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Hur ser gymnasielärare i samhällskunskap på lärare – elevrelationer, hur viktigt är det att ha 
goda relationer till sina elever, hur bibehåller man dem och vilka svårigheter kan uppstå i 
byggandet av dessa? I den här studien så undersöks hur åtta samhällskunskapslärare arbetar 
med och ser på lärare – elevrelationer. Metoden som har använts är en kvalitativ intervjustudie 
på fyra olika skolor i två olika kommuner i Region Jönköpings län. Som hjälp i analysen har 
bland annat Erving Goffmans (1970, 2009 & 2011) dramaturgiska perspektiv använts. Det 
visade sig att samtliga respondenter lade stor vikt vid att bygga goda relationer till sina elever, 
och detta har varit en grundinställning som varit med dem tidigt i deras yrkesliv. 
Respondenterna tycker sig också se en koppling mellan en god relation till en elev och goda 
studieresultat och lärande. För att bibehålla en god relation till sina elever är kommunikationen 
viktig, samtidigt som eleven känner sig sedd av sin lärare. Det största hindret för en god 
relation är att relationen blir för närgången och blir till en kompisrelation, något som 
respondenterna aktivt undviker. 

Sökord: Lärare – elevrelationer, dramaturgiskt perspektiv, gymnasielärare, samhällskunskap, kvalitativ 

intervjustudie   
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Inledning 

 

Den auktoritet som läraren historiskt sett har haft är inte självklar idag. Rosenqvist (2013) skriver 

att både undervisning och forskning på området har under de senaste decennierna utvecklats från 

att ha ett kategoriskt perspektiv, där elevens egenskaper framstår som grunden för åtgärder, till ett 

mera relationellt perspektiv – där problemen snarare är faktorer som är omgivande eleven. Lärarens 

uppdrag innefattar idag en hel del arbetsuppgifter. Idag ökar således behovet av relationella 

kunskaper för att nå fram till eleven. Denna utveckling anser Frelin (2010, 2012) sätter krav på 

läraren att hitta nya sätt att nå fram till eleven, och vinna deras förtroende. Detta gör att forskning 

om hur lärare skapar goda relationer till sina elever i en skolkontext är väldigt viktig. När vi som 

blivande lärare ser tillbaka på vår egen skoltid så är det just de lärare som vi haft en god relation till 

som finns kvar i minnet, och det är också de som vi känner att vi lärt oss mest från. Våra egna 

erfarenheter är dock baserade på ett elevperspektiv vilket gör det intressant för oss som framtida 

lärare att undersöka lärarens perspektiv på lärare-elevrelationer. 

 

Klassrummet går att se som en arena där relationer skapas och upprätthålls. Många forskare 

poängterar hur viktigt dessa relationer är för elevers lärande. Hattie (2009) är en av dessa forskare 

som nämner förmågan till att skapa goda relationer som en av de viktigaste förmågorna som läraren 

kan ha. Annan forskning som går att finna ger goda relationer mellan lärare och elev stor signifikans 

för elevens lärande (Aspelin 2010, Birnik 1998, Frelin 2012 & Lilja, 2013). Relationsskapande är 

dock väldigt komplext, och en hel del problem och ”fallgropar” finns som kan skapa en mindre 

god relation till eleven. Forskning på hur specifika ämneslärare hanterar och ser på 

relationsskapande var något som saknades på området vilket gjorde det intressant att undersöka 

och fördjupa oss i ett specifikt ämne i skolan. Samtidigt skulle det vara intressant för oss som 

framtida gymnasielärare i samhällskunskap att undersöka hur just denna typ av lärare idag ser på 

och hanterar relationskapande till elever i sin undervisning.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samhällskunskapslärare på gymnasienivå ser på, och 

jobbar med relationerna till eleverna. Vi vill försöka förstå samhällskunskapslärares syn på, och 

arbete med elevrelationer. Vi kommer därmed utgå från lärarnas egna tankar och erfarenheter. För 

att besvara undersökningens syfte och för att kunna förmedla denna helhetsbild har vi formulerat 

följande frågeställningar:  

 

Hur ser de tillfrågade gymnasielärarna i samhällskunskap på lärare-elevrelationer?  

 

Hur resonerar dessa lärare kring vikten av goda relationer för elevers lärande?  

 

Hur skapar och bibehåller gymnasielärarna i samhällskunskap goda relationer till sina elever?  

 

Vilka hinder och svårigheter kan uppstå i relationsskapandet? 

 

Hur anser lärarna att samhällets och skolans förändring har påverkat lärarnas arbete när det 

kommer till lärare-elevrelationer? 

 

 

Bakgrund 

 

Sjunkande studieresultat i den svenska skolan har varit ett väldiskuterat ämne i bland annat media 

(Lindgren, 2010). Sjunkande resultat i till exempel PISA undersökningar har oroat makthavare (von 

Kügelgen, 2013), men även skapat diskussioner i forskarvärlden. Enligt Allen et al. (2011) så ligger 

en av de största hypotetiska förbättringarna av elevernas studieprestation på högstadiet och 

gymnasiet i hur väl de blir motiverade och engagerade av sin lärare. Lärarens förmåga att motivera 

och engagera är alltså enligt Allen et al. (2011) central för elevens lärande. På ett liknande sätt skriver 
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forskare som Birnik (1998) och Frelin (2012) att just goda relationer mellan lärare och elev leder 

till, och är viktig för att bibehålla elevernas motivation. Det går således dra en koppling mellan 

elevens goda relation till sin lärare och elevens motivation. 

 

Vad är en god lärare-elevrelation? 

Relationer är något som skapas och upprätthålls dagligen. Samhällets struktur är i stor del uppbyggd 

av relationer, och är beroende av dessa för att utvecklas. Skolan som arena är inget undantag utan 

här påträffas relationer dagligen. Det finns olika typer av relationer inom skolans väggar, som till 

exempel relationer mellan elev och elev. En annan typ av relation i skolan är den mellan lärare och 

elev. Förmågan att skapa goda relationer till sina elever är vitalt för läraren, för både sin egen skull 

och för elevernas lärande. De elever som har goda relationer till sina lärare får ut mer av sin 

skolgång, de har ett större socialt och kunskapsmässigt utbyte. De som har dålig relation till sin 

lärare har inte det på samma sätt. Dessutom elever vill bli sedda, uppmuntrade, respekterade och 

vägledda. I klassrummet har alla elever behov av att bli sedda. De vill också bli hörda och bekräftade 

och det är viktigt att alla får ta del av detta. Genom sitt ledarskap, skapar läraren ett tryggt klimat i 

klassrummet. Idag handlar den pedagogiska professionalismen mycket om att kunna möta elever 

med skilda ambitionsnivåer. Deras intressen för skolan kommer att variera. Allt detta och faktorer 

som attityder, koncentrationsförmåga och motivation kommer påverka lärare-elevrelationen. En 

relationsmedveten lärare kan reparera ett dåligt uppförande mot en elev samtidigt som läraren kan 

markera när denne blir behandlad respektlöst (Ellmin 2011). 

 

 

Betydelsen av relationer 

Betydelsen av goda relationer är enligt Ellmin (2011) självklar, men han menar också att det går att 

se på det utifrån olika perspektiv. Ett av perspektiven är det socialpsykologiska, som bland annat 

Jonas Aspelin (1999) har behandlat. Aspelin menar att läraren ofta har ett stort engagemang i sitt 

ämne men att det sociala klimatet i klassrummet inte alltid prioriteras. Detta är inte optimalt, och 

framför allt inte i de yngre åldrarna. Enligt Aspelin ställs nu läraren framför tre vägval. I denna 

situation kan läraren antingen agera genom maktutövning, genom resignation inför uppgiften eller 

genom förmåga att ta kontroll (Ellmin 2011). Maktutövning är inte det alternativ som förespråkas 

och de lärare som är stränga och opersonliga skapar inga goda relationer till sina elever. Konflikter 
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kan uppstå i klassrummet om läraren är alltför sträng. Läraren upplevs osäker i sitt ledarskap och 

lektionerna kan upplevas ologiska och för avancerade. Om alla elever bemöts på samma sätt kan 

det skapas en ojämlikhet, elever som behöver extra stöd kan riskera att bli utan. Om läraren istället 

strävar efter att bemöta eleverna utifrån deras olika förutsättningar och skapa lika villkor för alla, 

så skapas det förutsättningar för ett mer jämlikt klassrum (Ellmin 2011). Resignation inför 

uppgiften är inte heller något som är optimalt. Det skapas en otrygghet, samt förvirring i 

klassrummet om de med ledarskap inte vet hur de ska använda det. Juul och Jensen (2003) är några 

som har kollat närmare på detta. De har märkt att det har skett en upplösning av ”lydnadskulturen” 

och detta har skapat kaos i den pedagogiska relationen. De menar att fler barn i dagens samhälle 

växer upp utan en rädsla för vuxna, de rör sig i världen med en självmedvetenhet om att världen 

skulle vara deras. I slutändan handlar det om att relationen mellan vuxna och barn har förändrats. 

Resignation och utbrändhet ligger nära en oklar lärarroll (Ellmin 2011). Det handlar helt enkelt om 

förmågan att ta kontroll. Varken ett auktoritärt eller ett resignerat ledarskap är nyckeln till framgång. 

Förmågan att skapa goda relationer till sina elever kommer ha effekt på lärandet. Om relationerna 

mellan eleverna och till läraren är goda kommer det ge läraren möjlighet att nå fram till klassen, 

och till den enskilde eleven i större utsträckning. Goda relationer är viktigt för både lärare och elev, 

det kan verka motiverande och stimulerande för båda parterna. Ofta är det termer som tillit, 

trygghet och ömsesidig respekt och acceptans som beskriver en god relation mellan lärare och elev. 

I slutändan blir det för läraren en balansgång mellan en professionell och en personlig relation till 

eleverna (Ellmin 2011). 

 

 

 

Forskningsöversikt 

 

Vi har efter en genomgång av tidigare forskning på vårt valda ämne funnit tre teman som 

genomsyrar forskningen om lärare-elev relationer i skolan. Dessa teman är ”lärare-elevrelationers 

relevans”, ”lärarens roll i relationsskapandet”, ”hinder för relationsskapande”. I detta avsnitt 

kommer dessa teman presenteras och analyseras. 
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Lärare-elevrelationers relevans 

Lärare-elevrelationer är ett välbeforskat område. En forskare vid namn John Hattie lägger stor vikt 

vid just relationer mellan lärare och elev. Han har i sin syntes (Hattie, 2009), som innefattar 800 

metaanalyser och 50 000 forskningsrapporter, placerat lärare-elevrelationer på elfte plats av totalt 

138 influenser på lärande. Sett från endast influenser som läraren kan påverka, kommer lärarens 

förmåga att skapa goda relationer med sina elever på tredje plats av totalt tio influenser. Det är 

tydligt att lärare-elevrelationer är viktiga för lärande enligt de metaanalyser som Hattie har gjort. 

Någon som också är inne på samma spår är Jeffrey Cornelius-White (2007).  Cornelius-White har 

gjort en metaanalys kring just lärare elevrelationer. Metaanalysen innefattande 1000 artiklar och 119 

studier mellan 1948 till 2004. Han kom fram till att anledningen till att de flesta elever inte vill 

komma till skolan, är främst på grund av att de inte tycker om sin lärare. Han betonar också vikten 

av att ha bra relationer mellan elev och lärare, och att dessa måste arbetas med för att förbättras. 

Lärarna måste bry sig om eleverna, deras inlärning och känna empati för eleverna. 

 

Hattie (2009) pekar också på att de aspekter och som är mest kritiska som lärare bidrar med är 

lärarkvalitet, samt sina relationer till eleverna. Han menar också i sin undersökning att de lärare 

som ”använder vissa undervisningsmetoder, lärare med höga förväntningar på alla elever och lärare 

som har byggt upp positiva relationer till eleverna” är de som har genomsnittligt större påverkan 

på elevers prestationer (Hattie, 2014 s.176). Han skriver vidare att avgörande för att inlärning ska 

ske är kraften i relationerna mellan elev och lärare. Det innebär att lärarna ska visa att de bryr sig 

om elevernas lärande, men också om eleverna själva. Med bra och positiva relationer kan ett varmt 

klimat skapas i klassrummet som gynnar elevernas prestation och ansträngning. Alla lärare borde 

ha inställningen att eleverna kan lära, de kan göra framsteg och att prestationer kan förändras. Just 

därför ska man visa eleverna att man bryr sig om deras lärande (Hattie, 2009). 

 

Jonas Aspelin har sedan fortsatt i samma anda, att kolla på sociala relationer i skolan. Han har bland 

annat skrivit en artikel (Aspelin, 2012) med fokus på hur relationer påverkar studenters prestationer 

i skolan. Artikeln skulle kunna beskrivas som en sammanfattning av internationell forskning på 

området lärare-elevrelationer. Artikelns fokus ligger således på att granska tidigare forskning på 

området och sedan diskutera kring den. Han hänvisar till en skandinavisk studie gjord av The 

Danish Clearinghouse for educational research (Nordenbo, Sögaard Larsen, Tiftikci, Wendt, 

Östergaard, 2008). Studien som är en rapport till det Norska kunskapsdepartementet, och ämnade 
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att belysa vilka de viktigaste kompetenserna en lärare kan ha är. En av de tre viktigaste 

kompetenserna en lärare kan ha enligt studien är relationskompentens, att läraren kan skapa och 

upprätthålla sociala relationer med elever.  

 

Aspelin (2012) fortsätter sedan med att lyfta fram svensk forskning på området. En del av den 

svenska forskning som Aspelin lyfter fram är en sammanfattning av ett utvärderingsprojekt gjord 

av skolverket. (Skolverket, 2005). I denna sammanfattning framkommer vikten av sociala relationer 

gentemot elevers prestation, men även välmående och måluppfyllelse. Den forskning som han 

hänvisar till har egentligen en röd tråd av fokus på sociala relationer. Artikeln genomsyras som sagt 

av sociala relationer och vikten av dessa. Förmågan att skapa goda relationer till sina elever är enligt 

Aspelin en av de viktigaste kompetenserna en lärare kan ha. 

 

Lärarens roll i relationsskapandet 

Det är inte alltid som lärare är medvetna om vikten av relationsskapande till sina elever. Russel 

Bishop och hans kollegors forskning (Bishop, Berryman & Richardson, 2002) handlar om en 

undersökning av lärare-elevrelationer i klasser på Nya Zeeland. I undersökningen tillfrågas elever, 

föräldrar, rektorer och lärare vad som påverkar elevernas prestationer. Alla grupper utom lärarna 

själva betonade vikten av bra relationer mellan elever och lärare. Hattie (2009) nämner vissa 

egenskaper hos lärare som är särskilt viktiga för relationsskapande till elever. Dessa är färre påbud, 

empati, värme, uppmuntran av tänkande på högre nivå, uppmuntran av lärande, anpassning till 

skillnader, äkthet och elevinriktade uppmuntringar. Bland dessa hade färre påbud störst inverkan 

på relationsbyggande, och elevinriktade uppmuntringar något mindre inverkan. Hattie (2009) är 

bara en av flera forskare som pekat ut läraren och lärarens förmågor som viktiga för 

relationsskapande. Aspelin (2010) beskriver sociala relationer som den värld där elever och lärare 

gemensamt verkar i, då de sammanfaller. Han skriver att lärare måste kunna bygga relationer av 

viss kvalitet för att stimulera elevernas framsteg. Likt Hattie så menar han att lärarnas engagemang 

är en nyckeldel i det hela, att läraren bidrar till byggandet av bra relationer genom engagemang i 

sina elever och deras kunskapsutveckling. Han påstår bland annat att lärande inte sker innanför 

eller utanför lärare utan dem emellan, i relationen mellan lärare och elev. När Aspelin började sin 

forskarutbildning blev hans första område relationer i undervisningen. Han genomförde en 

mikrosociologisk studie, och han skriver att det var genom denna han insåg relationernas betydelse.  
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Två andra forskare, Juul & Jensen (2003), som skrivit boken ”Relationskompetens i pedagogernas 

värld” tar också upp liknande saker som Aspelin. I den boken argumenterar Juul & Jensen för att 

omsorgen för relationerna från pedagogerna utgör grunden för all annan pedagogisk aktivitet. De 

menar att kunna förmedla kunskaper måste kompletteras med en relationskompetens, att 

pedagogen etablerar och upprätthåller relationer. Elevernas personliga utveckling är beroende av 

pedagogernas förmåga att hantera relationer. Även Birnik (1998) anser att läraren har stort 

inflytande på eleven och kan på så sätt framkalla olika elevbeteenden genom sitt sätt att vara. Det 

är enligt Birnik viktigt att läraren inte tillskriver eleven problemen som uppstår i en lärandesituation. 

Läraren måste istället reflektera över sitt eget sätt att förhålla sig till eleven för att lösa situationen. 

