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SAMMANFATTNING 

Syftet med min undersökning är att ta reda på vad två lärare och deras elever som går i gymnasiet 
anser om lärare-elev-relationen. I min studie belyser jag olika synsätt på den goda relationen, hur den 
etableras, vilken påverkan en dålig/god relation kan ha på eleverna respektive lärarna och hur 
relationen påverkar elevers läroprocess. Resultatet diskuteras därefter utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. 

För att besvara mina forskningsfrågor valde jag både ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. 
Det som framgick av mitt resultat var att för att kunna etablera en god relation behövde eleverna 
känna sig respekterade och att de får sina röster hörda. Det framgick även att de egenskaper som 
eleverna ansåg vara viktiga för dem, upplevde de som goda. Upplevelsen respektive värderingen av 
relationens parametrar korrelerar. En slutsats av detta är att vill man ha en god relation ser man även 
till att en sådan skapas.  
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1 Inledning 

Samspel och interaktioner mellan lärare och elever pågår ständigt under elevernas 
hela skolgång. Det är allmänt känt att en god relation mellan två individer leder till 
att båda parterna känner sig trygga. En vanlig uppfattning inom skolverksamheten är 
att elevers välmående och betyg hänger ihop, vilket betyder att en god relation mellan 
lärare och elev har stor betydelse för elevers lärandeprocess (Skolverket, 2001). 
Skolans läroplan är ett dokument för lärare där det står om värdegrunder, normer 
och riktlinjer som lärare ska följa. En av riktlinjerna som tas upp i Lgy11 är att lärare 
ska ”stimulera, handleda och stödja eleven samt ge särskilt stöd till elever i 
svårigheter” (Skolverket, 2011). För att lärare ska kunna stimulera, handleda och 
stödja alla elever, oberoende av enskilda elevers förutsättningar, behöver båda parter 
inleda en god relation. Det verkar rimligt att anta att denna kunskapstimulans inte 
kan uppnås utan en god relation mellan lärare och elev. 

Gymnasieskolans läroplan, Lgy11 (Skolverket, 2011) upplyser om att en av 
grundförutsättningarna för effektivt lärande i skolan är att lärare lyckas skapa en god 
relation med sina elever. Det är enligt Skolverket huvudsakligen läraren som bär 
ansvaret att en god lärare-elev-relation skapas. Sett till olika teorier om just relation 
och hur de skapas, vet vi dock tillräckligt mycket för att kunna säga att det behövs en 
ömsesidig möda och ansträngning för att kunna skapa och behålla en god relation 
mellan två individer. 

I en artikel publicerad av Skolverket (2001) tas effekten av en bristande lärare-elev-
relation upp. Skolverket menar att en av de viktigare orsakerna till att elever går ut 
med ofullständiga betyg från gymnasieskolorna idag är bristfälliga relationer med 
skolans personal. Denna rapport är skriven 2001 men samma problembeskrivning 
kvarstår än idag. Annika Lilja (2013) skriver att ”en förtroendefull relation mellan 
lärare och elever gynnar elevernas motivation att anstränga sig, och därmed deras 
lärande” (s. 178). 

Relationer i allmänhet kan förekomma i många olika former, men i denna studie 
kommer jag att undersöka den pedagogiska relationen mellan lärare och elev och dess 
påverkan på elevernas lärandeprocess. I min roll som lärare, dotter, syster, vän, 
arbetskamrat, ja, listan kan göras lång, har relationer till andra varit en viktigdel av 
min utveckling. Därför anser jag att det här är ett intressant ämne att belysa och 
något jag vill undersöka vidare. 

1.1 Begrepp och definitioner 

I detta avsnitt ges en kort definition av några nyckelbegrepp. 

Lärprocess: Är ett komplext begrepp som Ellmin (2011) förklarar som olika faktorer 
som påverkar lärandet. 

Relation: En relation kan ses på många olika sätt och är därför ett komplext begrepp. 
I föreliggande studie rör begreppet människors interpersonella relationer (Aspelin, 
1999).  
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Social: Begreppet social kan tolkas på flera sätt. Dysthe (2003) uppmärksammar två 
olika bemärkelser som är vanliga inom lärandesammanhang. Den ena tolkningen är 
ett historiskt och kulturellt sammanhang och den andra tolkningen är relationer där 
samspelet mellan individer skapar sociala sammanhang.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka två gymnasielärares och deras elevers syn på 
lärare-elev-relationen och dess inverkan på elevernas lärandeprocess.    

Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Hur viktig anser en lärare på gymnasiet att lärare-elev-relationen är för 
läroprocessen?  

2. Vad anser läraren respektive eleverna om en god relation och hur skiljer sig 
deras uppfattningar?  

3. Hur anser läraren och dennes elever att en god lärare-elev-relation etableras?  

4. Hur upplever eleverna sin relation till lärarna?  

Frågorna besvaras genom kvalitativa intervjuer och kvantitativt inriktade enkäter. 
Det teoretiska perspektivet är sociokulturellt. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Elever kommer genom hela sin skolutbildning att relatera relationen till sin lärare till 
olika känslor. Till exempel kan eleverna känna inspiration, uttråkning eller till och 
med känna sig förbisedda. Detta på grund av den etablerade relation de har till sin 
lärare (Giles, Smythe, Spence, 2012).   

Forskare är oense om hur relationer kan uppstå. En del menar att inom vissa 
relationskonstruktioner är det de handlingar som sker mellan läraren och elev som är 
mest väsentliga för relationen. Man kan beskriva detta ytterligare genom att säga att 
det finns ett gap mellan lärare och eleven där relationen ska få utrymme att skapas. 
Andra forskare anser att den holistiska synen – som går ut på att egenskaperna hos 
de delar som ingår i en helhet inte kan förklara dennas egenskaper – är mest 
väsentlig för hur relationer mellan lärare och elev skapas (Giles, Smythe, Spence, 
2012). 

Läroplanen för gymnasieskola (Lgy11), föreskriver i sina riktlinjer för förståelse och 
medmänsklighet att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga 
för inlevelse” (Lgy11, s. 5). I läroplanen finns det riktlinjer som alla skolor bör följa, 
men även om läroplanen tar upp alla dessa riktlinjer ger den inga förslag på hur dessa 
ska levas upp till i undervisningsformerna. Det är något varje lärare själv arbetar med 
att försöka uppnå. 

2.1 Olika synsätt på lärare-elev-relationen  

Man kan beskriva lärare-elev-relationen inom skolverksamheten på två olika sätt. 
Man talar om att relationen är präglad av den samhälleliga och sociala kontext som 
existerar. Begreppet kontext, i detta sammanhang, avser ideologiska dokument och 
formella styrdokument (såsom läroplan, kursplan, arbetsplan). Även den dolda 
läroplanen räknas till den sociala kontexten (Aspelin, 1999). Kontexten består även av 
skolans traditioner, rutiner, maktstrukturer, dess ekonomiska resurser, klassernas 
storlek, skolans kultur, sociala konventioner, olika arbetssätt osv. Aspelin (1999) 
försöker beskriva lärare-elev-relationens egenskaper genom de externa 
omständigheterna som förekommer mellan lärare och deras elever. 

Det andra sättet beskriver lärare-elev-relationen som aktörernas subjektiva, interna 
kontext. Det handlar om inre faktorer som påverkar lärare-elev-relationen. Inre 
faktorer innebär elevernas begåvning, attityder, intresse för ämnet, 
koncentrationsförmåga, engagemang, motivation, erfarenheter osv (Aspelin, 1999).  

Man kan även se på lärare-elev-relationen från lärarens perspektiv och då talar man 
om lärarens personlighet, fysiska och psykiska hälsa, karaktär, humör, 
undervisningserfarenheter och motivation (Aspelin, 1999).  

2.2 Hur skapas en god lärare-elev-relation? 

Den amerikanska sociologen och socialpsykologen Thomas J. Scheff (Scheff i Aspelin, 
1999) har bidragit med en teori om emotionernas roller i den sociala interaktionen. 
Scheff argumenterade för att upprätthållandet av sociala band är något primärt för 
människors mänskliga drivkraft. Det är genom relationer som människor får 
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motivation för att söka gemenskap med andra människor, att lära sig samspela och 
fungera i sociala grupper/konstruktioner, att skapa kontakter och att utveckla olika 
former av relationer (Aspelin, 1999). 

