att de kan anpassa sitt be-

teende och hur relationerna ser ut. Detta tyder på att kravet på individanpassning inte bara 

kommer från styrdokumenten utan också är ett behov som uppstår i den verklighet som lärar-

na arbetar i. Ytterliggare en förklaring till varför lärarna ser relationen som ett redskap skulle 

kunna vara att de ser goda relationer till eleverna som en möjlighet att skapa den auktoritet 

som Carlgren och Marton (2001) menar att lärare numera själva måste bygga upp.  

 

Relationens nära koppling till innehåll och undervisningsformer  

Aspelin (1999) förespråkar en relationsmedveten pedagogik där läraren behöver vara medve-

ten om både innehållet i och former för kommunikation med eleverna. Någon lärare i studien 

knyter betydelsen till det specifika ämnesinnehåll som ska läras. I samhällskunskap t.ex. så 

ingår etik och moral som del i kursen. Där blir betydelsen att man kan prata om hur man är 

mot varandra och på så sätt får mycket gratis i relationen. Man kan säga att ämnet och diskus-

sionerna runt ämnet samspelar med relationen. Denna koppling gör också lärarna i Lemars 

studie (2001) när de ser relationer som en del av innehållet i undervisningen på Barn- och fri-

tidsprogrammet. När de arbetar med relationerna, både mellan eleverna men också mellan lä-

rare och elev, blir det en del i att utveckla färdigheter i att kunna arbeta med människor som 

ingår i programmets mål. Flera lärare lyfter fram att relationen har betydelse för att eleverna 

ska våga i ämnet. Det handlar om att vissa moment i ämnet kräver att man vågar t.ex. prata i 

engelskan eller dela erfarenheter i psykologin. Det kan också handla om att man för att ut-

vecklas i ämnet måste våga t.ex. i teater. Aspelin (1999) betonar att relationer samverkar med 

det innehåll som ska läras.  

Några av lärarna uttrycker att själva ämnet bygger på samarbete och kommunikation, vilket 

gör att en bra relation har stor betydelse. En lärare menar t.ex. att både musikutövandet och 

spelet runt musikutövande bygger på samarbete och kommunikation. Här blir det ännu svårare 

att avskilja relationen från innehållet. I Jensen och Juuls (2003) beskrivning av en relations 
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två dimensioner, innehållsdimensionen och processdimensionen, blir innehållet i undervis-

ningen och samspelet i undervisningssituationen båda en del av relationen mellan lärare och 

elev. Samarbetet och kommunikation i musikutövandet kan ses som delar som både är inne-

hållet i undervisningen och i samspelsprocessen i undervisningen. Några av lärarna uttryckte 

att relationen har betydelse i de undervisningsformer som är tätt sammankopplade med ämnet 

med exempel som små undervisningsgrupper i musik och moment i dans där läraren rättar 

eleverna fysiskt. Jag tror att exemplen ovan är exempel på handledande undervisningsformer. 

Som jag nämnt tidigare så ser Aspelin (2003) en förändring mot en nära relation mellan lärare 

och elev när undervisningen blir mer handledande och mindre förläsande.  

 

 

Avslutande kommentar 

Avslutningsvis vill jag koppla tillbaka till studiens syfte som var att undersöka gymnasielära-

res uppfattningar om vikten av fungerande relationer mellan lärare och elever. I studien fram-

kommer att lärare ser på och använder relationer som ett redskap, som en del i arbetet att ska-

pa goda förutsättningar för undervisning och lärande. Det framkommer också att lärarna upp-

lever det som viktigt och att de brottas med gränsdragning för relationen och att det finns en 

osäkerhet över vilket ansvar läraren respektive eleven har för relationen. Lärarna uttrycker att 

de i början av sin lärarbana var osäkra på vilken relation de skulle ha till eleverna. Deras syn 

har framförallt utvecklats genom erfarenhet i skolvardagen. Wedin (2007) har funnit att en 

kunskap som lärare i grundskolan utvecklar i arbetet är relationell kunskap som handlar om 