Det är i hög grad lärarens ansvar att deras relation till sina elever är goda. Detta skapas bland annat 

genom att skapa trygghet genom ett godtagbart undervisningsklimat, där eleven känner sig säker 

från påhopp och elaka kommentarer, samtidigt som läraren får eleven att känna att han eller hon 

bryr sig om dem. Detta leder i sin tur till att eleverna känner sig mer motiverade (Birnik, 1998).  

 

Frelin (2012) tycker sig finna något liknande. Genom sina intervjuer och observationer av elva 

lärare, verksamma i allt från förskolan till gymnasiet, fann hon tre teman, med underkategorier, 

som var viktiga för relationskapande. Det första temat hos lärarens förmågor är att bygga upp ett 

förtroende mellan dem och sina elever. Detta görs enligt Frelin genom att läraren agerar på ett 

rättvist sätt och skapar bilden av sig själv som rättvis, visa välvilja gentemot sina elever, att förklara 

motiven till varför läraren gör som läraren gör (begriplighet). Läraren kan även genom många små 

handlingar skapa ett positivt förtroendekapital och genom humor vid tillrättavisning låta eleven 

behålla sin värdighet. Det andra temat är att vara medmänsklig. Att vara medmänsklig innebär 

enligt Frelin att läraren ger eleven erkännande och därmed få eleven att känna sig sedd, att ställa 

rimliga krav på sina elever, att ibland visa att även lärare kan göra fel och vara en förebild genom 

att visa upp sin egen felbarhet. Att skapa en empatisk förståelse till sina elever genom att förstå att 

även elever är mänskliga. Det tredje och sista temat är att ha omtanke om elevernas självbild. Detta 

skapas genom att läraren har tillit till eleven och positiva förväntningar på deras skolprestationer. 

Då skapas en försöksvilja hos eleven så de inte är rädda för att försöka sig på något nytt, vilket 

skapar ett positivt självförtroendekapital hos eleven och slutligen acceptans för att människor. Det 

vill säga att elever som lärare kan göra fel ibland, att människor är inte perfekta. 
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Hinder för relationsskapande 

Aspelin (2010) pratar också om att det finns begränsningar och utmaningar i utformandet, och 

skapandet av relationer. Han skriver att man kan utröna fyra relationsbaserade 

kombinationsproblem. Det fyra problemen är:  

 

”Läraren styrs av eleven samtidigt som eleven ignorerar läraren (läraren är underdifferentierad 

i relation till eleven och eleven är överdifferentierad i relation till läraren), lärare och elev är 

inriktade på att vara varandra till lags (läraren är underdifferentierad i relation till eleven som 

också är underdifferentierad i relation till läraren), läraren ignorerar elevens behov och eleven 

är överdrivet styrd av lärarens förväntningar (läraren är överdifferentierad i relation till eleven 

som är underdifferentierad i relation till läraren), samt lärare och elev ignorerar varandras 

behov (läraren är överdifferentierad i relation till eleven som också är överdifferentierad i 

relation till läraren” (Aspelin, 2010, s. 36). 

 

Dessa är främst baserade på hans studie med fokus på hur lärare och elever kommunicerar, och 

beter sig i klassrummet. I relation till Aspelins forskning så tar Annika Lilja (2013) också upp och 

behandlar de svårigheter som kan uppstå i skapandet av relationer mellan lärare och elev i sin 

doktorsavhandling (i denna avhandling har hon följt flera lärare och elever i deras skapande av 

sociala relationer). I sin undersökning så finner Lilja flera olika situationer som prövar, samt sätter 

gränser i skapandet av bra relationer. Relationerna prövas på flera sätt och hon listar dessa. 

Relationerna prövas genom: 

 

”att ge eleven tillrättavisningar, att elevens handlande får en konsekvens, att inte markera, att 

diskutera och föra samtal om regler, att ta en förfördelad elevs perspektiv, att avvika från 

planeringen” (Lilja 2013 s.82).  

 

Hon har också en avdelning som visar att relationerna möter motstånd genom: ”att använda sin 

lärarmakt, att erbjuda eleven en kompromiss, att ta emot elevens motstånd, att försöka nå eleven” 

(Lilja 2013 s.82). Enligt Lilja kan det uppstå flertalet situationer i klassrummet som kan tänja på de 

sociala relationerna. Mycket kan handla om elevens uppfattning och situation, är eleven trött eller 

hungrig kan detta till exempel skapa en orolig situation. Eleverna kan göra det störigt för läraren, 

samtidigt som läraren förväntas ha kontroll över situationen och sitt klassrum. När eleverna gör 
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motstånd mot läraren menar Lilja att detta beror på att förtroendet för läraren saknas. När ett 

motstånd sker, är det upp till läraren att bemöta detta. Detta ska ske med eleverna, inte mot dem. 

Det är upp till eleverna och läraren, att tillsammans ta ansvar för att skapa en bra lärandesituation 

(Lilja 2013). 

 

Analys av forskningsområdet 

Hatties (2009) syntes av 800 metaanalyser och 50 000 studier placerar lärare-elevrelationer som 

något av det viktigaste för elevers lärande. Han pekar ut särskilda egenskaper som en lärare bör ha 

för att skapa goda relationer till sina elever. På ett liknande sätt har Frelin (2012) sett tre teman som 

läraren ska förhålla sig till för att skapa relationer till sina elever. Om vi stannar upp och tittar 

närmare på Hattie egenskaper och Frelins teman så går det att se vissa gemensamma 

beröringspunkter. Det går således att koppla samman deras arbete för att skapa en djupare 

förståelse för hur en lärare bör jobba med lärare-elevrelationer. En hårddragen jämförelse av 

begreppet ”byggande av förtroende” som Frelin skriver om, skulle kunna likställas med Hatties 

”äkthet” och ”färre påbud”. Både äkthet och färre påbud kan anses viktiga för att bygga förtroende 

mellan lärare och elev. På samma sätt skulle ”medmänsklighet” sammanlänkas med ”empati”, 

”värme” och ”anpassning till skillnader”. För att en lärare ska ses som medmänsklig måste läraren 

ta hänsyn till skillnader mellan elever, och anpassa undervisningen därefter. Samtidigt behöver en 

lärare ha empati för sina elever och agera med värme till sina elever för att eleverna ska se 

henne/honom som medmänsklig. ”Omtanke om elevernas självbild” går slutligen att 

sammanlänkas med ”uppmuntran av lärande”, ”uppmuntran av tänkande på högre nivå” och 

”elevinriktade uppmuntringar”. Uppmuntringar och goda förväntningar på elevens 

prestationsförmåga i sig har god inverkan på elevens självbild. Det är likt det som Frelin skriver 

om förväntningar, försöksvilja och självförtroendekapital, är viktiga för att eleverna ska behålla sin 

motivation. Dessa gemensamma beröringspunkter fann vi vara av intresse och kommer att 

användas i denna studies analys, detta kommer att diskuteras vidare under teoriavsnittet nedan. 

 

Det finns även forskning som berör de hinder som kan uppstå i skapandet av goda relationer till 

elever.  Jonas Aspelin (2010) och Annika Lilja (2013) är två personer som presenterar forskning 

kring detta. I ett försök att analysera dessa och jämföra dem så finns det likheter. Liljas presenterar 

ett antal situationer som skulle kunna likställas med Aspelins forskning. Att ge eleven 

tillrättavisningar, att använda sin lärarmakt och att elevens handlande får en konsekvens skulle 
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kunna jämföras med Aspelins problemsyn kring att läraren är överdifferentierad eleven. I en 

situation där läraren är allt för auktoritär, skapas friktion mellan lärare och elev, vilket blir tärande 

på deras relation till varandra. På motsatt sätt så kan att inte markera, att diskutera och föra samtal 

om regler, att ta en förfördelad elevs perspektiv, att avvika från planeringen och att erbjuda eleven 

en kompromiss Innebära att lärare och elever är inriktade på att vara varandra till lags. I en sådan 

här situation tar ingen något initiativ för lärandet och relationen karaktäriseras av osäkerhet och 

misstänksamhet mellan lärare och elev. Samtidigt kan läraren genom att ta emot elevens motstånd 

kopplas till att läraren styrs av eleven, samt att när eleven ignorerar läraren kan innebära att eleven 

överdifferentierad läraren. Läraren har här retirerat från sin roll som pedagogisk ledare och eleverna 

har tagit över. Det finns också ett fjärde alternativ enligt Aspelin (2010) som är värt att nämna, och 

detta är när både lärare och elev är överdifferentierade varandra. I detta fall så är läraren allt för 

auktoritär samtidigt som eleverna försöker överdifferentiera sig, och ingen kan komma överens i 

klassrummet, vilket leder till synnerligen dåliga relationer mellan lärare och elev. Båda forskarna 

har egentligen kommit fram till att relationerna styrs av hur de inblandade beter sig i klassrummet. 

Antingen är det läraren som styr för mycket, eller är läraren för styrd av eleverna, men det kan till 

och med vara så att varken lärare eller elev styr. Återigen kommer vi in på lärarens sociala 

kompetens och förmåga att skapa relationer. Som forskningen visar är det upp till läraren att skapa 

och upprätthålla goda sociala relationer till eleverna. Ansvaret kan aldrig läggas på eleverna när 

relationen är bristfällig. 

 

Sammanfattning 

Samtliga forskare som nämnts i denna forskningsöversikt verkar vara överens om att relationen 

mellan lärare och elever är något centralt för elevers lärande. Något som forskarna verkar vara 

samstämmiga i, är att ansvaret för relationsbyggandet ligger hos läraren. Det är alltså viktigt att 

läraren inte tillskriver eleven problemen som uppstår i en lärandesituation (Birnik, 1998) Lärarens 

engagemang är likt det Aspelin (2010) skriver, en nyckeldel i själva relationsskapandet. Fokus ligger 

alltså på lärares sätt att agera inför eleven och tillvägagångssätt.  Det som går att utrönas är att 

särskilda egenskaper är ytters viktiga för att goda relationer ska skapas. Enligt Hattie (2009) är 

egenskaper som färre påbud, empati, värme, uppmuntran av tänkande på högre nivå, uppmuntran 

av lärande, anpassning till skillnader, äkthet och elevinriktade uppmuntringar, där färre påbud hade 

störst inverkan på relationsbyggande och elevinriktade uppmuntringar är viktiga för att lärare ska 

kunna skapa och bibehålla goda relationer med sina elever. Frelin (2012) har funnit tre teman som 
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är centrala i byggandet av goda relationer. Dessa teman är byggandet av förtroende, vara 

medmänsklig och ha en omtanke om elevernas självbild. 

 

Det kan även finnas svårigheter för lärare i att bygga goda relationer till sina elever. Både Lilja 

(2013) och Aspelin (2010) beskriver olika situationer som prövar, samt sätter gränser och hinder 

för att bra relationer ska kunna skapas. Något som dock samtliga forskare har gjort, är att se skolans 

samtliga stadier som en helhet, och ingen distinktion görs mellan olika årskurser eller skolämnen. 

Det görs alltså ett antagande att ett specifikt förhållningssätt och särskilda egenskaper hos läraren 

är tillräckligt för att skapa lärare-elevrelationer, oavsett ämnesinnehåll och årskurs.  Skapandet av 

goda relationer till sina elever är av hög relevans oavsett vilken del av den svenska skolan läraren 

befinner sig. Det kan dock finnas olika syn på och olika arbetssätt för hur relationer ska behandlas 

och skapas olika årskurser. Det behöver inte heller vara samma förhållningssätt till 

relationsskapande i skolans olika ämnen, det vill säga, relationer kan sättas olika stor vikt vid 

beroende om läraren är verksam inom samhällsorienterade ämnen, alternativt naturorienterande 

ämnen. Denna studie ska därför fokusera på att undersöka hur lärare verksamma på gymnasiet som 

samhällskunskapslärare hanterar och jobbar med relationsbyggande till sina elever. 

Förhoppningsvis kommer detta att skapa en ”djupare” förståelse för hur lärare inom denna kategori 

faktiskt ser på och jobbar med att skapa goda relationer till sina elever.      

 

 

Metod 

 

I detta avsnitt så kommer studiens metod att beskrivas. Andra viktiga områden som beskrivs är 

studiens tillvägagångssätt och urval samt hur vi som skribenter ställt oss till forskningsetiska krav 

och metodkritik under arbetets gång. 

 

Val av metod 

Denna studie har syftet varit att undersöka hur samhällskunskapslärare på gymnasiet ser på och 

förhåller sig till relationsskapande till sina elever. Tanken är således att fördjupa förståelsen för hur 

gymnasielärare i samhällskunskap ser på relationskapande i ett undervisningssammanhang och dess 
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koppling till skolprestation. Valet av metod föll därför på kvalitativ studie, med vars hjälp den 

djupare förståelsen kunde samlas in. Eftersom det är lärarens syn studien är inriktad på att 

undersöka, så valdes en kvalitativ metod som gjorde att så fylliga och utförliga svar som möjligt 

kunde samlas in från studiens respondenter. Enligt Bryman (2002) så får intervjupersonerna följa 

upp respondenternas svar genom att ställa följdfrågor. Med hjälp av denna metod så ökar 

möjligheten att få fylliga och utförliga svar, vilket skulle ha varit mycket svårare om till exempel 

enkätfrågor skulle ha använts. En semistrukturerad intervjumodell anammades, där respondenterna 

skulle ges chansen att prata mer fritt. Till intervjuerna skrevs en form av manus, en intervjuguide 

där en halvstrukturerad och diskuterande typ av intervju skapades. En halvstrukturerad 

intervjuguide innehåller ofta en översikt av olika ämnen. Dessa ämnen är de som ska täckas och de 

innehåller ofta förslag till vidare frågor, för att få svar på det som intervjuaren är intresserad av 

(Kvale & Brinkman 2014). 

 

En av fördelarna med kvalitativ forskning är den eftersträvansvärda nära relationen till 

respondenterna. I en intervju så finns det som sagt möjlighet att följa upp respondenternas svar på 

ett annat sätt än till exempel med enkätundersökningar. Samtidigt blir det lättare att få en bild av 

respondentens syn på saken, det vill säga, det blir lättare att se utifrån respondentens perspektiv 

med hjälp av intervjuer (Bryman 2002). Det finns också problem och svårigheter med intervjuer. 

Intervjustudien kommer alltid på något sätt påverkas av olika faktorer. Intervjuobjektets svar kan 

komma att påverkas av relationen till intervjuaren, och sådana saker som intervjuarens reaktioner 

på svaren kommer också påverka utgången. Detta leder till att det lyfts en kritik mot intervjuer, 

nämligen att de är svåra att replikera. Svårigheten med att kunna replikera en kvalitativ 

undersökning gör att man i viss mån kan ifrågasätta validiteten av undersökningen (Bryman, 2002). 

Fördelarna och nackdelarna är något som har vägts mot varandra i studien, och med detta i åtanke 

föll valet ändock på intervjuer, eftersom det verkade vara det bästa alternativet. Den övervägande 

faktorn för valet var att ge lärarna chansen att få utveckla deras svar samtidigt som vi som 

intervjuare gavs möjlighet att följa upp och få dem att utveckla svaren. Studien kommer 

förhoppningsvis få en klarare bild om hur de inblandande lärarna tänker. 

 

Några respondenter nämnde att det kunde ha varit bra att få ut intervjufrågorna i förväg för att på 

så sätt kunna förbereda sig. Vissa frågor krävde ibland att man kunde relatera till egna erfarenheter 

och upplevelser, och då behövde man tid att minnas. Dock så fanns en tanke bakom att inte lämna 

ut frågorna i förväg. Dels fanns en misstanke att förberedelserna kan ha skiljt sig rätt mycket mellan 
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respondenterna. En del av respondenterna kan ha gjort väldiga förberedelser, samt läst in sig noga 

på till exempel forskning. Detta tänkte vi kunde påverka deras svar och inte helt motsvara deras 

verkliga åsikt. Dels ville vi också att de skulle svara spontant, och som sagt inte ge dem chansen att 

läsa in sig alltför mycket på ämnet. Det var lärarnas egna och intuitiva svar vi var ute efter. Vi 

förklarade denna tanke för respondenterna och tydliggjorde vårt val. Respondenterna uttryckte då 

att de förstod varför vi inte hade skickat ut frågorna. 

 

Validitet och reliabilitet  

Ambitionen gällande validitet i kvalitativ forskning är ”att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” (Patel & Davidson 2011 

s.105). I denna uppsats görs ett försök att undersöka samhällskunskapslärares syn på lärare- och 

elevrelationer. Därför blir det således deras personliga uppfattningar och erfarenheter som tolkas 

och presenteras. Validiteten i vår undersökning kan också ha påverkats av själva ämnet. Eftersom 

vi innan intervjuerna skett, informerat respondenterna om ämnet så visste de på förhand vad 

intervjun skulle handla om. Detta kan i många fall ha lett till att inställningen till ämnet ändras 

utifrån deras tro om vad vi är ute efter. Att deras svar helt enkelt styrs efter vad de tror att vi är ute 

efter. Just begreppet lärare-elevrelation ses förmodligen i många ögon som något positivt, vilket 

kan göra att en negativ syn helt tas bort, att det skapas en förväntan av lärarna att inte se det som 

något icke viktigt. Detta kan i sin tur leda till att respondenterna höjer synen på lärare-elevrelationer 

högre än vad de egentligen tycker. Till sist kan det tilläggas att enligt Bryman (2002) så har inte 

validiteten i en kvalitativ undersökning så stor betydelse, eftersom mätning inte är det främst 

intresset. Patel och Davidson (2011) skriver att förutsättningen för god reliabilitet i en 

undersökning är att intervjuaren är tränad. Detta är något som talar emot vår reliabilitet eftersom 

vår träning och erfarenhet i att intervjua är begränsad. Vi är helt enkelt oerfarna. Vi var dock två 

intervjuare på plats vilket också skapar ett plus till reliabiliteten. Enligt Patel och Davidson så skapas 

det en interbedömarreliabilitet om det är fler än en person som registrerar intervjusvaren (Patel & 

Davidson 2011). 