Scheff har kommit fram till att alla relationer styrs av kommunikation mellan 
individer. Kommunikationen är i stor sträckning avgörande för vilken typ av relation 
som skapas mellan två individer, det vill säga en god eller dålig relation (Aspelin, 
1999). Ett av Scheffs viktigaste begrepp är attunement, som karaktäriserar de sociala 
band som är skapade av individer där ett likvärdigt samspel sker. Scheff kallar detta 
för samstämda (Aspelin, 2010). Aspelin beskriver begreppet ytterligare genom att 
säga ”människor som kommunicerar ”stämmer av” sig själva gentemot andra” 
(Aspelin, 1999. Sid. 27). Aspelin och Scheff är överrens om att sociala band skapas 
genom ömsesidig balans mellan två personer. Scheffs teori beaktar den 
behavioristiska idén om att vi människor handlar utifrån handlingar som ger 
belöning eller straff, så kallade sanktioner. Explicita sanktioner förekommer inte i vår 
vardag, men ändå uppträder vissa individer mer konformt än andra. Det är, enligt 
Scheff, individer som uppträder konformt som får människors respekt och känner sig 
stolta (Scheff i Aspelin, 2010).  

Det finns olika centrala begrepp som beskriver vad som behövs för att skapa den goda 
lärare- elev-relationen. Ellmin (2011) har sammanfattat dessa centrala begrepp 
genom att diskutera vad andra forskare inom ämnet har introducerat som sina mest 
centrala begrepp för lärare-elev-relationen. Ellmin (2011) anser att man som lärare 
för att kunna skapa denna relation behöver vara lyhörd för sina elevers behov och ge 
dem en chans att få vara med och påverka sitt eget lärande. Ellmin presenterar ett 
antal forskare som har tidigare gjort studier om viktiga faktorer och dess påverkan 
mellan lärare-elev och vad deras studier har kommit fram till. Clark (1995. I Ellmin, 
2011) uttrycker att läraren behöver inspirera eleverna i deras kunskapsmässiga 
utveckling. Eleverna förtjänar att få lärarens respekt och deras uppmärksamhet. 
Forskarna Cooper och McIntyre (1996. I Ellmin, 2011) menar att läraren behöver 
skapa ett ”jag-stödjande klimat” genom att visa eleverna både respekt och 
uppskattning för deras arbete. Einarsson (2003. I Ellmin, 2011) anser att man som 
lärare inte enbart kan engagera sig i sina elever och uppmärksamma deras arbete 
utan man måste bekräfta dem för att skapa en miljö där eleverna kan utveckla sig 
socialt och kunskapsmässigt (Ellmin, 2011. Sid 77). Jenner (2004. I Ellmin, 2011) har 
studerat motivation och hur den kan skapas bland eleverna, den forskaren har forskat 
och kommit fram till att som lärare behöver man visa eleverna ”respekt, tilltro och 
hopp” (Sid 77).  

Ellmin (2011) menar att dessa är exempel på olika elevbemötande som oftast 
påverkar elevens studiesituation på ett positivt sätt. Den gemensamma slutsatsen är 
att eleverna blir mer stimulerade i sitt lärande när den goda relationen skapas. Den 
höjer elevers motivation och lust att lära, eleverna känner sig sedda och kan lättare ta 
till sig av arbetsuppgifterna. Men Ellmin (2011) beaktar även elevernas önskemål på 
skapandet av den goda lärare-elev-relationen. Han hänvisar till forskaren Birnik, som 
i sin studie har frågat eleverna hur de själva ser på saken. Deras svar var att de vill att 
läraren ska uppmärksamma dem, se dem, visa dem respekt och guida dem i deras 
läroprocess (Ellmin, 2011).  
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2.3 Lärare- elev-relationens påverkan på läraren  

När en relation mellan lärare och elev skapas – på en personlignivå – kan den 
antingen ha en negativeffekt eller en positiveffekt för lärarens välmående. Genom att 
skapa denna relation vill läraren uppnå en större motivation hos eleverna. Många 
forskare har tidigare undersökt och uppmärksammat vikten av att lärare ska utveckla 
en stark personlig relation till sina elever för både sin egen välmående och elevernas 
(Spilt, Koomen, Thijs, 2011).  

Self Determination Theory  

Psykologiprofessorn Ed Deci är skaparen bakom Self Determination Theory (SDT). 
Teorin har tre universella grundprinciper som är känsla av kompetens, 
självbestämmande och social meningsfullhet. SDT teorin separerar även olika typer 
av motivation i fyra olika former dessa är external regulation, introjected regulation, 
identified regulation och intrinsic regulation. Med external regulation menar man 
de faktorer som finns utöver läraren och elevens relation, till exempel hur lärarens 
relation till eleven påverkar elevens föräldrars syn på läraren. En god sådan relation 
påverkar läraren på ett positivt sätt, där lärarens kunskaper uppskattas av föräldrarna 
vilket resulterar till en känsla av framgång för läraren. Introjected regulation menas 
att läraren agerar utifrån en känsla av skyldighet eller behovet av att visa upp sina 
kunskaper. Identified regulation menas när läraren agerar utifrån en medvetenhet 
där läraren vill lära sig av olika situationer som kan förekomma eller uppstå i en 
klassrumsmiljö. Intrinsic regulation är när läraren agerar för att hen gillar att vara i 
kontakt med eleverna i klassrummet (Spilt, Koomen, Thijs, 2011). SDT har applicerat 
i forskningar inom organisationspsykologi och skolpsykologi i förhållande till elevers 
studiemotivation och välmående. Det är bevisat att elever som upplever minst tre av 
dessa grundprinciper genom deras utbildning av läraren har upplevt en bättre 
studiemotivation och lika så fått ett bättre studieresultat (Spilt, Koomen, Thijs, 2011).  

Attachment Theory  

Attachment theory, en teori skapad av John Bowlby, beskriver dynamiken mellan två 
individer i en relation. Det centrala för denna teori är själva relationsformen snarare 
än relationen i sig. Teorin kan främst appliceras på föräldrar och barn relationer men 
även romantiska relationer mellan två vuxna. Den här teorin har en viktig funktion på 
framtida relationer mellan lärare och elev. Eftersom att lärare har en viktig roll i 
elevernas utbildning genom deras skolgång kan man likna deras relation med en 
förälder- och barn-relation (Spilt, Koomen, Thijs, 2011). När barnen blir tonåringar 
förändras deras relationsförutsättningar till sina föräldrar. Oftast börjar dessa 
tonåringar söka efter utomstående personer som kan fungera som ett stöd och 
trygghet i deras liv (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Mothander. 2006). Det är viktigt 
att nämna att elevernas uppfattningar om lärarens uppförande i klassrummet 
påverkar deras utveckling. Hur läraren reflekterar och projicierar deras förväntningar 
av eleverna påverkar elevernas uppfattning och ambitioner inom ämnet med den 
läraren. Till exempel, lärare som undviker att visa känslor eller distanserar sig 
medveten från eleverna ger uppfattningen om att den personen inte kan se till andras 
behov, vilket eleverna är i behov av att få (Kennedy & Kennedy, 2004).  

Läraren får mycket tillfredställelse från sin relation och från samspelet med eleverna. 
Läraren får denna tillfredställelse av elevernas olika sätt att reagera, det vill säga hur 
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de ger sina gensvar gentemot läraren. Till exempel hur de reagerar till olika 
situationer som uppstår i klassrummet och deras kunskapsmässiga utveckling. En 
lärare kan känna sig tillfredställd när hen känner att hen har lyckats i sin relation 
med eleven. För att kunna uppnå detta menar de olika forskarna att man som lärare 
behöver vara trygg i sig själv och sin yrkesroll. Att läraren känner och upplever att 
hen har en klar bild på hur hen ska föra lärandeprocessen framåt på ett målmedvetet, 
strukturerat och engagerat sätt för sina elever. Slutsatsen man kan dra är att 
kvaliteten av elevernas lärande är starkt knuten till hur läraren upplever sin 
kompetens. När läraren har skapat den goda relationen till sina elever känner läraren 
en yrkesmässig tillfredställelse (Ellmin, 2011). 

Alla relationsformer påverkar en på ett positivt eller på ett negativt sätt. Det finns 
även fall där relationsformen kan resultera i både positiv och negativeffekt. Ovan har 
vi presenterat hur den goda effekten påverkar läraren men det finns även den 
påfrestande (negativa) relationstypen. Det handlar om de relationer som man 
försöker skapa med sina elever men man lyckas inte riktigt nå fram till dem. Som 
lärare känner man sig då otillräcklig. Ellmin (2011) kallar denna typ av 
relationssituation som ”höggradiga pedagogiska haverier” (sid 65). Med det menar 
han de relationer där eleverna visar ett bristande ansvar och engagemang för sin egen 
skolgång och kunskapsutveckling. När läraren hamnar i denna situation med en 
sådan elev behöver läraren extra stöd från andra och sina kollegor. Denna situation är 
inte enbart påfrestande för lärare utan eleven känner av denna frustration och 
relationsformen påverkar både lärare och eleven i fråga på ett negativt sätt. Detta 
sätter spår i lärare-elev-relationen som de två individer försöker skapa (Ellmin, 2011).  