att skapa och upprätthålla relationer. Enligt resultaten i min studie verkar detta gälla för gym-

nasielärare också. Andra faktorer som format deras syn på relationen som nämns av lärarna i 

min studie är deras egen skolgång och vad de själva trivs med. Magnusson (1998) menar att 

den praktiska kunskapen som utvecklas i lärararbetet samspelar med tidigare förvärvad kun-

skap av personlig, praktisk och forskningsgrundad karaktär. I studien framkommer hur den 

praktiska kunskapen samspelar med tidigare kunskap av praktisk och personlig karaktär. Det 

framkommer inte hur den samspelar med forskningsgrundad kunskap som lärarna har. 

Lärarna lägger stor vikt vid goda relationer till elever och arbetar med att skapa dessa. Att 

lärarna var osäkra i början beträffande vilken relation de skulle ha till eleverna och att de brot-

tas med gränser för relationen och har en osäkerhet över ansvaret för relationen tycker jag ty-

der på att lärare måste få möjlighet både i sin grundutbildning men också i sin fortsatta kom-

petensutveckling att systematiskt tillägna sig kunskap om relationer till elever. Jag tycker att 
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resultatet pekar på att detta är en viktig del i lärares arbete och då borde rimligen en större 

tyngd läggas vid att utveckla medvetenhet om betydelsen av detta.   

 

 

Framtida forskning 

I studien framkommer att den praktiska erfarenheten har påverkat lärares syn på relationen till 

elever. Det vore intressant  att i framtida forskning studera vilka uppfattningar nyutexamine-

rade lärare, utan någon längre praktisk erfarenhet, har om vikten av fungerande relationer till 

elever och vad som har påverkat denna syn. 

Som framgår av studien så ser lärarna relationen som ett redskap för lärande och att den har 

stor vikt. Men vilka uppfattningar har elever om detta? Den frågan har inte rymts inom ramen 

för denna uppsats men elevers syn på relationens betydelse är ett annat område som är intres-

sant att sätt fokus på i framtida forskning. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
Inledande prat runt: Hur länge har du jobbat? Fick du jobb direkt efter utbildningen? Hur 
många skolor har jobbat på?  Hur kom det sig att du blev lärare? Hur stor del av din tjänsten 
är på estetiska programmet? 
 
1. Vilken betydelse tycker du att lärares relationer till elever har för yrkesutöv-
ningen? 
I vilka sammanhang har relationer betydelse? Vilken betydelse har det med olika elever? 
 
2. Berätta hur du såg på relationen med eleverna när du var ny, när du började 
jobba. 
 
3 Hur skulle du beskriva din relation till eleverna?  
Som grupp. Som individ/ till den enskilda eleven 
 
4. Hur skapar du relationer till elever när du får en ny grupp?  
Strategier? Arbetar du medvetet med det? Omedvetet? Är det nån skillnad i relationerna till 
elever i en grupp du har haft länge? Vad förändras? 
 
5. Beskriv hur du tycker att relationen mellan dig och elever kan bli en möjlighet 
i lärandesituationerna?  
Har du några exempel? Kan du beskriva några situationer. I vilken utsträckning är relationen 
en möjlighet 
 
6. Beskriv hur du tycker att relationen mellan dig och elever kan bli ett hinder i 
lärandesituationerna?  
Har du några exempel? Kan du beskriva några situationer. I vilken utsträckning är relationen 
ett hinder? 
 
7. Vilken betydelse tycker du att relationen har om du ser det utifrån undervis-
ningen och lärandet i just ditt ämne. 
 
8. Om du jämför hur du såg på relationen när du började jobba med hur du ser 
på den nu:   
Är det några speciella situationer eller erfarenheter som har påverkat dig? Är det nåt annat i 
din arbetssituation som har påverkat dig? 
 
9. Vilket ansvar tycker du att läraren resp. eleven har för relationen?  
 
Under-samtalet-frågor: 
Hur menar du? Har du fler exempel? Berätta mer om…Kan du utveckla det där mer 