 

Etiska ställningstaganden 

Intervjuerna utfördes konfidentiellt med respondenterna: 
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”Konfidentialitet i forskning syftar på de överenskommelser som deltagarna ingår om vad som 

kan göras med de data som de frambringar tillsammans” (Kaiser 2012, Kvale & Brinkman 

2014 s.109). 

 

En viktig del i studiens konfidentialitet är att det material som samlas in endast ska vara tillgängligt 

för oss som utfört studien, och att detta material sedan i efterhand inte ska hamna i någon annans 

händer. Det bestämdes också att lärarna skulle ges anonymitet i framställningen av studien och 

därför nämns inte lärarna vid deras riktiga namn och vilken skola de undervisar vid. Förhoppningen 

med dessa tillvägagångssätt var att det skulle leda till att svaren blev mer tillförlitliga och fylligare. I 

det mailutskick som där respondenterna bjöds in att delta förklarades detta (Bilaga 1), och det 

upprepades dessutom i inledningen av intervjun.    

 

Intervjuernas utformning 

Intervjuerna var utformade på ett sätt som gav respondenterna att i stor utsträckning möjlighet att 

förklara, samt på ett djupt sätt beskriva sin syn på ämnet. Intervjuer är dock inget fritt medium där 

intervjuaren och respondenten oproblematiskt kan prata utan olika påverkansaspekter (Kvale & 

Brinkman 2014). Intervjuaren och respondenten påverkar alltid varandra på ett eller annat sätt. 

Deras relation och situationer som uppstår under en intervju kommer att påverka utgången av 

intervjun.  

 

Urval 

För att få en bredd på urvalet i studien diskuterades det tidigt vilket ett lämpligt antal 

respondenter skulle vara. Beslutet föll tillslut på att åtta respondenter skulle vara lämpligt för att 

uppnå denna bredd. Kravet på att medverka i intervjustudien var att läraren i fråga aktivt skulle 

undervisade i samhällskunskap. På så vis föll de som hade utbildning för att undervisa i 

samhällskunskap, men som för tillfället innehade en annan tjänst bort från vårt urval. 

Respondenterna arbetade också uteslutande på gymnasiet vilket var den målgrupp vi riktade oss 

till. De åtta respondenter som slutligen deltog i intervjustudien kom från fyra olika skolor i två 

olika kommuner i region Jönköpings län. Två av lärarna var kvinnliga medan de resterande sex 

var män. Urvalet av lärare skedde genom respons, de lärare som helt enkelt var först att besvara 

vår förfrågan var de som blev utvalda till intervjun. Förfrågningen skedde genom mail där det 
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också fanns med information kring studiens syfte, samt information kring konfidentialitet och 

anonymitet (Bilaga 1). De deltagande lärarna var i olika åldrar, hade varierande bakgrunder och 

olika många år som verksam. 

 

 

Respondent Ålder Kön År i tjänst 

Respondent 1 (Stefan) 55 år Man 28 år 

Respondent 2 (Leif) 27 år Man 4 år 

Respondent 3 (Monica) 31 år Kvinna 7 år 

Respondent 4 (Anders) 44 år Man 17 år 

Respondent 5 (Niklas) 53 år Man 27 år 

Respondent 6 (Patrik) 65 år Man 40 år 

Respondent 7 (Lisa) 37 år Kvinna 6 år 

Respondent 8 (Robert) 59år Man 29 år 

 

 

Några lärare var äldre och hade således väldigt många fler år som verksam lärare än andra, medan 

några lärare var yngre och hade således väldigt få år som verksam. Eftersom urvalet skedde efter 

respons på utskickade förfrågningar var detta inget vi hade planerat, men vi hade en förhoppning 

om att det skulle finnas en varierande erfarenhet bland respondenterna. Detta var mycket på grund 

av att vi ville se om det fanns någon skillnad i hur man jobbar med tanke på erfarenhet. Namnen 

på de deltagande respondenterna är fiktiva.    
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Respondenternas bakgrund 

I intervjuerna ställde vi frågan om hur respondenternas bakgrund såg ut. Av intresse var hur gamla 

de var, hur de kom in i läraryrket och hur länge de varit i tjänst som lärare. Nedan följer en tabell 

med vilken av skolorna respondenten arbetar, samt hur gamla de är och hur många år de varit i 

tjänst vid intervjutillfället. Respondenternas bakgrund skiljer sig väldigt mycket. Deras erfarenheter 

av att vara i tjänst skiljer sig mycket och åldersskillnaden är stor. De har på olika sätt kommit in i 

läraryrket, men om det ska vara något som binder dem samman är det att samtliga anser att de 

passar in i läraryrket. Däremot så skiljer några sig åt då de inte hade som mål att arbeta som lärare 

förrän under sina högskolestudier eller strax därefter. Anders, Niklas och Patrik tillhör denna 

kategori. Stefan, Leif, Monica, Lisa och Robert har samtliga gått någon typ av lärarutbildning på 

högskola eller universitet i olika delar av Sverige. En möjlig koppling som går att göra är att flera 

av de som valde läraryrket under sina högskolestudier hade mycket lite eller ingen erfarenhet med 

att jobba med ungdomar, samtidigt som de som tidigt visste att de ville bli lärare, på ett eller annat 

sätt, hade arbetat med ungdomar. De lite äldre respondenterna som började sin karriär som lärare 

under 80-talet och ännu tidigare kom in i yrket under en tid då läraryrket ansågs ha en större status, 

och fler förmåner än de något yngre lärarna. Detta poängteras av några av respondenterna; 

 

Det var ju också helt andra förmåner då, rätt bra lön och så. Man jobbade 21, 40 minuters var 

ju full tid då alltså. Så det har ju hänt lite sen dess, och man fick ersättning lite för allting. 

Dessutom var det ganska hög status på jobbet (Robert). 

  

Genomförande av intervjuer  

Genomförandet av intervjuerna skedde efter att respons kommit på de utskickade förfrågningarna. 

Tid och plats bokades med de berörda lärarna så fort som möjligt. Att vara så tillmötesgående som 

möjligt var hela tiden tanken, vilket gjorde att intervjuerna skedde där respondenterna tyckte det 

var lämpligast. Samtliga intervjuer skedde därför på de skolor där lärarna undervisade och de tog 

plats i mindre eller tomma rum. Respondenterna fick bestämma datum och tid för intervjuerna, allt 

för att vara så flexibla och tillmötesgående som möjligt. Tanken med detta var att anpassa oss efter 

respondenterna så mycket som möjligt för att få dem att ställa upp. Responsen från lärarna var 

större än väntat, vilket gjorde att vi kunde genomföra alla våra åtta intervjuer ganska snabbt och 

inom ett tidsspann av två veckor. Innan intervjuerna började informerade vi återigen om 

konfidentialiteten och anonymiteten. Alla intervjuer började på samma sätt, att lärarna fick 
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möjlighet att kort berätta lite om sin bakgrund. Tanken med detta var att mjukstarta intervjun och 

få alla inblandande att bli mer bekväma i situationen, för att sedan leda in på de mer aktuella 

frågorna. Själva strukturen på intervjuerna var nästan alltid densamma då våra frågor nästan alltid 

kom i samma ordning. Följdfrågorna skiljde sig däremot beroende på situation, eftersom varje 

intervju blir en unik situation. Uppföljningen på vissa frågor blev därför inte alltid densamma och 

olika sidospår uppstod också givetvis. Skillnaderna berodde vanligtvis på att respondenterna hade 

olika erfarenheter samt att svaren var kopplade till vad de som respondenter tyckte var viktigt. Alla 

intervjuer var runt 60 minuter och spelades in med hjälp av digital inspelningsutrustning. 

 

Påverkansprocess 

Det finns alltid en form av påverkansprocess under en intervju, respondenten och intervjuaren 

påverkar alltid varandra i någon mening. Detta kallas ibland som intervjuareffekter. Det är viktigt 

att intervjuaren är medveten om att en ömsesidig påverkan sker och finns (Lantz 2103). Vi insåg 

under våra intervjuer att detta var en ofrånkomlig aspekt i intervjuprocessen. En påverkan och ett 

samspel sker alltid. Detta märktes också i våra intervjusituationer då respondenterna under tiden 

blev allt mer bekväma. En del var till början lite försiktiga och tillbakadragna men ju längre intervjun 

led desto mer avslappnade blev dem. Dessutom utspelade sig intervjun i skolbyggnaden, vilket kan 

beskrivas som respondenternas egen miljö. Det går rimligtvis att anta att detta också hade en 

avslappnande effekt på respondenterna. Samspelet mellan oss som intervjuare och respondenterna 

blev, som nämnts, bättre med tiden under intervjun. De inledande frågorna var av enklare karaktär, 

så som respondenternas ålder, bakgrund och år i tjänst. Dessa frågor blev på något sätt 

”uppvärmningsfrågor”, men var också ett försök att bilda en bekväm tillvaro så snabbt som möjligt. 

Intervjusituationen är inte helt enkel och det är lätt att man styr respondenten i en viss riktning, 

särskilt med viss forskning som bakgrund. I intervjun så var frågorna så öppna och icke ledande 

möjligt men vissa följdfrågor kan ha blivit av den ledande typen. Samspelet mellan intervjuare och 

respondent påverkas av situationen, sammanhanget och relationen dem emellan (Lantz, 2013). 

Detta är något som också påverkar reliabiliteten och validiteten. 

 

Transkribering  

I efterhand så transkriberades de inspelade intervjuerna. Det var en väldigt lång och tidskrävande 

process. Enligt Bryman (2002) tar det ungefär 5-6 timmar att transkribera en timmes intervju. Det 

blir också väldigt mycket material, papper och ord att gå igenom. Däremot bevaras respondentens 
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tankar och funderingar vilket blir till stor nytta. Dessa kan man lättare analysera sedan (Bryman 

2002). Det kan också bli en problematik i överförandet av tal till skrift. Det är en tuff men viktig 

uppgift att försäkra sig om att transkriberingen håller hög kvalitet. Flera faktorer så som till exempel 

trötthet, eller att man hör fel kan påverka transkriberingen. Det räcker med att något eller några 

ord blir fel för att intervjuarens svar kan misstolkas (Bryman 2002). Utifrån våra förutsättningar 

med begränsad tid och erfarenhet är detta något vi har försökt lösa utifrån bästa förmåga. Själva 

transkriberingen har gått till så att vi har skrivit ner det respondenterna har sagt. Det valdes att inte 

ta med utfyllnadsord så som till exempel ”ehh” och ”öhh”. Detta eftersom det inte ansågs vara 

relevant för studien. Det som togs med var det som ansågs väsentligt, alltså lärarnas konkreta åsikter 

och tankar. Dessa är också de som har presenterats i resultatdelen. Däremot har pauser, skratt och 

dylikt tagits med, beroende på situation och relevans. 

 

 

Teori 

Vi har i vår analys använt oss av Erving Goffman (1970), en sociolog som var aktiv under andra 

hälften av 1900-talet. Goffman anses ha bidragit till sociologin med det som kallas för 

dramaturgiska perspektivet. Goffman använder metaforer från teatervärlden för att tolka 

vardagslivet. Aktören (individen) observeras på en scen av publiken (observatörer), och det är 

därför hans teorier kallas för det dramaturgiska perspektivet.  

 

Linjer 

Enligt Goffman (1970) så lever vi i en värld av sociala sammanträffanden där vi skapar kontakter 

med andra människor, både öga mot öga eller genom förmedling. I dessa kontakter tenderar vi att 

utveckla något som Goffman kallar för ”linjer”. Dessa ”linjer” är ett mönster av verbala och icke-

verbala handlingar, där människor uttrycker sin syn på situationen, samtidigt som människor också 

uttrycker sin syn på sig själv och andra deltagare. Detta skapas enligt Goffman oavsett om individen 

har för avsikt att göra det eller inte. Den ”linje” som en person utvecklar kommer att påverka synen 

andra har av personen i fråga. För att kunna handskas med de andras reaktioner på sig själv måste 

personen vara medveten om vilket intryck som har skapats om honom eller henne tack vara sin 

”linje” (Goffman, 1970). 
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Ansikte 

Goffman (1970) skriver också om vad han kallar för ”ansikte”. Ansikte är det positiva sociala värde 

som en person gör anspråk på för egen del, genom den linje som andra antar att personen har valt. 

Ansiktet är alltså den bild personen i fråga har av det egna jaget, som andra kan dela vidare. Det 

går enligt Goffman att jämföra med någon som gör god reklam om sitt eget yrke eller religion för 

att genom detta sprida god reklam om sig själv som person. Om en händelse eller en person tilldelar 

någon ett bättre ”ansikte”, alltså en bättre bild av honom själv än vad personen redan hade, så 

kommer detta sannolikt att resultera i att det ”känns bra”. Samtidigt så ger en bekräftelse av jaget 

en icke-känslosam reaktion och om personens förväntningar inte infrias så kommer det ”kännas 

illa” eller ”känna sig sårad”. I många relationer kan också en grupp ha ett gemensamt ansikte. Om 

en person i gruppen begår en olämplig handling blir detta pinsamt för de andra medlemmarna i 

gruppen. En social relation kan därför ses som ett förhållande där en persons jag bild är mer än 

vanligt utlämnat åt hur andra i gruppen uppför sig (Goffman, 1970). 

 

Tron på rollen 

En person kan också spela en typ av roll i oliks sammanhang (Goffman, 2011). När någon spelar 

en roll så förutsätter personen att de observatörer som finns runt omkring denne tar intryck av 

rollen och tar denna på allvar. Detta innebär att de förväntas tro på att den de ser framför sig 

besitter de egenskaper som han eller hon förefaller besitta, samt att den uppgift som personen som 

innehar rollen faktiskt utför kommer att ha den konsekvens eller konsekvenser som gör gällande i 

situationen. I detta sammanhang så spelar och framträder individer till förmån till andra människor. 

Detta gäller lika mycket när en läkare träffar sina patienter, som i lärarens möte med elever. Det 

går också, som Goffman beskriver det, kasta om perspektivet och se på individens egen uppfattning 

om sig själv kring äktheten och tro till att de besitter de egenskaper som görs gällande i den roll 

som personen försöker skapa eller tror sig ha. Två extremfall går att beskriva, med ett kontinuum 

mellan dem. Det ena extremfallet är när personen i fråga är fullständigt duperad av sitt eget 

uppträdande och är därmed uppriktigt övertygad om att det intryck av äkthet som han eller hon 

försöker förmedla är av äkta vara. Därmed är också personen helt övertygad om att han eller hon 

faktiskt har de egenskaper som kommer med rollen fullt ut. Inom det andra extremen så är 

personen som innehar rollen inte alls övertygad om att han eller hon har de egenskaper som 

kommer med rollen. Goffman anser att detta andra extremfall är helt begriplig, då ingen annan än 

personen i fråga själv har bättre förutsättningar att genomskåda äktheten i rollen som de framträder 
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i. En person som tvivlar på äktheten i sin roll, men som i egennytta eller för samhällets bästa ändock 

spelar rollen betecknas som ”cynisk”. På motsatt sätt så betecknas den som faktiskt genuint tror 

på det intryck som skapas av deras agerande för ”uppriktig” (Goffman, 2011).  

 

Idealisering och mystifikationstillstånd 

När en individ framträder inför andra så kommer framträdandet att införliva och exemplifiera 

värden som är officiellt sanktionerade av samhället i högre grad än individens beteende i allmänhet. 

När ett framträdande framhäver sådana vedertagna officiella värden går det enligt Goffman (2011) 

att beskriva som en ceremoni där det sker en förnyelse och bekräftelse av samhällets moraliska 

värden. När innehållet i framträdandet accepterats som verklighet kommer detta innehåll få en viss 

ceremoniell prägel. Detta är vad Goffman kallar för idealisering, där vissa typer av beteenden blir 

mer önskvärda än andra i ett samhälle. Man kan också framställa sig som en idealiserad version av 

sig själv. Detta innebär att man bara visar upp sina bästa kvalitéer för att försäkra sig om publikens 

godkännande. Denna personliga idolisering kallar Goffman för fasad där åskådarna endast får se 

de beundransvärda egenskaperna inom till exempel olika yrken. Dessa beundransvärda egenskaper 

brukar samtidigt framställas som medfödda och kommer även att framhävas i sin roll framför 

åskådarna (Goffman, 2011).  