2.4 Lärare-elev-relationens påverkan på eleven  

När läraren skapar en positiv relation till sina elever, blir klassrumsmiljön en mer 
stöttande plats där eleverna känner att de kan engagera sig i mer akademiska och 
sociala vägar. Den positiva lärare-elev-relationen är en relation som består av närhet 
mellan två individer, en varm atmosfär och positivitet (Hamre och Piant, 2001).  

Den positiva relationen som skapas mellan eleven och dennes lärare fungerar som en 
trygghetsbas för eleven. När eleven upplever denna trygghet från sin relation till 
läraren resulterar det i att eleven vågar utforska klassrumsmiljön och dess aktiviteter 
i ett sätt där eleven utvecklar sig både akademiskt och i det sociala. Med det sociala 
menas alla relationsformer som sker mellan elev och elev, det syftar också till den 
utveckling som sker inom eleven, så som självförtroende och självkänsla (Hamre och 
Piant, 2001).  

När eleven får denna trygga relation med sin lärare leder det till att eleven får en 
medvetenhet om vilka kunskapskrav som ställs på eleven och hur eleven kan uppnå 
dessa kunskapskrav (Hamre och Piant, 2001).  

2.5 Relationers påverkan på elevers skolframgång  

Det forskas en hel del inom lärare-elev-relationen och hur en tidigt etablerad god 
relation påverkar eleven. Men det finns fall där forskare har kommit fram till att det 
inte är enbart en tidig etablering av en relation mellan lärare och elev som är viktig, 
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utan relationen som eleverna försöker skapa under sina årskursövergångar med den 
nya läraren är minst lika viktig (Cataldi, Laird, Kewalramani, 2009).  

Forskarna som har undersökt lärare-elev-relationen har kommit fram till att bland 
deras urval av elever var det eleverna i de högre åldrarna som fick ut mest av sin 
positiva relation till läraren. Deras relation till läraren kunde forskarna associera till 
en positivare akademisk framgång och även utvecklingar i det sociala (Cataldi, Laird, 
Kewalramani, 2009). Men även elever vars skolgång inte har varit en positiv 
upplevelse men har ändå lyckats prestera resultatmässigt, har man inom forskning 
om relationer upptäckt att betydelsen av delaktighet i en elevgemenskap har varit 
avgörande. Det har även visat sig vara avgörande om elevernas egen delaktighet och 
roll i sin egen lärprocess, elever som fick vara delaktiga presterade bättre oavsett 
skolupplevelsen (Ellmin, 2011. Sid 75-76).  

2.6 Sociokulturellt perspektiv  

Föreliggande studie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Teorin är 
baserad på Vygotskij som ansåg att barn lärde sig genom sociala kontexter. En av 
utgångspunkterna inom sociokulturellt perspektiv på lärande och individens 
handlande är således hur människor utnyttjar sina resurser, det vill säga det fysiska 
och kognitiva egenskaper. Samspel mellan grupper och individer är vad som är i 
fokus inom teorin (Säljö, 2000). Inom teorin utgår man av att individer använder sig 
av fysiska och kognitiva resurser snarare än hur individer lär sig (Säljö, 2000). Dysthe 
(2003) uppmärksammar vilken betydelse relationer har inom det sociokulturella 
perspektivet. Hon menar att lärandet lärs genom samspel mellan två individer, till 
exempel lärare och elev, där individers lärande utvecklas genom sociala processer och 
språket via samspel. Lärande är inte enbart vad som sker i huvudet på eleverna, utan 
omgivningen – till exempel relationer – är med och påverkar lärprocessen (Dysthe, 
2003). Ellmin (2011) förklarar lärarens roll i den sociokulturella teorin. Läraren har 
tidigare undervisat ensam och utifrån deras egna önskemål till att förändras till att 
läraren får en handledarroll där deras syfte blir att hjälpa eleverna fortsätta deras 
kunskapsutveckling från där de redan befinner sig. För Vygotskij är skolan den miljö 
där man får möjlighet att komma i kontakt med varierande kunskaper och 
skolbegrepp som man inte hade stött på i vardagen (Säljö, 2005). Kommunikationen 
mellan två parter är en viktig process inom sociokulturella teorin, kommunikation 
innebär utbyte av meningar och förståelser mellan två personer, talaren och lyssnaren 
(Säljö, 2005).   

Säljö (2000) menar att kunskaperna och förmågorna som vi besitter är skapade 
genom våra interaktioner i samhället redan från födseln. Vilket betyder att vi 
människor ständigt utvecklas och formas av interaktioner och samhällsstrukturen. 
Lärare-elev-relationen har en stor roll i elevernas lärande (Dysthe, 2003). Dysthe 
(2003) anser att lärare har en större roll än att bara motivera och uppmärksamma 
elever. Samspel behövs i den lärande miljön eleverna befinner sig i. Dessa två är 
viktiga för både innehållet och metoden i lärandet (Dysthe, 2003). Ett begrepp som 
förknippas med teorin och Vygotskij är utvecklingszon. Han förklarar att begreppet är 
skillnader i individers kunskaper när de får prestera enskilt utan någon hjälp och 
deras kunskaper när de får prestera med hjälp av handledning i samspel med andra 
människor, till exempel med en lärare (Säljö, 2000). Dessa skillnader kan förtydligas 
som möjlig utvecklingszon (Ellmin, 2011. Sid 35) och faktisk utvecklingszon (Ellmin, 
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2011. Sid 35). Möjlig utvecklingszon är när eleven tillsammans med handledning av 
läraren löser det givna problemet, detta i form av ett samarbete (samspel). Den 
faktiska utvecklingszonen är istället när eleven självständigt utan någon handledning 
får lösa det givna problemet. Ellmin (2011) uttrycker att elever inte kan nå sin 
maximala kunskapsnivå utan någon form av handledning, det självständiga lärandet 
är i detta fall inte möjligt. Eleven behöver lyhördhet och ett visst stöd från andra. 
Ellmin (2011) menar att elever behöver individuell handledning och guidning, i form 
av instruktioner, för att de fortsättningsvis ska kunna bli mer självständiga och 
framgångsrika i sitt lärande.  
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3 Metod 

I min studie har jag valt att göra en metodkombination där jag samlar data genom att 
utföra två olika metoder inom samma studie, nämligen intervjua och genomföra 
enkätundersökning. Enkätundersökningen har riktat sig till elever i årskurs 1 och 2 på 
en gymnasieskola medan intervjuerna har gjorts med två utav deras lärare. I nästa 
avsnitt förklarar jag mer utförligt varför jag valt just dessa metoder för min studie. 

3.1 Metodologi  

Jag har valt att använda både ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt i denna 
studie. Detta tillvägagångssätt kallas för metodkombination (Denscombe, 2012). 
Valet att använda en metodkombination baseras på att jag undersöker 
relationsformer mellan lärare och elev och vill ha data som är både kvalitativ och 
kvantitativ. Denscombe (2012) menar att en metodkombination, i de flesta fall, 
stärker studiens träffsäkerhet genom att undersöka samma fenomen fast med olika 
metoder. Metodkombination kan ses olika på men Denscombe (2012) menar att ”i sin 
enklaste form innebär strategin metodkombination att man använder både kvalitativa 
och kvantitativa metoder” (s. 149). Denscombe (2012) gör även klart att det finns 
nackdelar med metodkombination. Han menar att det är mer tidskrävande och mer 
kostsamt att genomföra två olika metoder. Att använda två metoder var förvisso 
något mer tidskrävande då transkriberingen av intervjuerna och sammanställning av 
statistiken från enkäterna tog mer tid än vad jag förväntat mig. 

3.1.1 Den kvantitativa enkäten  

Att göra enkätundersökning är en relevant metod när man vill nå ut till fler 
människor än vad det skulle vara möjligt vid intervjuer eller andra tillvägagångssätt. 
Jag valde att använda mig av enkäter som metod när jag ville undersöka vad eleverna 
ansåg om relationer. Jag använde mig av programmet Google Docs som verktyg för 
mina enkäter. För att få tillgång till att skapa enkäter hos Google behöver man ett 
Google-konto. På Google Docs skapade jag två identiska enkäter varav en besvarades 
av 1:orna och den andra av 2:orna. Genom att använda mig av internetbaserade 
enkäter kunde jag nå ut till fler elever på samma gång. Samtidigt sparade jag den tid 
det skulle ta att konstruera enkäterna för hand och att själv hålla koll på om varje elev 
svarat (Stukát, 2011). 