 

I samband med att en individ visar upp en idoliserad version av sig själv så döljer de också andra 

delar som de inte vill visa upp. Goffman (2011) beskriver det som en sorts reglering och 

begränsning i kontakten med andra människor, alltså ett försök till kontroll av den kontakt som 

skapas till andra människor. Denna kontroll och reglering kan användas i olika syften, men enligt 

Goffman så använder individer det för att bevara någon form av social distans, vilket i sin tur gör 

att den agerande kan upprätthålla och bevara respekt hos publiken. Den agerande håller således sin 

publik i ett så kallat mystifikationstillstånd (Goffman, 2011). Detta går att koppla till det som 

Goffman skriver om individers två regioner. Han skiljer dessa två regioner åt och kallar det ena för 

individens främre region och den andra för individens bakre region. I den främre regionen så kan 

beskriver Goffman det som att individen försöker ge intryck av att han eller hon upprätthåller eller 

förkroppsligar vissa normer. Detta kan till exempel vara när en läkare talar med en patient eller om 

en lärare håller en lektion för sina elever. I den främre regionen döljs de privata sidorna av 

individens personlighet och dess idoliserade version av sig själv tar plats. Här blir normer som 

hövlighetsnormer och anständighetsnormer viktiga. Hövlighetsnormer handlar om sättet som 
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individen beter sig och talar inom syn- och hörhåll för sin publik. Anständighetsnormer blir viktiga 

för hur individen uppför sig i direkt samtal med sin publik.  

 

I den bakre regionen som Goffman (2009) även beskriver som ’bakre kulisserna’, kommer de sidor 

som undertrycks i den främre regionen fram. Här tillåts personen i fråga att vara mer personlig och 

öppen. Denna region är reserverad för individens vänner och individer som av olika anledningar 

står personen i fråga nära. Regionen hålls samtidigt stängd för personer som vistas i individens 

främre region då vetskap om det mer personliga kan skada den idoliserande bild som individen 

skapat. Det är alltså den sociala distans som riskerar att gå förlorad om fel personer får åtkomst till 

den agerandes bakre kulisser, vilket i sin tur kan leda till att den agerande förlorar respekten till sin 

publik i den främre regionen.  

 

Goffmans (1970, 2011) teorier som går att finna ovan kommer att användas i analysen av resultatet. 

Goffman valdes på grund av att hans dramaturgiska perspektiv verkade passa bra in på de svar som 

framkom genom de intervjuer som gjordes med respondenterna. Lärare kan ofta framstå tolkas 

som skådespelare på en scen. Kopplingar kommer således att dras mellan det som går att se i 

intervjuerna och Goffmans dramaturgiska perspektiv. Med hjälp av Goffmans teorier kan lärarnas 

arbete med att skapa goda relationer till sina elever synliggöras. Med hjälp av hans teorier går det 

således att tolka resultatet, och de blir som några av de verktyg som används i uppsatsens analys     

  

Frelin och Hattie  

John Hattie och Anneli Frelin är några av de forskare som tagits upp i uppsatsens 

forskningsöversikt. John Hattie är en professor i pedagogik som bland annat har gjort sig känd 

genom sin vetenskapliga syntes (Hattie, 2009) kring vad som påverkar elevers lärande. Hattie lägger 

i denna bok fram de viktigaste aspekterna som enligt honom påverkar elevers lärande. Anneli Frelin 

är en doktor i filosofi samt docent och universitetslektor i didaktik. Hon har i sin bok (Frelin, 2012) 

lagt fram det som hon anser vara centralt för elevers lärande. Båda dessa forskare har på något sätt 

skapat någon form av teori kring vad som är de viktigaste aspekterna för att ett lärande ska uppstå 

i en skolsituation.   
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Både Hattie (2009) och Frelin (2012) anser sig kunna se, handlar om några viktiga personliga 

egenskaper och förhållningssätt som lärare bör ha för att kunna skapa goda relationer till sina elever. 

Något som nämndes i forskningsöversikten var båda deras syn på detta område gick att koppla 

samman, det vill säga att deras teorier som de lägger fram har gemensamma beröringspunkter som 

vi vill lyfta fram i vår teorianknytning. Frelins skriver att ”byggandet av förtroende” till elever var 

viktigt för byggandet av en relation. På ett liknande sätt argumenterar Hattie att en lärare bör ha en 

”äkthet” och använda sig av ”färre påbud”. Båda anser att läraren bör skapa en trygg atmosfär i 

klassrummet för eleven. I denna trygga atmosfär kan eleven känna sig mer fri och kan på ett enklare 

sätt skapa en relation till sin lärare. Frelin skriver också att lärarens handlande ska präglas av 

medmänsklighet vilket skulle kunna likställas med det som Hattie beskriver som lärares ”empati” 

och ”värme” gentemot elever och ”anpassa till skillnader” i sin undervisning. Dessa går att se som 

läraren försöker få eleven att känna sig sedd av sin lärare, och att läraren uppvisar ett genuint 

intresse för eleven där även skillnader mellan dem tars till vara. Slutligen går Frelins beskrivning av 

lärarens ”omtanke om elevernas självbild” och förväntningar, förutom att kunna kopplas till 

Goffmans (1970) beskrivning av individers ansikten, också sammanlänkas med Hatties olika sätt 

att uppmuntra eleven. Här handlar det om att ha en positiv inställning till elevens möjligheter att 

prestera akademiskt och på så sätt kunna skapa självförtroende och en positiv självbild hos eleven, 

eller för att använda sig av Goffmans begrepp ansikten, ge eleven ett bättre ”ansikte”. 

 

Sammanfattningsvis, när det handlar om Hatties (2009) och Frelins (2012) teorier, kommer det 

vara av intresse i studien att undersöka hur lärare använder sig av tre saker. Det handlar om hur 

läraren jobbar med ”atmosfären” eller ”klimatet” i klassrummet, hur de jobbar med att få eleven 

att bli sedd och ta in skillnader mellan eleverna i beräkningen, samt hur lärarna jobbar med att 

skapa självförtroende och ge eleven en bättre självbild. Frågan är således ifall dessa tre aspekter 

läggs stor vikt vid när det kommer till att skapa goda relationer till elever.  

 

Resultat 
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Hur en lärare-elevrelation bör se ut för att gynna elevens lärande 

Flera av respondenterna pekar ut de olika rollerna i klassrummet som krävs för att goda relationer 

ska kunna skapas. En viss distans ska hållas för att lärare-elevrelationen ska funka. Samtidigt ska 

det dock finnas ett förtroende och ömsesidig respekt mellan lärare och elev. Eleverna ska känna 

sig trygga i klassrummet, för att kunna skapa goda relationer och ett bra klassrumsklimat. Detta 

kan vi se i ett citat från Robert: 

 

Jag tror att man måste ha ett förtroende för eleven. Att man ska kunna komma in i ett klassrum 

och ha en trivsam stämning, men också en ömsesidig respekt, det måste man ha. Men att de 

vågar fråga och att de känner att det är en öppenhet. Jag jobbar faktiskt på det sättet, jag 

försöker få ett förhållande till varje elev (Robert).  

 

 En viktig faktor är alltså att eleven ska våga uttala sig utan att känna att risken finns att de förlorar 

ansiktet inför alla andra. De ska alltså känna sig fria att lyfta upp och diskutera frågor under 

lektionen. När läraren kan komma en elev närmare i en relation så ökar chanserna att påverka 

eleven enligt respondenterna. Samtidigt är det ytters viktigt att se sina elever och uppmärksamma 

dem. Att eleven känner sig sedd gör det lättare att bygga vidare sin relation i klassrummet. Däremot 

drar samtliga respondenter en tydlig gräns. Relationen får vara personlig men inte privat. En för 

nära relation är inte eftertraktad, och lärarna är tydliga med att de inte är elevernas föräldrar på 

något sätt. Detta kan illustreras genom ett av Niklas svar:  

 

Den ska ju vara personlig tänker jag(relationen). Men inte privat, man ska liksom inte vara 

bäste vän med sin elev tänker jag. […] Det måste finnas någon distans där och förståelse i att 

den ena är vuxen och lärare medan den andra är ungdom och elev (Niklas). 

 

Även Stefan är inne på samma spår när det kommer till att undvika kompisrelationer till sina elever: 

 

Man ska inte vara kompis. Det ska man inte vara, det blir fel. Däremot ska vi ha en god relation 

men vi är lärare och elever och då finns det en överordnad och en underordnad ställning. Det 

är ungefär som när man åker till bilprovningen, då är man där nere och dom är där uppe. Nej 

men vi ska inte vara kompisar med dom utan vi har olika roller här och vi är på samma 

arbetsplats men vi är lärare och elev och det ska vi nog försöka bibehålla (Stefan). 
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Respondenterna beskriver detta förhållningssätt som en balansgång och något som är viktigt för 

lärarens professionalitet. 

 

Det är också viktigt, som Robert beskriver det, att inte hamna i en ”kuratorfälla”. Läraren ska vara 

intresserad av hur eleven mår, men diskussionen kanske inte alltid ska kretsa kring elevens 

välbefinnande. Ibland måste diskussionen fokusera mer på ämnet. De flesta respondenterna ansåg 

att det finns en gräns för hur mycket läraren kan göra. Problemet blir lite tvådelat. Ena sidan är att 

relationen inte får bli för privat, att elevernas problem blir lärarens. Andra sidan är att läraren inte 

alltid har kompetensen att handskas med elevernas problem. Det finns personal på skolan som är 

utbildade i att handskas med problemen eleverna kan ha. Denna avvägning av hur mycket läraren 

ska göra och bry sig blir väldigt knivig. Detta går också åt andra hållet, läraren ska inte belasta 

eleverna med sina problem. Kontentan blir att läraren inte ska hamna i varken en kompisrelation 

eller en kuratorrelation. Dock så är det värt att nämna, precis som en av respondenterna uttrycker 

det, att en kompisrelation har flera lager. Detta illustreras av Niklas: 

 

Jag tror det finns så många lager i relation lärare-elev och jag tror att det kan finnas ett 

kompislager också. Men det måste finnas en massa andra lager också som man inte har med 

en kompis. Man behöver inte utesluta det tror jag inte, men det måste till en massa andra saker. 

Som jag pratade om i början där att det här är roller, elev och lärare. Det måste också finnas 

kvar, den sidan också (Niklas). 

 

Tanken med att undvika en kompisrelation är inte att läraren undviker helt att komma en elev nära. 

En nära relation till en elev kan vara till hjälp för lärandet, men det är snarare en kompisrelation 

där hierarkin mellan över – och underordnad försvinner som inte är önskvärt. 

 

Respondenterna lyfter fram även andra aspekter som viktiga för att en relation ska kunna skapas. 

Tydlighet, ärlighet, anständighet och att man behandlar eleverna lika. Detta kan på ett bra sätt visas 

genom citat som: ”Jag tror man ska vara ärlig, alltså anständig. Man får ju vara anständig om man 

uttrycker sig och sådär.”(Patrik), men också: ”[…] tydlighet det är jättebra, och i min mening gör, 

att sätta vilka regler som helst…” (Leif) och till sist också: 
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Men den ska känna ändå att jag behandlar alla lika, att jag inte särskiljer på något vis, att jag är 

rättvis i min bedömning (Monica). 

 

Samtidigt pekas andra personliga egenskaper ut som särskilt viktiga. En lärare bör vara lyhörd och 

kunna läsa av folk. Vilket illustreras av Patrik svar: ”Man bör vara lyhörd, kunna läsa av folk.”. Det 

är rätt många andra begrepp som florerar när respondenterna berättar om viktiga personliga 

egenskaper. Ett exempel på ett begrepp som förekom var empati. Vi kan se detta genom svar som: 

”Jag tror det är empati, även förståelse för vart den eleven befinner sig”(Monica). Respondenten 

menar att läraren ska ha förmåga att visa empati för eleverna. Det grundar sig i att man ska kunna 

möta och förstå eleven på dennes personliga plan. Ett annat begrepp som också förekom var 

medmänsklighet. Detta ligger nära empatiförmågan och att överlag bry sig om sina elever verkar 

vara viktigt enligt respondenterna. ”…Mänsklig, medmänsklig skulle jag vilja säga” (Lisa). Det här 

handlar helt enkelt om att det visas ett intresse för eleven, inte bara i skolsituationen utan även 

privat. Att helt enkelt intressera sig för vad eleven gör utanför skolan, vilka intressen eleven har 

och så vidare. Att inte bara bry sig om sina elever, utan även att tycka om dem är något som flera 

poängterar. När man arbetar med ungdomar på daglig basis är det givetvis är ett väldigt plus att 

tycka om dem, precis som Robert anser vara viktigt: 

 

Sen måste man ju tycka om sina elever, det tror jag är det viktigaste, att de på något sätt känner 

att... Att de har en känsla för att man tycker om eleverna, det tror jag är viktigt (Robert). 

 

Några av respondenterna ansåg också att relationsskapande kunde ha negativa effekter på elevens 

lärande. Exempelvis när relationen blir för nära, när den naturliga ordningen av över- och 

underordnad rubbas. Monica anser att detta inträffar när allvarligheten i situationen försvinner, när 

eleven slutar se läraren som en auktoritet och istället som en kompis. Relationen får inte bli sådan 

att man blir någons förälder. Det är viktigt att man tar ledarrollen under demokratiska former och 

på rätt sätt. Patrik beskrev det som att på samma sätt som läraren inte kan vara kompis med sin 

lönesättare, kan inte eleven vara kompis med sin överordnad, i det här fallet läraren. När det bildas 

en alltför nära relation finns risken att eleverna inte vill göra det tråkiga, det nödvändiga arbetet 

och att de istället vill se på film. Ger läraren efter är det lätt att det blir en ond spiral och att det 

viktiga arbetet hamnar lite i skymundan. Men det är inte bara den nära relationen som kan vara 
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problematisk. Relationerna kan påverkas av flera saker så som till exempel under formativa 

moment. Formativa moment innebär att läraren på olika sätt ger konstruktiv kritik för att föra 

eleven framåt i sitt lärande. Patrik ansåg att vissa elever hade väldigt svårt att ta konstruktiv kritik. 

I det formativa lärandet förstorades kritiken och berömmet blev inte lika tydligt. Även om 

respondenten ansåg att formativt lärande var ett av de bästa sätten att lära ut, blev det en påfrestning 

på dennes och elevens relation: 

 

Det slår väldigt olika. jag kan säga att såhär kan ni inte skriva, ni måste ha andra ord, det här 

är väldigt rörigt och det här är bra. En del elever säger att det blir rätt mycket negativt, och de 

glömmer bort det positiva jag säger. […] Ja det kan man ju säga då att när man då driver det 

lite mer formativt lärande så kan man ju se hos en del elever att de sitter sura (Patrik). 

 

Dessa aspekter är något som kan bidra till att en negativ effekt på elevens lärande skapas. 

 

Respondenternas och skolans utveckling 

Respondenterna hade vissa svårigheter med att besvara frågan kring om det hade blivit lättare eller 

svårare att skapa relationer under deras yrkesliv. Några av respondenterna hade svårt att jämföra 

eftersom de inte hade varit ute i yrkeslivet särskilt länge. De mer erfarna lärarna hade också vissa 

svårigheter att besvara frågan. En aspekt som de lyfte fram vilket kan förklara detta är att de ansåg 

att de själva utvecklats mycket under deras yrkesliv. De kände helt enkelt att de på ett bättre sätt 

kan skapa och hantera relationer idag. Några av respondenterna hade en tanke kring att samhället 

hade förändrats, därmed även eleverna. Den här utvecklingen har påverkat relationsskapandet i 

båda riktningarna. Några aspekter som har förändrats är bland annat kommunikation, uppfostran 

och synen på lärarna. Sättet elever kommunicerar på är idag annorlunda med dagens teknik. Dagens 

mer direkta kommunikation är något som påverkar lärarna till stor del. Eleverna kan snabbt och 

enkelt kommunicera med lärarna via mobiltelefonen, det kan vara allt ifrån sms till vänförfrågningar 

på sociala medier. 

 

I samband med samhällsförändringen menar några att klassrumsklimatet också har ändrats. Det 

har blivit mer öppet och det har blivit en ifrågasättande miljö. Tidigare satt eleverna rakt upp och 
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ner, och svalde allt läraren sa. Detta tycks ha ändrats och eleverna är inte lika rädda att ifrågasätta 

och lufta sina åsikter. Detta går att illustrera med Monica svar: 

 

Så det finns ett mycket större egentligen… att eleverna vågar uttrycka sig, att de vågar 

ifrågasätta. Allting är inte självklart, allting är ifrågasatt, allting går att förhandla sig fram på. 

Det kanske är den öppenheten som genom tiden har ökat. Den traditionella eleven sitter inte 

tyst på sin plats, den moderna eleven är verkligen aktiv i det som sker (Monica). 

 

En av respondenterna poängterade också att det var viktigt att hitta sin egen stil som passar ens 

personlighet. Elever är experter på att genomskåda en falsk lärostil som inte passar ens 

personlighet: 

 

Man hade fått på sig en kostym som man inte passade i liksom. Det avslöjas ju direkt då va. 

Sen är ju elever mästare på att läsa lärare, när de spelar ilskna eller när de faktiskt är ilskan eller 

när de är på väg att bli ilskna, eller om de är glada eller inte glada (Patrik). 

 

Synen på lärare- och elevrelationer har inte ändrats för de flesta. Det är snarare lärarnas egna 

personliga utveckling som har förändrats och påverkat synen på relationerna. Grundtanken kring 

vikten av relationerna har varit densamma men att ens erfarenhet har förändrat synen något. En 

respondent beskriver till exempel att hans syn har ändrats med åren. Han har insett att det inte går 

att lära alla allt och att han kommer att få sätta F på vissa elever. Andra lärare beskriver att de har 

blivit mer mogna och erfarna med åren. Som ny hade de inte full koll och de var rädda att göra 

bort sig. Nu ser de inte det så utan de har växt som ledare i klassrummet. Lärarna ser sig aldrig som 

färdig med relationsskapande, det finns alltid mer som man kan lära sig. 

 

Men man blir överraskad, även idag, efter 40 år, ja det var på det sättet. Det är alltså den 

oändliga resan, man blir aldrig riktigt klar, så är det ju (Patrik). 
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Vikten av relationer för lärande och skolresultat 

De flesta lärarna var överens om att det var svårt att mäta och visa på effekten av relationer på 

lärande och skolresultat. Men deras personliga åsikt och erfarenhet pekade på att relationsskapande 

har en positiv effekt. Att nå ut till eleverna är väldigt viktigt, du lär dig saker om eleverna, hur de 

lär sig och hur de mår. Samtidigt lär eleverna känna dig och ditt förhållningssätt. Precis som nämnts 

tidigare skapas ett bra klassrumsklimat som gynnar lärandet. När respondenterna bads rangordna 

egenskapen att skapa relationer med andra kompetenser en lärare kan eller ska ha var svaren ganska 

lika. Det krävs mer än en egenskap för att vara en bra lärare. Att vara en bra lärare handlar om att 

ha en mix av bra egenskaper. Förutom egenskapen att skapa bra relationer behövs framför allt 

ämneskunskaper, särskilt i ett ämne som samhällskunskap. Ingen ville rangordna något högre än 

det andra utan poängterade tydligt att det är mixen som är det viktiga. En lärare påpekade att 

egenskapen att skapa relationer är viktigare tidigare i yrkeslivet för att kunna nå fram till sina elever. 

Detta kan illustreras med ett Robert svar på frågan: 

 

Man ska inte underskatta goda ämneskunskaper heller liksom. Jag tycker nog att det är lite 

svårt att göra en intressant undervisning utifrån att man inget vet eller vet lite. Men jag vet ju 

när jag var ny som lärare, då var jag ju ganska nära eleverna i ålder och så med, jag kom ju ut 

ganska ung då. Då räddade väl mig lite relationen från att jag var sämre, när det gäller 

ämneskunskaper (Robert). 

 

I början har läraren, enligt Robert inte lika utvecklade ämneskunskaper som läraren kommer att ha 

längre fram i sin karriär.  Därför blir vikten av att kunna skapa relationer större i början av dennas 

yrkesliv. En lärare får förlita sig på andra egenskaper än det kunskapsmässiga för att få med sig 

eleverna och skapa en lärande situation: 

 

Det kommer ju sen med åren naturligtvis (ämneskunskaper), att man kan simma lite som fisken 

i havet, men det gör man ju inte i början. Då är ju relationen viktigare när man är yngre, än när 

man blir äldre för då har man ju de andra färdigheterna. […] Så svaret på din fråga är nog såhär 

att om man är yngre som lärare tror jag det är större betydelse (relationer) än när man är äldre 

och mer erfaren som lärare (Robert). 
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Det är inte bara relationerna till eleverna som är värt att nämna. Även relationer till kollegor och 

chefer är viktiga. Eleverna, kollegierna och cheferna påverkar din arbetsmiljö på daglig basis och 

för att upprätthålla en god arbetsmiljö behöver du goda relationer. De gånger relationerna till 

eleverna inte är på topp kan man få stöd av sina kollegier och chefer. Detta hjälper en att orka med 

jobbet, trots att relationerna till vissa elever och klasser inte alltid är så bra. Detta kan illustreras av 

Anders citat: 

 

Men om man känner sig nere efter en lektion, om det är någon kris, då är ju relationen till 

kollegorna och rektor viktiga, för dem behöver man stöd av, som människa då och lärare, för 

man överlever nog på längre sikt om man har goda relationer till kollegor (Anders). 

 

Att upprätthålla relationer – en kontinuerlig process 

En klass är inte alltid statistisk, det händer att klassens struktur ändras emellanåt. Nya elever 

kommer in och andra försvinner. Det är viktigt att vara med eleverna över tid för att ett bra 

klassrumsklimat ska kunna skapas. En respondent menade att nya elever i klassen kan vara något 

som stör relationerna mellan lärare och elev. Leif svarade att:  

 

Skapa den naturligtvis från början men bevara är ju också naturligtvis av enorm stor vikt. Det 

är ju något som kan störas av olika saker, nya elever i klassen och sådana saker, då kan man 

hamna på ruta ett igen (Leif). 

 

Det räcker inte med att skapa en relation till klassen inledningsvis, arbetet infattar även ett 

kontinuerligt arbete av upprätthållande. En respondent påpekar också att man kan lägga olika vikt 

på bevarandet av relationer beroende på kurs. Respondenten menade på att han la större vikt på 

bevarandet av relationer, om kursen sträckte sig över en längre period. En klass som läraren bara 

har en femtiopoängskurs med, kräver mindre arbete med att bevara relationer. Däremot när läraren 

kommer ha en klass i två-tre år så krävs det någon typ av långsiktigare plan. Respondenten ifråga 

öppnade även upp för att byta klass om relationerna inte fungerar, om läraren kommer ha klassen 

i mer än ett år. Tanken är att relationen mellan lärare och elev är så viktig, att deras lärande inte 

gynnas om relationen till läraren inte fungerar. Ibland kan det också bli för mycket av det goda. 

Relationer kan bli påfrestande och en respondent förespråkade att inte ha olika klasser i för många 

ämnen. Respondenten menade att det lätt kan bli så att man tröttnar på varandra, att eleverna 
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tröttnar på läraren och vice versa. Relationerna blir påfrestande för båda parter och påverkar 

lärarens arbete, samt elevernas lärande. Man kan också se ett förtroende i det hela, att skapandet 

och bevarandet skapar ett förtroende mellan lärare och elev. Eleven måste ha ett förtroende för 

läraren att den är där för dem, att läraren är där för att leda och hjälpa eleven framåt. Bevarandet 

av relationer är något som främjar detta. Detta framgår i bland annat en av respondenternas svar:  

 

Det handlar om förtroendet… förtroende… att eleven har förtroende till mig som lärare att 

jag kommer leda dem mot ett mål. Visserligen kan ju inte jag ta hela det ansvaret för elevens 

lärande i månt och mycket, det handlar ju om att mötas halvvägs. Men ändå att det är ju jag 

som ger förutsättningarna, har du förtroende för det jag gör så kommer ju också det vara en 

motivation för den eleven att fortsätta arbeta (Monica). 

 

Alla respondenter är överens om att det är läraren som har det absolut största ansvaret för 

relationsskapandet mellan lärare och elev. Däremot är det många som också framhäver att eleven 

också har ett ansvar. Framför allt handlar det om att eleven har ett ansvar att bete sig korrekt, det 

vill säga att eleven håller sig inom de ramar läraren sätter upp i klassrummet. Exempelvis att eleven 

inte stör eller beter sig illa på lektionerna. Eleverna har också ett ansvar för sitt lärande på ett annat 

sätt på gymnasiet, än vad de har haft på grundskolenivå. Eleven har ett större ansvar på gymnasiet 

än vad de har behövt ha tidigare. Många respondenter menar att de kan göra mycket för eleven 

men de kan inte ta ansvar för deras lärande. Den inre motivationen måste eleverna skapa själva. 

Läraren kan bara framhäva och påverka de yttre motivationsfaktorerna.  

 

Men jag måste ju då få eleverna att vilja vara här, vilja ta del av och väcka ett intresse. Däremot 

kan jag inte skapa den inre motivationen för det kan bara eleven själv. Jag kan bara påtala de 

yttre faktorerna, motiveringsfaktorerna. Men att försöka få eleven att själv komma fram till de 

inre motivationsfaktorerna (Lisa).  

 

Flera respondenter menar på att formella möten finns där relationsskapande diskuteras kollegialt. 

Många menar också att mötena är väldigt korta och mycket tid går till annat. Däremot de informella 

diskussionerna sker nästan hela tiden, lärare diskuterar ofta elever och relationer med andra lärare 

mellan lektioner i lärarrummen. Det är alltså på den informella arenan som det största utbytet av 

relationsdiskussioner sker.  
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Jag kan inte minnas att vi har haft ett enda studiedag som har haft där det har kommit en 

föreläsare som pratar om relationer från ett sociologiskt perspektiv. […] Alltså inte på ett 

övergripande, om man säger metaplan, att det är studiedagar om det men på basplanet så 

genomsyrar det diskussionen kollegor emellan…(Anders). 

 

Lärarna är också överens att om det i månt och mycket är läraren själv som har ansvaret för 

relationsskapandet i klassrummet. Det är mycket av ett ensamarbete, just i klassrummet, att vara 

lärare. I slutändan förväntas läraren att kunna hantera relationer med elever, det är ju trots allt en 

del av lärarens profession. Däremot välkomnas de kollegiala diskussionerna av många av lärarna. 

Det blir ett sätt att prata av sig men även att få andras synpunkter och perspektiv. Vissa lärare 

kanske till och med har klassen mer än vad en annan lärare själv har. Att få input och tankar från 

den läraren kan också vara väldigt nyttigt. Det kan i många fall bli ett meningsfullt utbyte av 

relationstänk kollegier emellan. Några påpekar också att det kan vara bra med gemensamma 

strukturer och regler på skolan. Att lärare till exempel har gemsamma regler gällande kepsar och 

mobiltelefoner. 

 

I forskning så framhävs ibland elevens perspektiv på vikten av relationen till läraren för deras 

lärande. När lärarna fick frågan om vad det kunde bero på framkom det något av en vattendelare, 

två perspektiv gick att urskilja. Det ena perspektivet beskrev det som en ren illusion från elevens 

sida. De ansåg att i vissa fall så spelar elevens intresse in väldigt mycket, är de väldigt intresserad av 

samhällskunskap och är duktiga i ämnet så skapar de för det mesta en bra relation till läraren. Detta 

gör att deras syn på vikten av relationen blir lite missvisande. Det andra perspektivet såg det mer 

som att lärarens förmåga att skapa goda relationer medverkar till ett klassrumsklimat som var 

positivt och tryggt. I detta klassrumsklimat så gynnas elevens lärande. I detta perspektiv så var 

elevens syn inte alls missvisande utan snarare en bekräftelse på vikten av goda relationer.  

 

 

Arbetssätt för att skapa och bibehålla en god relation 

Mycket handlar om att vara uppmärksam. Att du är uppmärksam på dina elever i klassrummet, vad 

de gör och hur de mår. I detta blir kommunikationen mellan dig som lärare och eleverna väldigt 
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viktig. Bland annat ger kommunikationen en klarare bild över elevens situation i skolan och dennes 

välbefinnande. Ett sätt att kommunicera med eleverna lite på tu man hand är i korridorerna. Där 

ges det även möjlighet att läsa av eleverna, hur de mår och så vidare. Det blir också ett tillfälle att 

fördjupa relationen genom att prata om sådant som kanske inte röra skolan. Skapa ett intresse av 

eleven på utsidan. Ibland uppstår det svårare moment i kurserna och då kan det lätt ske att eleverna 

blir sura på dig som lärare om det inte går bra. Det kan också vara så att vissa elever har svårt med 

kritik, både positiv och negativ. Kommunikationen blir därför väldigt viktig för att relationen inte 

helt ska förstöras. Det är också viktigt att hålla sig lugn och inte brusa upp om eleven säger eller 

beter sig på ett dumt sätt. Läraren behöver inte svara eller uppmärksam allt som eleverna säger, om 

det inte är relevant för innehållet. Att läraren också på ett bra sätt kan förklara vad eleven har gjort 

för fel och vad denne kan tänka på i framtiden. Samtidigt ska läraren inte vara rädd för att förklara 

för eleven att denne inte har klarat sig 

 

…var inte rädd att tala om att elever inte har klarat sig. Jag talar med elever till jul så vi är 

överens om betygen till exempel. För det tråkigaste man kan göra är att skiljas i juni när eleven 

vill ha ett B och man har lyckats att få ett D, och dom inte har fattat att dom har det. Tydlighet 

är jätteviktigt, man får inte snurra runt för att man ska vara rädd för att säga till att du har inte 

klarat det här. Tydlighet, öppen. Sådant är jätteviktigt för annars kan man hamna på sniskan 

(Stefan). 

 

Elever har olika sätt att skapa relationer till läraren. Till exempel genom humor, kontakt på sociala 

medier och genom allmänna samtal. Det kan alltså vara alltifrån att eleverna skämtar med läraren, 

interagerar med läraren på sociala medier och pratar rent allmänt med läraren om saker som inte 

nödvändigtvis rör skolan. Från lärarens sida blir det att ställa upp på dessa olika närmande från 

elevens sida. Det handlar om att läraren svarar på frågor, deltar i samtal med eleverna och till och 

med integrerar med dem på sociala medier. Allt detta är fullt möjligt så länge den här distansen 

finns, att relationen inte blir för privat. 

  

Försöka minnas saker och ting, sen försöker jag också göra tvärt om, att vissa saker vill jag inte 

veta. Jag är inte deras kompis i den aspekten att jag ställer upp för dem på deras fritid. Jag är 

inte deras mamma eller pappa heller för den delen, utan jag är tydlig på den delen att vi kan 

snacka skit, vi kan vara kompisar på denna ytliga bas, vi känna varandra, om de varit iväg 
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någonstans så kan man ju veta om det va, sen så vill jag inte veta om de drack öl, alkohol eller 

liknade va, på samma sätt som jag inte berättar det själv (Leif). 

 

För det mesta har respondenterna ingen direkt erfarenhet av att de har misslyckats med att skapa 

en relation till en elev som har närmat sig dem. Däremot finns det vissa mindre undantag, som till 

exempel att det har blivit missförstånd eller att relationen har blivit för nära. Det kan bli 

missuppfattningar om betygsättning och dylikt.  

 

Hinder i relationsskapandet 

Ibland kan det uppstå problem i relationsskapandet, att relationen mellan två personer blir störd 

på något sätt. Det kan vara vitt skilda saker som kan störa och skapa en problematisk relation. På 

frågan kring hur lärarna löser en problematisk relation till en elev blev det lite olika svar. Framför 

allt berodde det på varför relationen till eleven är dålig. Kommunikation var något som flera lärare 

nämnde, som något som skulle kunna användas. Det kan innebära att läraren ger större fokus och 

uppmärksamhet till eleven. Att skoja och intressera sig i eleven. Att man pratar med eleven, och att 

läraren också tänker på hur den pratar till och med eleven. Detta gäller särskilt en situation där det 

upplevs att eleven inte gillar en. Att läraren försöker tänka på att vara trevlig och artig, allt för att 

relationen inte ska förvärras. En dålig relation kan lätt leda till en konflikt. Relationen kan bli dålig 

hur mycket läraren än försöker och det kan bero på att läraren påminner om någon som den inte 

gillar. Att läraren blir en projektion av någon eleven ogillar.   

     

…Det jag kommer spontant är när en elev tillskriver läraren en massa saker som är fördomar 

eller relationer där jag blir en symbol för samhället, för den hemska vuxenvärlden eller en 

förlängning av elevens relation till sina föräldrar som är dålig. Att jag känner att den här eleven 

provocerar mig och att den tillskriver mig en massa, jag blir en projektionsyta om ni förstår 

vad jag menar, för den här elevens föreställningar eller fördomar (Niklas). 

 

Några respondenter nämnde också att man kan ta hjälp av sina kollegier. Om läraren upplever att 

denne har en dålig relation till en elev så kan läraren ifråga ta hjälp av sina kollegier. Hos dem kan 

läraren söka stöd, få hjälp och råd. Även att läraryrket är ensamt på många sätt så är man aldrig 

ensam. Det finns som sagt både kollegier och rektorer du kan ta hjälp av.  
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Den dåliga relationen kan också bero på mognadsgraden hos eleven. Vissa lärare beskriver det som 

ett övergående problem, och det kan oftast lösas av sig självt. Under utbildningstiden kommer de 

flesta elever att genomgå en mognadsprocess som blir en lösning på problemet. Flera av 

respondenterna menar att det är nästintill omöjligt att få alla elever att gilla en. Eftersom du ställer 

krav på dem kommer det alltid finnas elever som strävar emot. Eftersom man är den man är 

professionellt, och ens jobb är att ställa krav. Lärarens uppgift är att få eleverna att prestera, det ska 

vara jobbigt men inte omöjligt.  