Vid skapande av enkätundersökningar behöver man först ta reda på vad för typ av 
information som behövs i studien gällande informanternas bakgrund (Stukát, 2011). 
För min enkät valde jag att inte fråga om någon annan information utöver mina 
undersökningsfrågor då ingen annan information kändes relevant. Jag separerade 
svaren i årskurserna via Google Docs – detta utgjorde dock inte en del av 
enkätfrågorna. 

Frågorna var ställda som olika påståenden vilka eleverna kunde känna igen sig eller 
inte känna igen sig inom. Påståendena besvarades genom att eleverna fick ta ställning 
till en skala mellan 1-5, där 3 utgjorde neutral inställning, 1 utgjorde ’instämmer inte 
alls’ och 5 utgjorde ’instämmer helt’. Denna likertskala hade vad som kallas 
strukturerade påståenden (se Stukát, 2011) och saknade helt öppna frågor. 
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Innan eleverna fick börja med enkäten gick jag igenom hur lång tid enkäten 
beräknades ta samt alla påståenden, detta för att eleverna skulle ha klarhet över hur 
de skulle svara på enkäten. Därefter berättade jag om studiens syfte och hur dess data 
skulle komma hanteras. Jag informerade också eleverna om de etiska reglerna och 
hur de iakttas. 

3.1.2 Den kvalitativa intervjun  

En intervju kan enklast förklaras som ett samtal som har en struktur och ett syfte 
(Kvale och Brinkmann, 2014). Jag har valt att i min studie intervjua två olika 
ämneslärare. Lärarna undervisar samma klasser som jag har utfört min enkät med. 
När jag skulle skapa mina intervjufrågor kunde jag efter att ha läst Denscombe (2012) 
ta ställning till vilken typ av intervjuform jag ville använda mig av. Jag valde att göra 
en semi-strukturerad intervju, det vill säga, att frågorna jag ställde hade olika 
frågeområden/rubriker som jag i min studie ville beröra, snarare än precisa frågor 
(Denscombe, 2012). Det positiva med denna intervjuform är att intervjupersonen får 
möjlighet till att i viss utsträckning svara fritt på frågorna utan att behöva känna sig 
styrd av intervjuaren (Denscombe, 2012). Jag upplevde att jag på ett tillfredsställande 
vis kunde beröra och få svar på alla mina frågor med hjälp av detta semi-
strukturerade tillvägagångssätt. 

Mitt syfte med intervjuerna har varit att ta reda på lärarnas attityder till den 
pedagogiska relationen. För att besvara frågan har jag i enlighet med vad Kvale och 
Brinkman (2014) förordar ställt frågor kring specifika situationer som konkret berör 
relationsformen mellan lärare och elev. Innan intervjutillfället, skickade jag ut mina 
frågor till båda lärarna i enlighet med deras önskemål. För utförande av intervjuer 
gäller samma regler som för ett samtal, det vill säga att miljö, attityd, klädsel, 
uppmärksamhet m.m. spelar en viss roll i sammanhanget (Kvale och Brinkmann, 
2014). Mina intervjuer har utförts på lärarnas arbetsplats enligt överenskommelse 
och vi valde en dag och tid som passade lärarna. Under intervjun har jag gjort 
ljudupptagningar med en inspelningsapp på min iPhone 5s telefon. Jag har 
kompletterat mina ljudupptagningar med fältanteckningar som jag skrev ner i ett 
Worddokument. Jag valde att använda mig av denna kombination gällande 
upptagning av intervjun för att underlätta transkriberingen. 

3.2 Urval 

3.2.1 Eleverna 

För att undvika att skapa ett allt för stort arbete valde jag att begränsa mitt urval. Vid 
val av urvalsgrupp gällande min enkätundersökning valde jag att utföra denna med 
elever i årskurs 1 och 2 på en gymnasieskola. För att vara tidseffektiv valde jag att 
utföra enkätundersökningen under min VFU-period med elever som jag redan hade 
skapat en bekantskap med. Valet att utföra min studie på en gymnasieskola föll sig 
naturligt då den är inriktad mot grundskolans senare år. Anledningen till att jag 
enbart valde elever i årskurs 1 och 2 och inga elever i årskurs 3 berodde på att 
kurserna som eleverna läser i 3:an är markant svårare i jämförelse med kurserna i 
årskurs 1 och 2. Det skulle därför bli svårare att avgöra om relationen hade någon 
påverkan på elevernas lärandeprocess. Ytterligare en anledning till varför jag valde 
årskurs 1 och 2 beror på att jag ville undersöka relationers betydelse och korrelation 
mellan 1:orna och 2:orna. Som nya på gymnasiet har eleverna möjligen inte hunnit 
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etablera någon åsikt om gymnasiet och lärarna på skolan som i sådana fall skulle 
synas på deras svar. Medan 2:orna har ett års mer erfarenhet av gymnasiet och 
lärarna och om deras åsikter och upplevelser om relationer skiljer sig åt från 1:orna 
bör detta synas i enkätens resultat. 

3.2.2 Lärarna  

Mina informanter för intervjun valde jag medvetet. Denscombe (2012) och Stukát 
(2011) kallar det medvetna urvalet för subjektivt urval, vilket passar denna typ av 
studie då jag ville ta reda på vilken attityd läraren hade till lärare-elev-relationer. Jag 
valde att fråga två ämneslärare, som båda undervisade eleverna som jag utförde 
enkäten med, om de ville delta i studien. 

3.2.3 Bortfall  

Några elever valde att inte fullfölja och svara på alla frågor i enkäten. I övrigt förekom 
inga bortfall i studien. 

3.3 Analys och tolkning  

3.3.1 Enkät 

Vid analys av kvantitativ data behöver man först ha i åtanke vad det är man vill 
analysera/studera av sina insamlade data (Fejes och Thornberg, 2012). Enkäten 
sammanställdes först i Google Docs som framställde ett stapeldiagram. Jag 
sammanställde den data som jag fått genom Google Docs i ett Excelprogram. De data 
som insamlats matades sedan in i ett statistikprogram (SPSS). Programmet samlar 
dina data och räknar och sammanställer olika statistiska analysbegrepp som visar 
korrelation, signifikans, varians, medelvärde, frekvens och korstabeller.  I resultatet 
presenterar jag de data som jag har funnit väsentliga för studiens syfte och mina 
frågeställningar. All statistik är uppdelad i olika kategoriseringar som presenteras 
med en beskrivande rubrik. Med kategori menas en viss klass eller grupp. Att 
kategorisera innebär i sin tur att ”indela i klasser som uttömmande och som 
ömsesidigt utesluter varandra” (Vejde och Leander, 2000. 123). 

 Frekvensanalyser har skapats med hjälp av statistikprogrammet SPSS utifrån 
enkätfrågorna. Frekvens är ett statistiskt sätt att kunna se hur svaren på en 
viss variabel är fördelade (Vejde och Leander, 2000).  

 Korrelation kan enklast förklaras som indikation på samband. 
Korrelationsanalysen visar vilka frågor som har korrelerat (indikerat samband) 
med varandra. Vejde och Leander (2000) förklarar begreppet som ”ett uttryck 
för riktning och styrkan hos ett linjärt samband” (135).  

 Korrelationskoefficient kan enklast förklaras som ”ett mått på korrelationen 
mellan variabler” (Vejde och Leander, 2000. 137). 

 Korrelationsmatrisen visar hur stor signifikansnivån är, det vill säga hur stor 
sannolikheten är. Det finns tre signifikansnivåer som är de vanligaste 0,05, 
0,01 och 0,001 = 5 %, 1 % och 0,1 %. I mitt resultat ligger signifikansnivån på 
högst 0,05 = 5 % maximalt spelrum för slumpen (Vejde och Leander, 2000).   
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 En del korstabeller presenteras i resultatdelen. Det är en tabell som visar 
fördelningen inom en grupp av informanter på en eller flera variabler (Vejde 
och Leander, 2000). Jag har inkluderat korstabeller som en förtydligande del 
av korrelationen. 

3.3.2 Intervjuer 

Vid analys av kvalitativ data är huvudsyftet att transkribera och tolka sina data så att 
läsaren på ett enkelt sätt ska förstå de viktigaste delarna i det som analyseras (Fejes 
och Thornberg, 2012). Jag har enbart valt att sammanfatta de svar som gavs av 
informanterna som har varit relevanta för min studie. Jag har varit noggrann vid 
mina transkriberingar av intervjuerna. Jag har iakttagit metodböckernas 
instruktioner om transkribering (Kvale och Brinkmann, 2014)   

3.4 Validitet och reliabilitet   

Validitet och reliabilitet är sätt att se hur tillförlitlig studien är. Vejde och Leander 
(2000) förklarar begreppet validitet och menar att det är en ”egenskap hos en 
mätmetod som har att göra med hur väl mätningarna överensstämmer med det sanna 
värdet” (329). Reliabilitet härstammar från det engelska ordet ”rely” som betyder ’lita 
på’ (Vejde, Leander, 2000). Båda begreppen är komplexa och forskare beskriver dem 
olika. Stukát (2011) förklarar reliabilitet som ett mätinstruments kvalitet. Patel och 
Davidsson (2011) menar att reliabilitet är detsamma som testbart; likartade frågor 
bör få likartade svar. 

Enkät 

Patel och Davidson (2011) menar att enkäter som tillvägagångssätt är den metod där 
vi har minst möjlighet att kontrollera tillförlitligheten i förväg. Men det finns få sätt 
att öka tillförlitligheten, annat än genom att vara noggrann med att förklara för 
informanterna om enkätens syfte och att skapa en enkät som är lätt att förstå och 
svara på. Man kan testa tillförlitligheten genom att använda sig av en testgrupp som 
får göra enkäten och ge feedback. Jag utförde en testenkät med några vänner som fick 
prova att svara på enkäten. Vännerna som är något äldre än en gymnasieelev tyckte 
sig inte ha några problem att svara på enkäten. Men för att testa om enkäten 
verkligen skulle fungera valde jag att testa den på en gymnasieelev som var oberoende 
av studien. Hen gav mig information om några påståenden som var svåra att förstå. 
Detta gjorde att jag kunde uppmärksamma och tydliggöra för dessa påståenden i 
klassrummet medan jag till andra påståenden hade skrivit till en förklaring till 
påståendet. Jag valde i sista minut att inte inkludera någon kontrollfråga i min enkät, 
även om det skulle höja validiteten för min studie. Orsaken var att jag med ovan 
nämnda åtgärder kände mig trygg med tydligheten hos enkätens påståenden. Jag var 
närvarande när informanterna skulle fylla i enkäten och jag upplevde att de svarade 
medvetet på frågorna. 

Intervjuer 

Informanterna fick i god tid veta om studiens syfte och deras deltagande. Det var 
sedan upp till informanterna själva om de vill ställa upp på intervjun eller inte.  

Jag transkriberade varje intervju efter intervjutillfället. Detta gjorde jag efter 
iakttagande av metodböckernas instruktioner om transkribering (Kvale och 
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Brinkmann, 2014). Vid transkriberingen tog jag med värdefulla citat och 
sammanfattningar av informanternas svar. Jag har vid mina sammanfattningar varit 
noggrann med att inte transkribera ”fel” utan enbart tagit med det informanterna 
själva har kommenterat. Informanterna fick tillfälle efter intervjun att tillägga eller ta 
bort någon kommentar efter intervjutillfället. Båda informanterna var vid 
intervjutillfället lugna och vi hade avsatt god tid för att hinna med alla frågor utan att 
behöva stressa.  

3.5 Konfidentialitet och etiskt övervägande  

Vid utförande av intervjuer och enkäter stöter man på likartade problem när det 
kommer till konfidentialitet. Eftersom båda metoderna bygger på frågor ställda till 
informanter och respondenter (Patel och Davidson, 2011). Jag har läst och tagit 
hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Innan varje undersökning förklarade jag för eleverna och lärarna om deras 
deltagande och huvudsyftet i min studie. Enkätundersökningen har gjorts anonymt, 
där jag inte haft någon möjlighet att identifiera personerna. Tydliggörande om syftet 
bakom enkäten och hur dess data hanteras för studiens syfte är ett sätt att skapa tillit 
och trygg atmosfär (Denscombe, 2012). Intervjuerna har skett konfidentiellt, och 
enbart jag har haft tillgång till informanternas identitet (Patel och Davidson, 2011). 
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4 Resultat   

4.1 Enkätundersökning  

I detta avsnitt redovisar jag de intressanta kategoriseringar – med utgångspunkt i 
analysbegreppen – som jag har funnit i mina data.  

4.1.1 Enkätens begrepp 

För att få en uppfattning om vad eleverna lägger in i enkätens olika begrepp 
definierade jag dem genom att undersöka hur de korrelerade med de olika 
variablerna. Begreppen är pedagogisk relation, demokratiska grunder i 
undervisningen och läraren som förebild. 

Enkätens påståenden inbegriper begrepp vars innebörd för informanterna jag 
definierade utifrån de egenskaper som begreppen korrelerar med. Det första 
begreppet, en bra pedagogisk relation till sin lärare bygger på i fallande grad: 

1. Att få vara med och påverka lärandet 

2. Att kunna se upp till sin lärare  

3. Att undervisningen bygger på demokratiska grunder 

4. Att bli uppmärksammad av läraren i klassrummet  

5. Att kunna känna sig respekterad av sin lärare  

6. Att läraren förklarar vad som krävs  

Det andra begreppet, upplever att jag blir respekterad av min lärare bygger på i 
fallande grad:  

1. Att läraren förklarar vad som krävs 

2. Att undervisningen bygger på demokratiska grunder 

3. Att få vara med och påverka lärandet  

4. Att ha något att säga till om 

5. Att man önskar en god relation  

6. Att relationen i allmänhet är viktiga  

Det tredje begreppet, viktigt att undervisningen bygger på demokratiska grunder 
bygger på i fallande grad:  

1. Att ha något att säga till om 

2. Att få vara med och påverka lärandet 

3. Att känna sig uppmärksammad av läraren i klassrummet 

4. Att känna att man får bra instruktioner  
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5. Att man upplever respekt från läraren  

6. Att läraren förklarar vad som krävs   

Det fjärde begreppet, upplever att jag kan se upp till min lärare bygger på i fallande 
grad:  

1. Att man upplever en god pedagogisk relation  

2. Viktigt att kunna se upp till sin lärare  

3. Att relationer i allmänhet är viktigt  

4. Att man upplever att undervisningen bygger på demokratiska grunder 

5. Att ha en bra pedagogisk relation är viktigt 

6. Att bli uppmärksammas av läraren i klassrummet är viktigt 

Frekvensanalyser  

För att få en bild av i vilken grad informanterna instämmer i enkätens olika 
påståenden undersöktes fördelningen av graden av instämmande. 

1. Det är viktigt att jag känner mig respekterad av min lärare 

33,3 % av eleverna instämmer helt att det var viktigt att känna sig respekterad av sin 
lärare. 29,4 % instämmer delvis med påståendet. Majoriteten av eleverna ansåg att 
det är viktigt med respekt från sin lärare. 23,5 % var neutralt inställda, 9,8 % tog 
delvis avstånd och 3,9 % av eleverna tar helt avstånd.  

2. Det är viktigt att jag får vara med och påverka mitt lärande  

39,2 % av eleverna instämmer helt med påståendet och 37,3 % instämmer delvis. Det 
är viktigt för eleverna att var delaktiga i sitt lärande och uppleva att de kan påverka 
sina studier. 15,7 % ställde sig neutralt till påståendet och 5,9 % tog delvis avstånd. 
Det är ingen av eleverna som tar helt avstånd från påståendet.  

3. Det är viktigt för mig att ha en bra pedagogisk relation till min lärare  

Eleverna anser inte att det är lika viktigt att ha en bra pedagogisk relation till läraren. 
27,5 % svarade att de instämmer helt och 35,3 % instämmer delvis, 23,5 % hade en 
neutral inställning och 7,8 % tar delvis avstånd.  

4. Det är viktigt att läraren förklarar vad som krävs av mig  

Det är 21,6 % av eleverna som instämmer helt och anser detta som en viktig del för 
deras läroprocess. 37,3 % instämmer delvis, 27,5 % hade en neutral inställning och 
7,8 % tar delvis avstånd.  

5. Jag upplever att jag blir respekterad av min lärare  

Det är en lägre andel av eleverna som instämmer helt med påståendet, majoriteten är 
osäker på om de upplever respekt av läraren. 15,7 % av eleverna instämmer helt med 
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påståendet, 35,3 % instämmer delvis och 29,4 % hade en neutral inställning. 11,8 % 
av eleverna tar delvis avstånd. 