 

När vi bad lärarna beskriva eller ge exempel på en icke fungerade relation fick vi olika svar och 

exempel. Det som kan utrönas i svaren är bland annat bristen på kommunikation. När 

kommunikationen tryter mellan läraren och eleven, är chansen stor att relationen dem emellan blir 

problematisk. Det kan vara alltifrån att kommunikationen inte finns eller att den är hotfull. Det kan 

också bli problem när kommunikationen inte är rak och ärlig, att en av parterna säger en sak och 

sedan gör en annan. Att någon part går bakom ryggen på den andra. Om en dålig relation dras till 

sin spets så är det våld som blir resultatet. Detta är väldigt ovanligt, utan det är mer vanligt i 

relationen mellan elever.  

 

Det är väl en sådan konflikt som är okontrollerbar och inte går att hantera. Då blir det ju våld 

i nästa läge i princip, men än så länge har jag haft den turen att inte hamna i den riktiga 

konflikten, […] Elever där emot kan ju hamna i sådana situationer. Våld och sådant kan ju 

utbryta och då är ju jag helt bortkopplad för då är det ju bara på känslomässiga basis, dyker in 

och sådär (Leif). 

 

När vi ställde följdfrågan om hur man kan lösa en sådan här situation fick vi egentligen två olika 

svar. Antingen så gör man ingenting eller så försöker man lösa situationen. Det innebär egentligen 

att antingen så gör läraren ingenting, man håller ett avstånd till eleven och hanterar situationen 

snarare än försöker lösa den. Alla strider mot eleven kan inte vinnas utan det kan bara göra det 

värre. Det handlar om att få en fungerande relation till eleven snarare än en god. Att läraren och 

eleven respekterar varandra trots att relationen kanske inte är så bra.  Eller så försöker läraren lösa 

situationen och den dåliga relationen till eleven. Återigen är kommunikationen något som lyfts 

fram, att läraren försöker kommunicera med eleven och föräldrar för att lösa situationen. Om 
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relationen verkligen inte fungerar så är det till slut rektor som måste kopplas in. Om relationen är 

så illa, så kan läraren inte lära dem någonting och då uppfyller man inte sin uppgift som utbildare. 

Det går inte att acceptera att eleven beter sig på ett oacceptabelt sett på lektionerna, på något vis 

måste situationen lösas för att ett lärande ska kunna ske. Således handlar det om konflikthantering 

i slutändan och hitta kommunikationsvägar.  

 

Två perspektiv bland respondenterna var återigen något som framkom, när vi frågade hur de skapar 

en relation till en elev som inte är intresserade av att skapa en till dem. Några förespråkade en 

respekt från deras sida, de respekterade att eleven inte ville ha någon relation utöver det 

kunskapsmässiga. Samtidigt ska läraren visa att den finns där men att man kanske inte tränger sig 

på i alla lägen. Detta visas tydligt i Monicas svar:  

 

Jag respekterar att den eleven också inte kanske vill ha en relation som rör mer än det 

kunskapsmässiga. Jag kan inte påtvinga någon en relation och vill inte den eleven ha en relation 

till mig, det är ju de ramarna vi har att jobba efter. Men den ska känna ändå att jag behandlar 

alla lika, att jag inte särskiljer på något vis, att jag är rättvis i min bedömning. Jag kan inte tvinga 

någon till en relation, någon som inte vill ha det, en relation till mig (Monica). 

 

 De andra förespråkade att man aldrig skulle stänga dörren för att skapa en relation. Att läsa av 

eleven för att öppna upp dem. Dilemmat blir att läraren får vara försiktig, att det inte går för långt 

för snabbt. Risken blir då att eleven kanske stänger sig istället.  

 

Flera faktorer spelar in när det gäller varför det är lättare att skapa en relation till vissa och svårare 

till andra. Det kan till exempel bero på vad eleverna har för bakgrund, om eleverna är intresserad 

av ämnet och vilket ämne som undervisas. Om eleverna har det tufft hemma kan detta påverka 

relationsskapandet till läraren både negativt och positivt. Läraren kan antingen bli en projektion för 

de tuffa hemmaförhållanden eller fungera som en utebliven förälder. Det handlar antingen om att 

du påminner eleven om någon de inte tycker om, eller att eleven ser dig lite som en förälder eller 

en möjlig vuxenkontakt. En elev som är intresserad av ämnet har enligt några av respondenterna 

lättare att skapa en god relation till läraren. Några respondenter menar också att det är en skillnad 

i ämnena, att det är lättare att skapa goda relationer i vissa ämnen. Det var till exempel lättare att 

skapa relationer i samhällskunskap jämfört med matematik och historia enligt några respondenter. 
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Flera respondenter nämnde också att det var lättare att skapa relation i psykologi och sociologi 

jämfört med samhällskunskap. Allt beror på hur nära du kommer eleven i respektive undervisning. 

I samhällskunskap, psykologi och sociologi kommer man närmare eleverna som individer, eftersom 

det diskuteras frågor som ligger dem nära.  

 

Skillnaden mellan killar och tjejer 

Slutligen hade vi en fråga om respondenterna kände någon skillnad i att skapa relationer till de olika 

könen. De flesta respondenterna kände ingen direkt skillnad i relationsskapandet. Däremot var det 

några som uttryckte att de tyckte att det var lättare med killar. Detta berodde till stor del att de hade 

mer gemensamt med killarna. Det handlar egentligen mer om vad man har gemensamt än en 

genusfråga. Att manliga lärare har till exempel mer gemensamt med killar.  

 

Jag skulle nog inte kategorisera mellan tjejer och killar utan mer personer som jag har 

gemensamma saker med, precis som allt annat. För mig är det inte genus utan mer intresse 

(Leif). 

 

Sedan var det ytterligare en respondent som trodde att yngre manliga lärare hade det lättare med 

killar. Detta eftersom respondenten trodde att vissa tjejer kunde misstolka den manliga lärarens 

beteende och signaler. En respondent hade erfarenhet av att blivit anklagad för tafsning till 

exempel. Det kan också handla om en mognadsfråga, de flesta tjejer på gymnasiet är oftast lite 

mognare än killarna. Slutligen kan man påstå att det finns en skillnad i hur man behandlar tjejer 

och killar. 

 

En kille kan man vara ganska rak, hård och säga ganska dumma saker till, och det funkar ganska 

bra för att vi, ja, det kan man ju diskutera om det är rätt eller fel, men i dagsläget är ju 

uppfostran på det sättet, […] medan tjejer behöver man ha lite mer runtomkring diskussioner, 

man behöver vara mjukare om vi inte har något bättre ord att säga…(Leif). 

  

Detta menar respondenten att det i dagsläget handlar om hur vi uppfostrar våra barn. Killar går det 

ofta vara mer rak och hård mot, medan det krävs ett mjukare förhållningssätt mot tjejer. 
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Analys 

 

Undersökningen består av en intervjustudie av åtta lärare i fyra olika skolor i två olika kommuner i 

Region Jönköpings län. Samtliga respondenter jobbar aktivt med relationer i sitt arbete med elever. 

Det var enligt respondenterna en av de viktigaste aspekterna för att en god läromiljö ska kunna 

skapas inom skolan. Lärarna lyfter fram ett flertal olika förhållningssätt och perspektiv på hur de 

skapar relationer till sina elever. I detta avsnitt kommer resultatet att analyserar och diskuteras med 

hjälp av den tidigare forskning och teorianknytning som nämnts i tidigare avsnitt.  

 

Lärares främre och bakre regioner 

Något som framkom i studien var att lärare tydligt lever i två olika typer av regioner. Ena regionen 

lever de i när de undervisar för sina elever. Här är läraren mer formell och visar upp en korrekt 

sida, där vissa typer av egenskaper så som ämneskunskaper, tekniskt kunnande och andra 

kunskaper visas upp. Till viss del är läraren personlig och öppen mot sina elever, men undviker att 

vara privat. Med privat menas att läraren undviker att skapa allt för närgångna vänskapsrelationer 

till sina elever. Detta kan ses som ett försöka att bibehålla någon form av hierarki mellan dem själva 

som ledare och lärare, och sina elever. Deras andra region, som är av en mer privat karaktär kan 

finnas de umgås med sina kollegor, vänner och familj. Här tillåts läraren vara mer personlig och 

kan skapa vänskapsband utan att oroa sig för att de rubbar någon form av hierarki. I denna privata 

region umgås de mer som jämlikar med andra. När en lärare skapar en kompisrelation med de 

elever som förväntas existera i den första formella regionen, så finns det en risk att allvarligheten i 

relationen försvinner, precis som Monica beskriver det när denna talar om hur en relation bör vara. 

Den naturliga ordningen med över – och underordnad rubbas och eleven kan försöka värja sig för 

arbetsmoment som kan upplevas som svåra. Dessa två regioner går att jämföra med det som 

Goffman (2011) beskriver som en individs främre och bakre region. Enligt Goffman så försöker 

individer visa att de innehar och upprätthåller normer och värden. I den bakre regionen, som 

Goffman även kallar ”bakom kulisserna” kommer de sidor som undertrycks i den främre regionen 

fram. Individen kan vara mer personlig. Precis som läraren gör, så håller individen borta folk från 

sin bakre region om de samtidigt har kontakt med dem i sin främre region. Detta är ett försöka att 
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bibehålla någon form av respekt hos de som de umgås med i den främre regionen. Detta kan tydligt 

ses i respondenternas svar. De är väldigt tydliga med att särskilja de olika regionerna. De är överens 

om att relationen till eleverna kan vara personlig men inte privat. Eleverna kan alltså befinna sig i 

respondenternas främre region, samtidigt som respondenterna inte släpper in dem i den bakre 

regionen. Relationen blir nära och personlig samtidigt som en kompisrelation undviks. Lärarens 

överordnade roll och auktoritet kan behållas på ett lättare sätt. Det som respondenterna ser som 

en kompisrelation är det som Goffman beskriver som den bakre regionen. Det som Goffman 

beskriver som den främre regionen är det relationsskapande mellan respondenterna och eleverna 

som är personligt och nära, men inte privat. 

 

Ett annat exempel på att det är mindre bra att ha elever i sin bakre region, är att det är lätt att hamna 

i en ”kuratorfälla”. Det innebär att relationen mellan lärare och elev blir för nära, och att elevens 

problem kan bli lärarens i slutändan. Problemet kring kuratorfällan blir lite tvådelat enligt 

respondenterna. Å ena sidan känner de ett ansvar för elevens välbefinnande, de vill givetvis att 

deras elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Å andra sidan känner de att det finns en gräns 

av hur mycket de kan göra. Respondenterna ansåg att arbetsbördan kan bli alltför stor om elevers 

problem är något de ska ta itu med. När elevens problem blir allt för allvarliga saknar oftast läraren 

också kompetens att handskas med dem. Det finns personal på skolan som är utbildade för sådana 

situationer och då är det viktigt att utnyttja deras kompetens. Återigen visas vikten av att särhålla 

de olika regionerna. Vad som är viktigt att påpeka är att, precis som en av respondenterna uttryckte 

det, att relationerna har flera lager. Det innebär att det kan finnas ett lager i relationen som är av 

mer vänlig karaktär, att det liknar en kompisrelation. Det är inget fel i sig att komma en elev nära 

men det gäller att särskilja de olika regionerna. Enligt respondenterna så tycks det alltså finnas ett 

behov av att någon typ av över- och underordnad hierarki ska få excitera. 

 

Idolisering och lärarens ansvar 

Att läraren visar upp korrekt sida av sig själv i den främre regionen, där läraren i fråga de försöker 

visa upp att de innehar och upprätthåller vissa värden går även att jämföra med det som Goffman 

(2011) beskriver som idolisering och mystifikation. Läraren visar upp en idoliserad version av sig 

själv, samtidigt som han eller hon döljer andra, det vill säga mystifierar sig själv. Lärare får ofta hjälp 

i informella och formella möten hur de på ett bra sätt ska skapa goda relationer med sina elever. 

Dessa tekniker och förhållningssätt handlar ofta om att kunna idolisera sig själv, men även 
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mystifiera andra delar. Det kan handla om att inte skapa för närgångna vänskaps band till elever, 

vilket är ett exempel på mystifikation. Men det kan också handla om att bete sig korrekt och vara 

ärlig, vilket skulle kunna ses som att läraren förmedlar en idoliserad version av sig själv. Även om 

kollegors råd på området var välkommet, så var samtliga respondenter överens om att det i 

slutänden var lärarens eget ansvar att kunna hantera relationer. Detta stämmer väl överens med 

tidigare forskning på området. Både Birnik (1998) och Aspelin (2010) anser att läraren har 

huvudansvaret i sitt eget klassrum när det kommer till att skapa relationer till sina elever. Lilja (2013) 

påpekar också att det är lärarens eget ansvar att ta kontroll över sitt eget klassrum. Detta stämmer 

när det kommer till att läraren inte helt kan förlita sig på sina kollegors goda råd, men också att 

läraren inte helt kan lägga ansvaret på eleven att skapa en god relation till läraren i fråga. I slutändan 

är det som en av respondenterna uttryckte det, att läraryrket är ett ensamjobb i många hänseenden. 

En del av respondenterna i denna studie ansåg dock att eleverna hade åtminstone en del av ansvaret. 

De ansåg att elever på gymnasienivå hade ett ansvar för sitt eget lärande, något som skiljde sig från 

de yngre årskurserna. Eleven måste även kunna bete sig på ett hyfsat sätt och respondenterna ansåg 

detta som en viktig del i relationskapandet till dem. Även om Lilja ansåg att läraren hade det största 

ansvaret i skapandet av relationer, så skriver hon dock också att det är ett samspel mellan lärare 

och elev som skapar en bra lärande situation. Detta tyder ändock på att eleverna inte helt saknar 

ansvar i relationskapandet.        

 

Alla de respondenter som intervjuats ansåg att det ofta finns elever som är svåra att skapa en 

relation till. Några av respondenterna påpekade att detta kunde bero på att läraren blir en projektion 

av den hemska vuxenvärden eller att de blev påminda av någon som de inte tyckte om när de 

träffade läraren. Det går att beskriva som att eleven tillskrev läraren dåliga egenskaper som de 

egentligen inte hade visat upp. För att bygga vidare på Goffmans (2011) teori om idolisering skulle 

detta kunna beskrivas som någon form av omvänd idolisering från elevens perspektiv.  

 

Linjer och ansikte 

I de flesta fall hade inte respondenternas syn på lärare-elevrelationer ändrats. Det de reflekterade 

över var snarare deras personliga utveckling som ändrats genom åren. De har idag utvecklat ett 

förhållningssätt där möjligheten till att skapa relationer till sina elever är större. Det respondenterna 

beskriver här liknar det Goffman (1970) beskriver som linjer. Lärarnas syn på relationerna har inte 

ändrats, men sättet de uppfattas av eleverna har ändrats. Lärarna har utvecklat en linje som 
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möjliggör att skapandet av relationer blir lättare. Denna linje innefattar saker som erfarenhet hur 

människor fungerar och de har växt in i en ledarroll. Denna linje utvecklas dock hela tiden eftersom 

det alltid går att lära sig mer om relationsskapande enligt respondenterna. Trots att linje hela tiden 

utvecklas och det blir lättare att skapa relationer till flera, är det enligt respondenterna nästintill 

omöjligt att få alla elever att gilla en. Det ingår i läraryrket att ställa krav på eleverna, läraryrket går 

ut på att få eleverna att prestera även att eleverna kan uppfatta det som jobbigt emellanåt. Det går 

att se det som att lärarens linje alltid innebär att de måste ställa krav på eleverna.  

 

I studien fann vi att respondenterna uttryckte att möjligheten till relationsskapande skiljer sig åt i 

olika ämnen. Det är enligt respondenterna lättare att skapa relationer i samhällskunskap än 

matematik och historia. Samtidigt var det enligt några av respondenterna lättare att skapa relationer 

i psykologi och sociologi, i jämförelse med samhällskunskap. Det går att tolka som att ämnenas 

olika innehåll skapade olika förutsättningar för relationsskapande. I det här sammanhanget går det 

möjligtvis påstå att eleverna uppfattade en annan linje hos läraren beroende på ämne. Undervisning 

i ämnen med personligt innehåll skapar en uppfattning hos eleverna, att läraren har en linje som 

uppmuntrar relationsskapande. Detta skulle förklara varför respondenterna upplevde det som 

lättare att skapa närmare relationer i vissa ämnen, jämfört med andra.       

 

Hinder är något som kan uppstå i relationsskapandet mellan lärare och elev. Enligt respondenterna 

kan det ofta härledas till att kommunikationen mellan de två parterna är bristfällig. Ett sätt för 

lärare att förbättra kommunikationen och relationen är att uppmärksamma eleven. Att helt enkelt 

öka kommunikationsflödet till den här eleven, och visa att man ser eleven. I vissa fall hjälper det 

också att berömma eleven och öka elevens status i klassrummet. Det går att beskriva det som att 

läraren måste ta hänsyn till elevens ansikte. Någons ansikte bör ses som både deras uppfattning om 

sig själva, men även en mask som visas upp för andra. Det handlar till stor del att eleven inte ska 

känna att de förlorar ansiktet i klassrummet och gentemot sina kamrater. Enligt Goffman (1970) 

går det både att tilldela någon ett bättre ansikte, samt försämra någons ansikte. Att tillskriva någon 

en bild som är bra eller bättre än det ansikte den personen anser sig själv ha, får personen ifråga 

känna sig bra. Att göra det motsatta får istället personen att känna sig mindre bra. Det ansikte som 

tillskrivs en person fungerar som reklam för personen själv. Beröm av läraren är god reklam. Även 

Hattie (2009) beskriver uppmuntran som viktig faktor i relationsskapandet till eleverna. Den 

personliga uppmuntran av en elev förbättrar elevens ansikte.   
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I det fall när en konfrontation med läraren uppstår, så riskerar eleven att förlora ansiktet inför sina 

kamrater.  Elevens riskerar att förlora sitt ansikte gentemot sina klasskamrater om eleven backar 

från konfrontationen med läraren. På så sätt finns det ett intresse hos läraren att behålla elevens 

goda ansikte. Enligt respondenterna är det viktigt för läraren att inse, att alla strider mot eleven inte 

kan och bör inte vinnas. Läraren får välja sina strider för att få en fungerande och god relation till 

eleverna. Läraren får dock inte dra sig från att ge kritik. Kritiken är viktig i det formativa lärandet 

men måste delas ut på ett bra sätt. Risken finns annars att eleven tar kritiken på fel sätt och ser det 

som att de förlorar sitt ansikte, att de börjar se sig själva som mindre bra.  

 

 

Personlighet och roller 

I samband med att en lärare idoliserar och mystifierar sig själv, så går det att beskriva det som att 

läraren spelar en roll. När någon spelar en roll så förutsätter individen enligt Goffman (2011) att 

observatören runtomkring tar det intryck som rollen skapar på allvar. Detta innebär att 

observatören tror att personen framför dem faktiskt innehar de kunskaper, och egenskaper som 

personen ifråga framhäver. Dilemmat för en lärare i detta sammanhang är att precis som en av 

respondenterna, så är elever experter på att genomskåda en falsk lärostil som inte passar ens 

personlighet. Elever kan således beskrivas som experter på att genomskåda falska roller. Det är 

därför viktigt att läraren klär sig i en roll som passar ens personlighet. En lärare kan inte låtsas att 

ha en sträng auktoritet, på samma sätt som en lärare inte kan tillskriva sig kunskaper och egenskaper 

den inte innehar. Om en lärare saknar de ämneskunskaper eller personliga egenskaper som de låtsas 

inneha i en falsk roll, kommer troligtvis genomskådas av eleverna.  

 

När relationerna till eleverna inte fungerar kan läraren börja tvivla på sin roll som lärare. Läraren 

kan börja tvivla på att de innehar de kunskaper som krävs. Detta blir ett exempel på när Goffman 

(1970) kastar om perspektivet i tron på rollen. En individs uppfattning av sig själv kring äktheten 

av den roll de spelar kan i vissa fall vara olika stark. En lärare som ständigt känner att det inte funkar 

i klassrummet kan förlora tron på äktheten av de egenskaper som krävs för att inneha lärarrollen. 

Det är i en sådan här situation, som Anders beskriver det, där vikten av goda relationer till sina 

kollegor kommer in. Lärarkollegor kan uppmuntra, komma med goda råd och stöd. Det är denna 

relation med kollegor som en respondent menar var en av anledningarna till denna orkade gå till 
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jobbet när det var en jobbig period, med sämre relationer till sina elever. Respondenten kände att 

det gick att ta energi från sina kollegor när relationerna till eleverna inte funkade så bra. Denna 

energi skulle delvis kunna beskrivas som att lärarens tro på sin egen roll som lärare förstärktes med 

hjälp av uppbackning från sina kollegor. Från lärarens perspektiv går detta också att ses som att 

lärarens ansikte försämras i en dålig relation med sina elever. Den dåliga relationen skapar en sämre 

jaguppfattning hos läraren själv, och det ”känns dåligt” för läraren. I denna situation är stöttande 

kollegor viktiga för att förbättra lärarens ansikte och få läraren att ”känna sig bra” igen. Tron på 

rollen och en positiv jaguppfattning är således viktigt för att läraren ska orka med sitt arbete.  

 

Bra klassrumsklimat och personliga egenskaper 

Flera av respondenterna nämner behovet av ett förtroende mellan lärare och elev, samt ett bra 

klassrumsklimat. Detta skapade enligt dem en situation där eleven kände sig trygg och fri att 

uttrycka sig. Det är i en sådan situation som förutsättningarna för att skapa goda relationer är som 

störst. Detta stämmer väl överens med det som Hattie (2009) och Frelin (2012) av behovet av 

byggande av förtroende och äkthet och färre påbud. Detta tyder på att de lägger stor vikt vid det 

klassrumsklimat läraren skapar för att relationer ska kunna skapas. Även Birnik (1998) är inne på 

samma spår och skriver att genom att skapa trygghet genom att godtagbart undervisningsklimat får 

eleverna att känna att läraren bryr sig om dem, vilket är viktigt för ett relationsbyggande. 

Klassrumsklimatet har dock förändrats över tid enligt respondenterna. Förr så godtog eleverna det 

läraren sa om något, medan det idag är mer vanligt att de att eleverna vågar ifrågasätta läraren på 

ett annat sätt. Detta kan tyda på att relationer till eleverna har kommit i fokus. I takt med att fler 

lärare jobbar aktivt med ett öppet klassrumsklimat, så borde också eleverna rimligtvis känna sig 

mer fria att ifrågasätta läraren idag, än hur det sett ut tidigare. 

 

Respondenterna pekar också ut personliga egenskaper hos läraren så som tydlighet, ärlighet, 

medmänsklighet och empati för att en relation ska kunna skapas. Flera av dessa pekas även ut av 

Hattie (2009) och Frelin (2012). Att läraren skulle få eleven att känna sig sedd och att läraren 

uppvisar ett genuint intresse för eleven var förhållningssätt som respondenterna väldigt tydligt 

uttryckte att en lärare borde ha. Det var enligt dem något av de viktigaste i ett relationskapande till 

elever, och det är något som Hattie och Frelin håller med om. Det är dock värt att nämna att 

respondenterna var överens om att relationer var viktiga för elevens lärande, men att det är svårt 

att mäta hur mycket det bidrar med. Flera nämnde även att de lade stor vikt vid att skapa goda 
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relationer till sina elever, men att de saknade empirisk fakta som gav stöd åt någon god effekt på 

elevens lärande. De var dock övertygade att relationer var väldigt viktigt för elevers lärande. 

Respondenterna var dock noga med att peka ut att det krävs mer än en förmåga att skapa goda 

relationer för att vara en bra lärare. Minst lika viktig var till exempel ämneskunskaper. De anmärkte 

också att utan ämneskunskaper var det svårt att skapa goda relationer till att börja med, då eleverna 

hade svårt att få respekt för en lärare som tydligt inte förstod sig på det som han eller hon 

undervisade om. 

 

Kontinuerligt relationsskapande 

Det räcker inte bara att kunna skapa goda relationer inledningsvis. Flera respondenter valde att vid 

intervjutillfället att lägger stor vikt vid bibehållandet av relationer till sina elever. När de skulle ha 

en klass över längre tid krävdes det någon form av plan för att de goda relationerna skulle fortgå 

över tid. Detta stämmer väl överens med den skandinaviska studien gjord av The Danish 

Clearinghouse for educational and research (Nordenbo, Sögaard Larsen, Tiftikci, Wendt, 

Östergaard, 2008). Denna studie lägger stor vikt vid att kunna skapa men även att upprätthålla goda 

relationer. 

 

Relationer till tjejer och killar 

Något som framkom i denna studie som inte framkommit i tidigare forskning eller teori var att 

flera av respondenterna upplevde att det var olika svårt att skapa relationer till killar alternativt 

tjejer. Det var framförallt ett annorlunda förhållningssätt när det kom till att bemöta tjejer och 

killar. Killar upplevde respondenterna att det gick att vara mer rak med, medan tjejer behövde ett 

mer mjukt bemötande. Det framkom också att det fanns en oro bland yngre manliga lärare när det 

kom till bemötandet av tjejer i skolan. De yngre manliga lärarna var rädda för att deras signaler och 

försök till att bygga goda relationer till tjejer missuppfattades. Detta fick resultatet att de fick 

uppfattningen om att tjejer var svårare att skapa en relation till. En annan enkel förklaring till varför 

denna skillnad framkommit, kan vara kopplat till urvalet av män som intervjuats i denna studie. 

Totalt sex av åtta respondenter var manliga lärare. Det är möjligt att det, precis som en respondent 

uttryckte det, är lättare att skapa en relation till någon som man har något gemensamt med. Män 

kan tänkas att i många hänseenden ha mer gemensamt med elever av sitt eget kön, än vad de har 

med tjejer. Möjligtvis har frågan mer med gemenskap att göra, snarare än genus. Men även om vi 

tar med detta i beräkningen så tycks det ändå finnas en skillnad i förhållningssätt till tjejer i jämfört 
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med killar. Anledningen till detta finner vi kanske också svar på bland en av respondenter som 

uttryckte att denna skillnad berodde på hur vi idag uppfostrar tjejer i jämfört med killar. 

Respondenten menar att killar generellt får en mer rak och hård uppfostran, medan tjejer för det 

mesta får en ”mjukare” uppfostran.   

 

Diskussion och sammanfattning 

 

I detta avsnitt så gör en ansatts till diskussion kring de frågeställningar som nämndes under 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Med hjälp av studiens forskningsöversikt, resultat och analys 

kommer frågorna försöka besvaras. 

 

Hur ser gymnasielärare i samhällskunskap på lärare-elevrelationer? 

Samtliga respondenter lade stor vikt vid just goda lärar-elevrelationer. Detta var en syn som många 

av respondenterna ansåg de haft med sig från början. Det är således ingen ny syn som har skapats 

efterhand, utan en grundinställning som varit med dem tidigt i sitt yrkesliv. Det som de däremot 

anser har ändrats är deras personliga utveckling på området, det vill säga, att skapa goda lärar-

elevrelationer. Med erfarenhet känner flera av respondenterna att det har blivit lättare att skapa 

goda relationer till sina elever. På så vis lägger respondenterna själva fokus på deras egen förmåga 

att skapa goda relationer som centrala i sammanhanget. Detta styrks ytterligare i forskningen på 

området. Det är lärarens ansvar att skapa goda relationer, och inget ansvar som kan läggas över på 

eleven (Birnik, 1998 & Aspelin, 2010). Dock så nämnde några av respondenterna att eleverna inte 

saknade ansvar, utan elever har ett ansvar för sitt eget lärande och att de kan bete sig på ett vettigt 

sätt mot läraren och sina klasskamrater. Det är således som Lilja (2013) beskriver det att det är 

läraren som tillsammans med sina elever som ska ta ansvar för att skapa en bra lärandesituation. 

 

Lärar-elevrelationer var enligt respondenterna viktiga för att nå fram till eleven, och för att ett 

lärande ska skapas. Deras syn stämmer väl överens med forskning på området (Frelin, 2012; Hattie 

2009, Birnik, 1998, m.fl.). Men även om goda relationer var något som eftersträvades, var 

respondenterna noga med att sätta en gräns. En relation får vara personlig men inte privat, vilket 

innebär att en social distans mellan lärare och elev var behövlig. När det kommer till social distans 
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har Goffman (2011) mycket att bidra med. Enligt Goffman så behövs det en social distans mellan 

individen och detta kallar Goffman för individens publik. Denna distans är nödvändig för att 

behålla respekten för sin publik. Distansen skapas genom mystifikationer av sig själv, det vill säga 

att den privata delen av jaget döljs för andra. Detta anser vi i hög grad stämmer överens med lärares 

handlande gentemot sina elever. När en lärare förlorar respekten hos sina elever rubbas 

rangordningen med över – och underordnad vilket behövs i en god lärar-elevrelation. Detta skulle 

kunna liknas med det som Aspelin (2010) skriver om lärare som är underdifferentierad i sin relation 

till eleven (och att eleven är överdifferentierad sin lärare). I en sådan situation har läraren förlorat 

kontrollen över sina elever och eleven styr i klassrummet. Rangordningen har rubbats eftersom 

läraren inte längre ses som ledaren i klassrummet. 

 

Hur resonerar lärarna kring vikten av goda relationer för elevers lärande? 

Respondenterna ansåg att det faktiskt fanns en koppling mellan en god relation och goda 

studieresultat och lärande hos eleven. De uttryckte dock att de själva saknade någon form av 

empiriskt bevis för att bevisa att detta var helt sant. Det var snarare en känsla och resultatet av 

erfarenhet som gjorde att de såg ett behov av goda relationer till sina elever. Trots att 

respondenterna ansåg sig sakna de empiriska bevisen för att goda relationer resulterar i goda 

studieresultat och ett lärande hos eleven, så finns det gott om forskning som tyder på att det faktiskt 

finns en koppling. Enligt Birnik (1998) är elevers goda relationer till sin lärare viktiga för elevernas 

motivation. Hattie (2009) pekar ut att lärare som kan skapa goda relationer till sina elever kan öka 

elevernas prestationer. Skolverket (2005) visar på vikten av sociala relationer gentemot elevers 

prestation, men även välmående och måluppfyllelse. Således finns det gott om forskning som tyder 

på att goda relationer mellan lärare och elev resulterar i goda studieresultat och ett faktiskt lärande. 

Möjligtvis var det så att respondenterna just vid intervjutillfället hade svårt att referera till faktiskt 

forskning på området, eller att deras egen uppfattning i frågan inte kunde ses som bevis för att det 

de sa faktiskt var sant. 

 

Även om respondenterna ansåg att det faktiskt fanns en koppling mellan goda studieresultat och 

goda relationer mellan lärare och elev, så pekade flera ut att relationskapande i sig inte var 

tillräckligt. En lärare kan inte bara använda sig av sina egenskaper för relationsskapande i sin 

undervisning. Andra egenskaper som ämneskunskaper var enligt dem minst lika viktiga att en lärare 

innehade. På ett sätt sågs till och med goda ämneskunskaper som en förutsättning för att kunna 
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skapa goda relationer. Utan att besitta den kunskap som krävdes för att undervisa i ämnet så kunde 

läraren inte få respekten som krävdes mellan lärare och elev för att en relation skulle kunna skapas. 

Eleven kunde helt enkelt få uppfattningen att läraren var inkompetent, och läraren förlorar därmed 

rollen som ledare i klassrummet. Något som kan vara intressant att nämna på detta område är att 

läraren i hög grad också påverkas av relationerna till sina elever. Vid tillfällen som relationen mellan 

lärare och elev inte funkar så kan läraren söka stöd och goda råd hos kollegier för att lösa 

situationen.  

        

Hur skapar och bibehåller gymnasielärare i samhällskunskap goda relationer till 

sina elever?  

Det respondenterna talade om handlade mycket om att uppmärksamma eleverna, visa att man som 

lärare ser dem. Kommunikationen blir därför väldigt viktig, genom kommunikationen får du en 

bättre överblick av elevens situation. Med hjälp av kommunikationen kan det skapas en god och 

djup relation mellan lärare och elev. Kommunikationen blir också viktig i bibehållandet av den 

goda relationen. När läraren och eleven går igenom tuffa moment är det lätt att relationen tar skada 

och med hjälp av kommunikation kan detta lindras. Detta kan kopplas till Lilja (2013) som menar 

att relationen kan störas av bland annat elevens uppfattning. Om eleven uppfattar något som väldigt 

jobbigt eller befinner sig i en besvärlig situation, kan detta skapa en orolighet mellan läraren och 

eleven. Detta i sin tur kommer att testa, samt påverka relationen mellan läraren och eleven.  

 

Många av respondenterna pratade också mycket om att skapa ett bra klassrumsklimat. Ett bra 

klassrumsklimat påverkar relationsskapande och lärande positivt. Respondenterna menade att 

relationsskapandet helt enkelt blev lättare med ett bra klassrumsklimat, samt att lärandet ökade. 

Trygghet, känna att läraren bryr sig om en, byggandet av förtroende, lärarens äkthet och färre påbud 

är några aspekter som skapar ett bra klassrumsklimat (Birnik, 1998; Frelin 2012 & Hattie 2009).  På 

ett liknande sätt menade en av respondenterna att en trivsam stämning skapas genom trygghet och 

ömsesidig respekt. Denna trivsamma stämning eller klassrumsklimat skapar en situation där eleven 

vågar uttrycka sig fritt. I ett klassrum där eleven kan uttrycka sig fritt skapas en dialog mellan lärare 

och elev som i sin tur leder till ett relationsskapande.  