4.1.2 Ålder  

Totalt deltog 51 elever från både årskurs 1 och 2 i enkätundersökningen. 

Korrelationsanalyser 

För att kunna hitta samband mellan enkätens olika påståenden undersöktes 
korrelationen mellan de olika variablerna. 

Här redovisas korrelationer på signifikansnivån högst 0,05 - dvs. maximalt 5 % 
spelrum för slumpen. Jag redovisar enkätfrågan som gäller, dennes signifikans och 
tolkningen av den.  

Skillnader kan ses bland eleverna i år 1 och år 2, detta syns tydligt i 
korrelationsmatrisen som är framställd med programmet SPSS.  Här nedan 
presenteras hur enkätfrågorna har korrelerat med årskursen eleverna går i.  

1. Det är viktigt att jag känner mig respekterad av min lärare  

Signifikansen är 0,029 och korrelationskoefficienten 0,327. Ju äldre informanterna 
är desto viktigare är det att eleven känner sig respekterad av sin lärare.  

2. Det är viktigt att jag får vara med och påverka mitt lärande  

Signifikansen är 0,046 och korrelationskoefficienten 0,284. Det är viktigare för 
eleverna i år 2 att vara delaktiga i sitt lärande.  

3. Det är viktigt för mig att ha en bra pedagogisk relation till min lärare 

Signifikansen är 0,005 och korrelationskoefficienten -0,398. Eleverna i år 1 anser att 
det är viktigare att ha en bra pedagogisk relation till läraren medan eleverna i år 2 
inte anser det vara lika viktigt.  

4. Det är viktigt att läraren förklarar vad som krävs av mig 

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,579. Eleverna i år 2 anser att 
det är viktigare att få veta vad läraren behöver/vill se av deras förmågor.  

5. Jag upplever att jag blir respekterad av min lärare  

Signifikansen är 0,001 och korrelationskoefficienten 0,478. Majoriteten av 
informanterna i år 2 upplever sig bli respekterade av sin lärare medan eleverna i år 1 
inte upplever samma respekt från sin lärare.  

6. Jag upplever att undervisningen bygger på demokratiska grunder  

Signifikansen är 0,004 och korrelationskoefficienten -0,412. Eleverna i årskurs 1 
upplever i högre grad än eleverna i årskurs 2 att undervisningen bygger på 
demokratiska grunder.  
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 Här nedan presenterar jag hur enkätfrågorna har korrelerat med varandra. Jag 
presenterar frågorna som det gäller och deras signifikansnivå, korrelationskoefficient 
och min tolkning.  

7. Det är viktigt att jag känner mig respekterad av min lärare X Det är viktigt 
att undervisningen bygger på demokratiska grunder 

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,840. Analysen visar på en 
stark korrelation, de elever som anser att det är viktigt att känna sig respekterad av 
sin lärare anser även att det är viktigt att undervisningen bygger på demokratiska 
grunder.  

8. Det är viktigt för mig att ha en bra pedagogisk relation till min lärare X Jag 
upplever att jag har en bra pedagogisk relation till min lärare 

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,908. Eleverna som svarade 
högt på viktigt med en god pedagogisk relation svarade även högt på att de upplever 
den goda relationen till sin lärare.  

9. Det är viktigt för mig att ha en bra pedagogisk relation till min lärare X Jag 
upplever att jag får min lärares uppmärksamhet 

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,901. Eleverna som anser att 
det är viktigt att ha en bra pedagogisk relation till sin lärare upplever i en högre grad 
att de får lärarens uppmärksamhet när de behöver.  

10. Jag upplever att jag blir respekterad av min lärare X Det är viktigt att 
läraren förklarar vad som krävs av mig 

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,896. Eleverna som upplever 
sig bli respekterade av sina lärare anser att det är viktigt att läraren förklarar vad som 
krävs av dem.  

11. Jag upplever att jag har något att säga till om i hur undervisningen går till X 
Jag upplever att jag får min lärares uppmärksamhet  

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,921. Eleverna som upplever 
att de får utrymme att vara med och påverka undervisningen är även eleverna som 
upplever att de får lärarens uppmärksamhet.  

12. Jag upplever att jag kan se upp till min lärare X Det är viktigt för mig att 
kunna se upp till min lärare  

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,892. Eleverna som upplever 
att de kan se upp till sin lärare är eleverna som svarade högt på att det är viktigt att 
kunna se upp till sin lärare.   

13. Jag upplever att jag kan se upp till min lärare X Jag upplever att jag har en 
bra pedagogisk relation till min lärare  

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,892. Eleverna som upplever 
att de kan se upp till sin lärare, upplever att de har en bra pedagogisk relation till sin 
lärare.  
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14. Jag upplever att jag har en bra pedagogisk relation till min lärare X Det är 
viktigt för mig att ha en bra pedagogisk relation till min lärare  

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,908. Eleverna som upplever 
den goda relationen till sin lärare anser att det är viktigt med en sådan relation.  

15. Jag upplever att jag får bra instruktioner av min lärare X Jag upplever att 
jag får min lärares uppmärksamhet  

Signifikansen är 0,000 och korrelationskoefficienten 0,975. Eleverna som upplever 
att de får goda instruktioner upplever samtidigt att läraren uppmärksammar de 
tillräckligt mycket.   

Korstabellering  

För att förtydliga fördelning av enkätsvaren korstabellerades vissa variabler med 
grupper av informanter bildade av fördelningen av svar på andra variabler.  

1.  Jag upplever att jag kan se upp till min lärare X Det är viktigt för mig att kunna se upp till 
min lärare  

Korstabell 1. De allra flesta elever är neutrala i sin upplevelse av att kunna se upp till sin lärare, 
och är även neutrala i sin uppfattning om vikten av att kunna se upp till läraren. Ju viktigare 
man anser att det är, desto större är känslan av att det är så.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt för mig att kunna se upp till min lärare 

Total 

Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd Neutral 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

Jag 

upplever 

att jag kan 

se upp till 

min lärare 

Tar helt avstånd 1 1 0 0 0 2 

Tar delvis avstånd 0 1 3 0 0 4 

Neutral 0 0 15 0 0 15 

Instämmer delvis 0 0 3 11 0 14 

Instämmer helt 0 0 0 5 7 12 

Total 1 2 21 16 7 47 
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2. Det är viktigt för mig att ha en bra pedagogisk relation till min lärare X Jag upplever att jag 
har en bra pedagogisk relation till min lärare 

 

 

Jag upplever att jag har en bra pedagogisk relation 

till min lärare 

Total 

Tar delvis 

avstånd Neutral 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

Det är viktigt för mig 

att ha en bra 

pedagogisk relation 

till min lärare 

Tar delvis 

avstånd 
4 0 0 0 4 

Neutral 1 9 2 0 12 

Instämmer 

delvis 
0 3 15 0 18 

Instämmer helt 0 0 2 12 14 

Total 5 12 19 12 48 

Korstabell 2. En majoritet på 19 elever instämmer delvis i sin upplevelse om den goda pedagogiska 
relationen till läraren, av dessa elever är det 2 neutrala, 15 instämmer delvis och 2 instämmer helt om 
vikten av att ha en god pedagogisk relation till läraren.  

 

3. Jag upplever att undervisningen bygger på demokratiska grunder X Det är viktigt att 
undervisningen bygger på demokratiska grunder  

 

Jag upplever att undervisningen bygger på  

demokratiska grunder 

Total 

Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 
Neutral 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

Det är viktigt att 

undervisningen 

bygger på 

demokratiska 

grunder 

Tar helt avstånd 1 1 0 0 0 2 

Tar delvis avstånd 0 1 3 1 0 5 

Neutral 0 1 1 10 0 12 

Instämmer delvis 0 0 3 4 8 15 

Instämmer helt 0 0 1 7 6 14 

Total 1 3 8 22 14 48 

Korstabell 3. Eleven som tar helt avstånd från upplevelser av att undervisningen bygger på 
demokratiska grunder, tar helt avstånd från vikten av en demokratisk undervisning. Majoriteten av 
eleverna instämmer delvis att de upplever undervisningen som demokratisk.  Av dessa är det 4 som 
anser det vara viktigt. Av de övriga är det 1 elev som tar delvis avstånd, 10 är neutrala och 7 instämmer 
helt om vikten av demokrati i undervisningen.  

4.2 Intervjuer  

Här presenteras några av frågorna som var ställda till mina 2 lärarinformanter. 
Informant 1 undervisar i svenska och informant 2 undervisar i engelska. Båda 
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informanterna undervisade eleverna i årskurs 1 och 2 som jag utförde 
enkätundersökningen med.   