 

I själva bibehållandet av goda relationer till sina elever handlade det enligt flera respondenter i månt 

och mycket om att ha en plan. Det lades ner mer arbete i skapandet men framför allt i bevarandet 
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av goda relationer i en längre kurs. Om man skulle ha en klass under en längre tid arbetade 

respondenterna mer engagerat för att bibehålla goda relationer till eleverna. Om kursen var något 

kortare lades inte lika stort fokus på bibehållandet. I bibehållandet av goda relationer gäller det att 

arbeta med ovanstående aspekter under en längre period. Som tidigare nämnts så är det lärarens 

ansvar att kunna skapa goda relationer till sina elever, och det är inget ansvar som ligger hos eleven 

(Birnik 1998). Däremot uppskattade många lärare kollegiala råd och samarbeten när det kommer 

till skapandet och bevarandet av relationer till eleverna. Även här poängterades dock att det i 

slutändan är ett ensamarbete att vara lärare. Goda råd uppskattades men kollegierna kan aldrig ta 

ansvar för hur en viss lärare skapar relationer. Det är också viktigt från lärarens sida att välja sina 

strider, att inse att varje strid inte bör eller kan vinnas. I de fall läraren alltid tar strid med eleverna 

blir det oundvikligt att deras relation kommer att skadas. Detta beror delvis på att eleven är rädd 

för att förlora ansiktet inför sina kamrater, och kommer sällan att backa i konfrontationen. Som 

nämndes i analysen så är ens ansikte den reklam man har om sig själv framför andra. I vissa 

situationer skulle en reträtt från en konfrontation innebära att ens reklam försämras.      

 

Vilka hinder och svårigheter kan uppstå i relationsskapandet? 

Det största hindret i en relation mellan lärare och elev är när den blir för nära, när relationen 

utvecklas till en kompisrelation eller kuratorrelation. En kompisrelation handlar om att 

allvarligheten i situationen försvinner. Att relationen går från att vara personlig till att bli privat. 

Detta resulterar som sagt i att lärarens roll som ledare försvinner. I en sådan situation kan elever 

värja sig från jobbiga arbetsmoment och inte ta läraren på allvar (underdifferentierad lärare och 

överdifferentierad elev (Aspelin 2012). I en sådan situation kommer elevens lärande drastiskt 

försvåras. Kuratorrelationen innebär likt kompisrelationen att relationen mellan lärare och elev inte 

får bli för nära. Att relationen handlar för mycket om elevens personliga problem och 

välbefinnande, snarare än att handla om ämnet som läraren undervisar om. Självklart är läraren 

intresserad av elevens välbefinnande men det finns en gräns. För mycket fokus får inte fästas vid 

elevens personliga problem. Läraren har inte heller alltid den kompetensen som krävs för att ta i tu 

med vissa av elevens personliga problem. Det finns utbildad personal på skolan som jobbar med 

detta. 

 

Ett annat hinder som kan uppstå i relationskapandet är att läraren kan bli en projektion av den 

dåliga vuxenvärlden. Att eleven projicerar och associerar läraren med någon den inte tycker om. 
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Att eleven tillskriver läraren dåliga egenskaper den egentligen inte innehar. Läraren framstår som 

dålig i elevens ögon utan någon egentlig grund. Det är oundvikligt från lärarens sida eftersom de 

inte kan styra vad eleven tycker och känner. Dock så kan läraren jobba långsiktigt för att försöka 

förändra situationen till eleven. Att läraren försöker hitta olika sätt och vägar till att närma sig eleven 

på och skapa en relation. Detta kan till exempel handla om att öka elevens status och 

uppmärksamma eleven mer ofta. Det var inte alla respondenter som delade denna syn, utan några 

respekterade helt enkelt att vissa elever inte vill ha en relation. I de fall eleven uttryckt sig väldigt 

dumt så fanns det respondenter som helt enkelt drog sig tillbaka i relationsskapandet. De väntade 

på en förbättring från elevens sida innan de återupptog relationsskapandet. 

 

Mognadsgraden hos vissa elever är också något som kan påverka relationen och bli ett hinder. En 

mer mogen elev är enligt respondenterna lättare att skapa en relation till. Många unga killar som 

börjar gymnasiet är ofta mindre mogna än deras kvinnliga klasskamrater. Respondenterna beskriver 

problemet som ett övergående problem. Det är ett övergående problem eftersom de flesta 

genomgår en mognadsprocess under de år de spenderar på gymnasiet. Det är alltså ett problem 

som egentligen löser sig med tiden. 

 

Det framkom också antydningar om att det finns en könsaspekt i skapandet av relationer. Flera 

respondenter påpekade att killar är mer raka och okomplicerade i jämförelse med tjejer. 

Relationsskapandet till tjejer beskrevs mer komplicerat och ett mer mjukt och försiktigt 

förhållningssätt krävs. Tjejer tenderade enligt vissa respondenter att misstolka framför allt unga 

manliga lärares försök till relationsskapande. Killar kunde läraren vara mer fysisk med utan att det 

missförstods eller togs illa upp. Anledning till denna skillnad berodde enligt dessa respondenter på 

skillnader i uppfostran mellan könen. Alla höll dock inte med i detta utan vissa såg det snarare som 

att intressen spelar in. Ofta är det manliga lärare som upplever det lättare att skapa relationer till 

killar jämfört med tjejer. Detta beror enligt dessa respondenter till stor del på att manliga lärare har 

mer gemensamt med killar. Möjligen går det då beskriva det som att det kan handla om 

gemensamma intressen snarare än genus. Något som framkom dock var att det faktiskt finns, eller 

upplevs bland lärare att det krävs olika förhållningssätt i relationskapandet med tjejer och killar.    

 

Slutligen kan också kommunikationen bli ett hinder. När kommunikationen mellan elev och lärare 

är bristfällig så kan relationen dem emellan också bli störd. Om relationen har blivit problematisk 
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är det viktigt att från lärarens sida bete sig korrekt. Att vara trevlig och artig är viktigt för att 

relationen inte ska förvärras. En dålig relation kan lätt leda till att det blir en öppen konflikt. Om 

ytterligare en konflikt uppstår i en dålig relation så blir det väldigt svårt att reparera skadan och 

situationen förvärras.              

 

 

Hur anser lärarna att samhällets och skolans förändring har påverkat lärarnas 

arbete när det kommer till lärare-elevrelationer? 

De flesta av respondenterna hade svårt att svara på om det hade blivit lättare eller svårare att skapa 

goda relationer till sina elever genom åren. De respondenter som kände att det hade blivit lättare 

tyckte att det framför allt berodde på personlig utveckling. Att ens personliga utveckling och 

inhämtande av erfarenhet gjorde det lättare att skapa goda relationer till sina elever. Däremot 

pekade flera respondenter på samhällets utveckling. De menade att samhället hade förändrats 

genom åren och även påverkat skolmiljön. Samhället har blivit mer öppet, och eleverna är bättre 

och mer vana med att lufta sina åsikter och ifrågasätta. Detta har i sin tur skapat en mer öppen 

skolmiljö och ett öppnare klassrumsklimat. Eleverna kan med dagens teknik kommunicera och 

interagera med läraren väldigt snabbt och enkelt. Det innebär att kommunikationen mellan läraren 

och eleverna blir annorlunda och väldigt direkt. Detta kan i många fall påverka läraren och dess 

lärostil. Idag så får lärare hantera sådant som de inte alls behövde göra för tio år sedan och bakåt. 

Sena mobilsamtal och vän-förfrågningar på Facebook är bara två exempel på sådana företeelser, 

där läraren måste tänka igenom sitt agerande. Det handlar mycket om lika behandling och hur nära 

läraren vill och kan komma en elev. Det viktigaste kanske inte är ifall läraren accepterar vän-

förfrågningar på Facebook, eller tar emot samtal på kvällar eller inte. Läraren måste vara tydlig med 

alla elever var gränsen går och göra likadant mot alla för att läraren ska uppfattas som ärlig och 

uppriktig.     

 

Samhällets utveckling påverkar alltså skolmiljön och lärarnas arbete. Det blir ett mer öppet 

klassrumsklimat och en mer direkt kommunikation. Dialogen i klassrummet blir större vilket 

påverkar läraren på olika sätt. Relationsskapandet blir enligt några av respondenterna lättare, att 

man kommer närmare eleverna om det förs en öppen dialog. Samtidigt blir ifrågasättandet större 

vilket också ställer krav på läraren. Det gäller framför allt det kunskapsmässiga. Ett större 

ifrågasättande ställer större krav på lärarnas ämneskunskaper. Sammanfattningsvis kan man se i 
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respondenternas svar, att samhällsförändringen i månt och mycket har bidragit till att det idag är 

lättare att skapa relationer men att det också ställer vissa krav. Det handlar om att hitta en lärostil 

som passar ens personlighet. En falsk lärostil som inte passar ens personlighet genomskådas direkt 

av eleverna. 

Avslutning 

 

Att få en bild av hur lärare jobbar med relationer har varit en stor uppgift. Att bygga relationer är 

en mångdimensionell företeelse, och det finns inte ett enhetligt sätt att gå till väga. Ett citat som 

redan tagits upp, men beskrev komplexiteten i en lärarens roll i att bygga goda relationer till sina 

elever kommer från Elmin som skriver: 

 

Lyhörd för elevens behov, ger eleven möjlighet att påverka arbetsinnehållet, eleverna blir 

sedda, uppmuntrade respekterade och sedda, läraren ska skapa ett jag-stödjande klimat, visa 

uppskattning och respekt, läraren ska engagera sig, uppmärksamma och bekräfta, läraren ska 

visa eleverna respekt, tilltro, tillit och hopp, läraren ska visa respekt, vänskaplighet, tålamod, 

vara trevlig, öppen för förslag och idéer från eleverna och läraren ska visa respekt och 

tillgivenhet”(Ellmin 2011 s.77) 

 

Denna beskrivning som också bekräftas av många andra forskare (Birnik, 1998; Frelin 2012; Hattie 

2009, m.fl.) visar på vidden av egenskaper som en lärare faktiskt behöver. Denna beskrivning gör 

läraryrket till ett av de mest utmanande yrken som finns, något som idag tyvärr inte speglas i den 

status som professionen innehar i Sverige idag. Att ändå ta sig an denna svåra uppgift är 

beundransvärt. En lärare kommer också att sätta spår i elevernas liv och påverka deras framtid. Det 

har därför varit viktigt för oss att utföra en bra studie på området. Det har varit en utmaning att på 

ett bra sätt undersöka och synliggöra lärares arbete med relationer till sina elever. Resultaten har 

dock varit mycket intressanta och givande.   

 

En del av det som går att utrönas från denna studie är att både forskning och lärare själva lägger 

stor vikt vid goda relationer mellan lärare och deras elever. Det råder inga tvivel att goda relationer, 

med all rätt, är en central del i läraryrket. Det är dock värt att nämna att egenskapen att skapa goda 

relationer allena inte är tillräckligt, då yrket även sätter krav på andra kunskaper och egenskaper. 
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Förmågan att kunna skapa och bibehålla goda relationer bör dock ses som en av huvudpelarna i 

lärarprofessionen.  

 

Vidare forskning 

Denna studie innefattar bara en intervjustudie, vilket påverkade vilka typer av svar som gick att 

samla in. De svar som framkommit handlar om hur läraren själv anser hur han eller hon arbetar, 

något som inte alltid överensstämmer med verkligheten. För att komplettera en studie som denna 

krävs någon typ av observation där interaktionen mellan lärare och elev kan studeras. En sådan 

studie är dock mycket tidskrävande och har också sin egna inbyggda problematik. Det skulle dock 

gå att få svar på de aspekter som inte går att få i en intervjustudie, nämligen om lärarens uppfattning 

stämmer överens med verkligheten. Det skulle också vara intressant att undersöka skillnader i olika 

lärares förhållningssätt till tjejer och killar. Detta skulle också gå att genomföra med någon 

kombination av intervjustudie och observation.           
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Bilaga 1 

(Mail till lärare) 

Intervjuförfrågan till examensarbete  

Hej (namn)! 

 

Vi är två högskolestudenter från högskolan för lärande och kommunikation i 
Jönköping. Just nu håller vi på med vårt examensarbete i samhällskunskap, vilken 
innefattar en intervjustudie med lärare verksamma inom ämnet samhällskunskap. Vår 
didaktiska studie handlar om samhällskunskapslärares syn på lärar- elevrelationen, 
och vad som är viktigt för att relationen ska medföra goda resultat i samhällskunskap. 

  

Vi undrar således om du skulle kunna tänka dig att bli intervjuad om din syn på lärar- 
elevrelationen? Intervjun kommer att genomföras vid ett tillfälle som passar dig, och 
kommer att ta ungefär en timme. 

 

Intervjun kommer att göras konfidentiellt och du kommer att vara anonym i 
framställningen av uppsatsen.  

 

Vi skulle vara ytterst tacksamma om du skulle kunna tänka dig att delta i denna 
intervjustudie. 

  

Tack på förhand  

Linus Karlsson och John Friberg 

Mail: Linkarn92@gmail.com 

Telefon: 0761882013 

 

mailto:Linkarn92@gmail.com


   

 

56 

 

 

Bilaga 2 

 

Tema 

  

 

Undertema 

 

Stödfrågor 

 

 

Huvudfråga 1 

 

Vad har du för bakgrund? 

 

 

1:1 Utbildning 

 

1:2 Tjänst 

 

1:3 Erfarenhet 

 

- Ålder?  
- Utbildning? 
- Hur många år som verksam? 
- Tidigare arbetsplatser och tjänster? 
- Erfarenhet av jobb med barn/ungdomar? 

 

 

Huvudfråga 2 

 

Vad är din syn på läraryrket? 

 

 

2:1 Uppfattning 

 

2:2 Uppdrag 

 

- Hur ser du på läraryrket? 
- Hur är en bra lärare?  
- Vilket uppdrag anser du att du har som 

lärare? 
- Var kommer din syn på lärarens uppdrag 

ifrån? 

 

 

Huvudfråga 3 

 

 

 

3:1 Synsätt 

 

3:2 Tankesätt 

 

- Vad anser du vara viktigast för att en bra 
relation ska kunna skapas 

- Vilka personliga egenskaper bör du som 
lärare ha i skapandet av relationer 

- Har det blivit svårare eller lättare att skapa 
relationer till elever under din tid som 
lärare, och i så fall hur? 
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Hur bör en relation mellan 

en lärare och elev se ut för 

att gynna elevens lärande? 

 

 

Huvudfråga 4 

 

Hur viktigt anser du att 

relationer är för elevers 

skolresultat och lärande?   

 

 

4:1 Effekter 

 

4:2 Betydelse 

 

- Vilken effekt har lärare-elevrelationen på 
elevers lärande (god och dålig) 

- Hur viktig är egenskapen att skapa goda 
relationer till sina elever i jämförelse med 
andra kompetenser 

 

 

Huvudfråga 5 

 

Varför är det viktigt att 

skapa och bevara relationer 

till sina elever? 

 

 

5:1 Ansvar 

 

5:2 Diskussioner 

 

5:3 Elevperspektiv  

 

- Vem har ansvaret för relationsskapande, på 
vilket sätt? 

- Sker det diskussioner om 
relationsskapande, i så fall hur/varför inte? 

- Är det lärarens ansvar eller är lärare-
elevrelationer något som kollegier ska vara 
involverade i? 

- Varför tror du det är så att elever rent 
allmänt ser sina relationer till läraren som 
viktiga för sina skolresultat och lärande? 
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Huvudfråga 6 

 

Hur ska du som lärare jobba 

för att skapa och bibehålla 

en god relation till dina 

elever? 

 

 

6:1 Förhållningssätt 

 

6:2 Kommunikation 

 

6:3 Elevperspektiv 

 

- Hur ska en lärare göra för att både skapa 
och bevara en god relation till sina elever? 

- Hur viktig är sättet du och dina elever 
kommunicerar med varandra för er 
relation, kan detta sätt också utgöra ett 
hinder, hur? 

- Hur försöker elever vanligtvis skapa en 
relation med dig och hur uppmuntrar du 
detta initiativ? 

- Har du någon gång inte lyckats med att 
skapa en relation efter elevens eget initiativ, 
vad gjorde att det inte fungerade? 

- Ser du annorlunda på lärare-elevrelationer 
idag än vad du gjorde tidigare i ditt 
yrkesliv?  

 

 

Huvudfråga 7 

 

Hur jobbar du för att lösa 

en situation där du inte har 

en god relation till en elev 

 

 

7:1 Dysfunktionella 

relationer  

 

7:2 Påverkan 

 

7:3 Hinder 

 

7:4 Lösningar 

 

- Skulle du kunna beskriva hur en icke-
fungerande relation till en elev har sett ut? 

- Hur jobbar man för att ändra och förbättra 
en sådan situation? 

- Hur ser du på att vara ”kompis med 
eleverna”? 

- Hur skapar du en relation till en elev som 
inte verkar vara intresserad av att skapa en 
relation till dig? 

- Vad är det som gör att det är lättare att 
skapa relationer med vissa elever och 
svårare med andra? 
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