Nyckeln till en god relation 

Båda informanterna menade att det krävdes en del av de själva för att kunna etablera 
en god lärare-elev-relation. Informant 1 menade att det krävs ett stort engagemang 
från läraren och det inte enbart i klassrummet.  

- ”Vi brukar ha frukostmorgnar där elever och personal kan komma in 
tidigare och äta frukost, det är ett bra sätt att skapa en relation med 
eleverna” 

Informant 2 menade att det var viktigt att uppmärksamma eleverna och föra en 
dialog.  

- ”jag tror att det krävs personlighet och tydlighet”  

Båda anser att det krävs en form av engagemang av lärarna för att kunna skapa en 
relation.  

Informant 1 ansåg att mentorskap mellan lärare och elev är viktigt och ett bra sätt 
att skapa relation på. Detta med fokus på elevens välmående.  

- ”om eleverna mår dåligt, går skolan också dåligt”  

Informant 1 ansåg att en mentor relation till eleverna överensstämde med 
läroplanens fostransuppdrag. Informanten ansåg att nyckeln till en god relation och 
elevresultat låg i att skapa en god relation till hemmet. En god relation till hemmet 
resulterar i mer stöttning hemifrån för eleven, dock är inte detta generaliserbart för 
alla elever då vissa har sämre hemförhållande än andra.  

Informant 2 skapade relationer genom att involvera eleverna i undervisningen, 
inför kursen engelska 6 har informanten tillsammans med eleverna diskuterat 
kursplanen och skrivit förslag på ämnesområden som eleverna vill se mer av.  

Elevengagemang för den goda relationen  

Informanterna var eniga om att det krävdes engagemang av eleverna, utan den blir 
det svårt att skapa en relation till varandra.  

Informant 2 menade att det krävdes  

- ”engagemang och att bjuda på sig själv i positiv anda” 

Informant 1 menade att oavsett vilken typ av relation som skapas behöver man ett 
utbyte av respekt och ett engagemang för att kunna behålla relationen.  

- ”alla kommer inte alltid att gilla alla och så kommer det vara resten av 
livet men att försöka lära eleverna att de ändå måste respektera 
varandra att kunna ha en dialog utan att förolämpa är något som 
behövs senare i arbetslivet”  
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Informant 2 ansåg att elevernas attityd och engagemang spelade en viktig roll för 
den goda relationen. Informant 1 menade att relationer i allmänhet behöver vårdas 
genom att båda parterna visar respekt mot varandra.  

God relation vs dålig relation 

Informant 2 menade att den dåliga relationen påverkade skolan och 
undervisningen men att man bör skilja på en god relation och en nära relation. Alla 
elever är inte ute efter att ha en nära relation, det kan påverka eleverna negativt. 
Informanten menade att vissa elever mår bra av att ha en god relation medan andra 
inte är i behov av någon relation till sin lärare utan jobbar på egen hand. 

Informant 1 menade att en dålig relation kan leda till mindre inblick i elevernas liv.  

- ”det är viktigt på det sättet att man kan missa viktiga livshändelser 
som kan påverka skolgången negativt”  

- ”dålig inställning och dålig attityd till läraren kan gå ut över skolan 
och skoluppgifterna” 

4.3 Tolkning 

I detta avsnitt tolkar jag min empiri utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskrivet i 
kapitel 2. Avsnittet är organiserat utifrån de olika forskningsfrågorna. 

Vad anser eleverna om en god relation? 

Resultatet av enkätens begrepp 4.1.1. visar att de viktigaste egenskaper avseende 
lärare-elev-relationer som eleverna helst av allt vill se hos sina lärare bygger på 
demokrati. Eleverna vill vara delaktiga, få vara med och påverka och få respekt av 
läraren. Dessa lyfts fram som viktiga egenskaper som eleverna vill se vid etableringen 
av en relation till sina lärare. Inom sociokulturell teori är kommunikation ett 
nyckelbegrepp (Forssel, 2005). De egenskaper som eleverna behöver vid etablering av 
en relation till läraren är baserade på kommunikation och engagemang mellan elever 
och lärare. Frekvensanalyserna 1-5 visar att majoriteten av eleverna instämde 
helt/delvis på de frågor som rörde demokrati och god pedagogisk relation.  

Hur viktig upplever eleverna sin relation till läraren? 

Ju äldre eleverna är desto viktigare är det för dem att känna sig respekterade, få vara 
med och påverka, få goda instruktioner och känna sig delaktiga i sitt lärande. I 
korrelationsanalysen 1-6  anser majoriteten i årskurs 2 att dessa egenskaper är 
viktigare än eleverna i årskurs 1. Eleverna i 2:an har ett års mer erfarenhet av 
gymnasiet och lärarna och brydde sig inte om relationen i sig lika mycket som deras 
demokratiska förhållningssätt i klassrummet. Eleverna i 1:an är nya på skolan och för 
dem är det viktigast att ha en god pedagogisk relation till lärarna. Eleverna i 1:an 
upplever ett demokratiskt klassrum mer än eleverna i 2:an. Jag har sett ett starkt 
samband mellan värderingsgrad och upplevelsegrad enligt mina korstabeller. 
Majoriteten av fallen där eleverna har svarat högt på hur viktigt något är, har de även 
i hög grad upplevt att påståendet stämmer. Till exempel eleverna som ansåg att en 
god pedagogisk relation var viktigt upplevde den pedagogiska relationen som god. 
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Hur anser läraren att en god lärare-elev-relation etableras?  

Informanterna håller med om att det krävs engagemang för att kunna etablera en god 
relation. Informant 2 menar att det är viktigt att eleverna upplever lärarnas 
uppmärksamhet och kommunicerar med varandra. Informant 1 anser att en relation 
inte enbart behöver skapas i klassrummet utan att det kan ske utanför lektionstid 
men inom skoltidsramen. Informanterna påpekar att det behövs ett engagemang från 
eleven för att ha en bra relation. Informant 1 anser att oavsett relationsform behövs 
ett ömsesidigt engagemang och respekt finnas. Informant 2 anser att elevernas 
attityder mot skolan och relationer påverkar relationen i helhet.  

Hur viktig anser en lärare på gymnasiet att lärare-elev-relationen 
är för läroprocessen? Vad anser lärarna om en god relation?  

Informanterna är överrens om att en sämre relation har en negativ inverkan på 
studierna. Informant 1 menar att utan en god relation till elever har man ingen 
uppfattning om vad som sker i deras liv på och utanför skolan. Informant 2 separerar 
en god relation och en nära relation. Informanten menar att en god relation bör 
innehålla respekt och engagemang, men en nära relation skapas efter elevernas 
önskemål. Dysthe (2003) anser att lärare och elevers relationer har en stor inverkan 
på elevers lärande vilket båda informanterna jobbar aktivt med för att uppnå.  

4.4 Sammanfattning av resultat 

Enligt enkätundersökningen behöver eleverna värdera att få vara med och 
påverka, att kunna se upp till sin lärare, att undervisningen bygger på 
demokratiska grunder och att göra sin röst hörd högt för att instämma 
någorlunda med det ställda påståendet. Bland alla frågeställningar var dessa 
begrepp som utgjorde den stora andelen av korrelation. Bland frekvensanalysen 
blev dessa begrepp tydliga då ingen utav eleverna tog avstånd vid påståendet om 
att det var viktigt att få vara med och påverka sitt lärande. Att känna sig 
respekterad av sin lärare tyckte majoriteten av eleverna var viktigt men det var 
dock en hög andel elever som var osäkra på om de upplevde sig bli 
respekterade. Eleverna värderar en bra pedagogisk relation till sin lärare lågt. 
Majoriteten instämde delvis eller hade en neutral inställning. Alltså var det inte 
lika viktigt för eleverna att ha en bra pedagogisk relation. De elever som 
värderade den pedagogiska relationen lågt var majoritet av elever i årskurs 2. Ju 
äldre eleverna var desto högre värderade man respekt från läraren, påverka sitt 
lärande och att man får förklarat vad som krävs av en. Värderingen av 
upplevelse bland eleverna kan man av resultatet se att det var elever i årskurs 2 
som upplevde sig bli respekterade och elever i årskurs 1 som upplevde ett 
demokratiskt klassrum. I resultatet av hur enkätfrågorna korrelerat med 
varandra, kan man se ett tydligt mönster. Den här korrelationsmatrisen visar att 
bland majoriteten av tillfällena upplever eleverna det som de värderar som 
viktiga. Anser eleverna att ett demokratiskt klassrum är viktigt ser man till att få 
uppleva det. Värderar man en god pedagogisk relation till läraren jobbar man 
för att skapa en sådan. I korstabellerna kan man se detta mönster tydligt och 
även se hur majoriteten har ansett. Lärarna i fråga tycker att det är bra med 
goda pedagogiska relationer. Informant 1 jobbade aktivt för att skapa ett gott 
mentorskap mellan sig själv och sina elever. Informant 2 värderade en god 
pedagogisk relation högt om eleven önskade en sådan. 
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5 Diskussion  

I det här avsnittet diskuteras studiens metod och resultat och kopplas till den 
litteratur som tagits upp i teoretisk bakgrund under avsnitt 2.  

5.1 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte att undersöka två gymnasielärares och deras elevers syn 
på lärare-elev-relationen och dess påverkan på elevernas läroprocess valde jag att 
använda mig av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning och 
elevers betyg. Jag ansåg att en metodkombination skulle vara det bästa alternativet 
för min studie och dess syfte. För att kunna svara på mina forskningsfrågor om hur 
lärarna ser på den pedagogiska relationen valde jag att intervjua två lärare som 
undervisar i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Genom att intervjua lärarna kunde jag 
synliggöra deras åsikter kring vad en god pedagogisk relation är. Denscombe (2012) 
talar om olika intervjuformer man kan använda sig av, i min studie valde jag att 
utföra semi-strukturerad intervjuer. Jag övervägde att välja andra intervjuformer 
men efter hänsyn till Denscombe (2012) ansåg jag att en semi-strukturerad intervju 
skulle ge mig bästa möjligheter att kunna svara på mina forskningsfrågor och 
studiens syfte. En förutsättning för att kunna inhämta sanningsenliga svar är 
att informanterna känner sig trygga under intervjusituationen, vilket jag upplevde att 
de gjorde.  

Både intervjuerna och enkätundersökningen utfördes på en mellansvensk stad. Ett 
argument för att söka mig till andra större skolor hade varit att det kunnat generera 
en större mängd data, vilket gett ett mer generaliserbart resultat. I studien var det 
dock sammanlagt 51 elever som deltog i enkätundersökningen och det förekom inga 
bortfall, även om det var vissa elever som inte helt fullföljde enkäten. Jag valde att 
genomföra en enkätundersökning då det är det bästa alternativet för att kunna nå ut 
till flera elever (Stukát, 2011). 

Mitt urval utgjordes av elever som gick i årskurserna 1 och 2 på gymnasiet, samt deras 
lärare i kurserna Svenska och Engelska. Jag valde att inte ta med några elever i 
årskurs 3 då det föreligger en markant skillnad vad gäller svårighetsgrad när det 
kommer till deras kurser, Svenska 3 och Engelska 7. Engelska 7 är dessutom en valbar 
kurs vilket på ett ofördelaktigt sätt hade kunnat påverka resultatet. Ytterligare en 
anledning till den valda urvalsgruppen är att jag ville undersöka relationers betydelse 
och korrelationen mellan 1:orna och 2:orna. Som nya på gymnasiet hade eleverna i 
årskurs 1 eventuellt inte hunnit etablera någon djupare insikt om gymnasiet och 
lärarna på skolan, vilket i sådant fall skulle visa sig i deras svar. 2:orna å andra sidan 
har ett års erfarenhet av gymnasiet och lärarna och deras åsikter och upplevelser om 
relationer bör framgå annorlunda i resultatet. 

5.2 Resultatdiskussion  

Idén för denna studie kom efter att jag hade läst Skolverkets (2001) artikel om att en 
av orsakerna bakom ofullständiga betyg beror på bristande relationer i skolan. Var 
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detta sant? Är skolverksamheten beroende av relationer? Inom den sociokulturella 
teorin finns perspektivet att barn lär sig genom sociala kontexter (Säljö, 2000) där 
relationer har en viktig betydelse (Dysthe, 2003). Även läroplanen (Lgy11) 
genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv. I den står att ett effektivt sätt för lärande 
är att det sker genom samspel. Relationer är inte enbart ett effektivt sätt för lärande 
utan det är även en stor del av yrkeslivet i framtiden. Det är väldigt få jobb där 
relationer till andra inte existerar. Som goda samhällsmedborgare behöver vi veta hur 
man knyter band till andra människor och det behöver börja redan under skolåren. 
För att detta ska kunna ske behöver personalen på skolan vara medvetna om det 
sociokulturella perspektivet och vad som står i läroplanen (Lgy11). 

De intervjuade lärarnas svar visar att de är medvetna om det sociokulturella 
perspektiv som genomsyrar läroplanen/skolverksamheten. Lärarna visade att de 
förstod innebörden av goda lärare-elev-relationer och vilken inverkan det har för 
elevernas lärandeprocess. En positiv lärare-elev-relation, enligt Hamre och Piant 
(2001), skapar en stöttande klassrumsmiljö och en trygg bas där eleverna kan får 
utrymme att utvecklas både akademiskt och socialt. Tolkar man detta utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan det konstateras att det är väldigt viktigt för elevernas 
akademiska och sociala utveckling att de upplever en god lärandemiljö genom goda 
relationer, eftersom sociokulturella perspektiv representerar både lärande och 
utveckling i relation till andra. Men det förekommer också relationsformer som har 
en negativeffekt på eleverna. Ellmin (2011) kallar det för ”höggradiga pedagogiska 
haverier” (sid 65). Det är relationer där läraren inte lyckas knyta band till eleven av 
olika skäl. Mindre än majoriteten av eleverna i min studie ansåg att en god lärare-
elev-relation var viktig för dem. Dessa elever upplevde inte heller att de hade någon 
bra relation till sin lärare. Detta ”höggradiga pedagogiska haveri” kan bero på flera 
orsaker, en tolkning är att eleverna inte intresserar sig för sina studier på samma sätt 
som andra elever. En annan tolkning kan vara att eleverna inte är i samma behov av 
en god relation till sin lärare och därför anser den som mindre viktig. Av lärarna var 
det enbart en som sade sig aktivt försöka skapa en god relation om hen upplevde att 
en elev var i behov av detta. Läraren ansåg att alla elever är olika och har olika behov, 
vissa vill ha en nära relation till läraren och andra inte. Läroplanen (Lgy11) nämner 
inte att lärare och elever måste knyta band med varandra. Rent teoretiskt kan det 
sägas främja elever att ha en god relation och att kunna samspela med andra, men det 
behöver inte nödvändigtvis innebära att relationen behöver vara just till läraren. 
Informant 1 beskrev hur elever behöver känna till värdegrunder så som att visa 
respekt mot varandra. Informanten menade att man inte behöver knyta band med 
alla eller tycka om alla men att man behöver respektera varandra utan att förolämpa 
någon. Det är en lärdom som eleverna behöver bära med sig genom hela sitt yrkesliv 
då man kommer att stöta på människor man inte vill knyta något band med, sett ur 
ett sociokulturellt perspektiv, som främjar samspel mellan individer, stämmer detta 
bra överens. 

Flera studier har gjorts om vad eleverna är i behov av för att en relation ska fungera 
och precis som Birnik (i Ellmin, 2011) frågade jag eleverna vad de hade för önskemål 
på en fungerande lärare-elev-relation. Högst värdesatte eleverna att få vara delaktig, 
att få vara med och påverka och att få respekt av läraren. Utan dessa kvalitéer skulle 
etableringen av en lärare-elev-relation bli svår att skapa, vilket väl stämmer överens 
med mina informanters svar om etablering av lärare-elev-relationer. Informanterna 
menar att man behöver engagera sig i elevernas liv för att skapa en relation. Cataldi, 



 25 

Laird och Kewalramani (2009) har utfört en studie om lärare-elev-relationen och 
kom fram till att äldre elever fick ut mest av relationen till läraren. Bland mitt urval av 
elever var det eleverna i årskurs 2 som ansåg att en god relation till läraren var 
mindre viktig. Eleverna i årskurs 1 ansåg tvärtom att det vara viktigare att man 
etablerar en god relation till läraren, även om det där var färre elever som faktiskt 
upplevde sig ha en god relation till sina lärare. Generellt upplevde eleverna i årskurs 1 
att många påståenden var viktigare för dem, även fast de inte upplevde dem i lika hög 
grad. Eleverna i årskurs 2 som ansåg att få vara med och påverka och att få respekt av 
läraren som en mindre viktig del var de elever som faktiskt upplevde att de fick det. 
Majoriteten av eleverna i årskurs 2 upplevde att de blev respekterade av sin lärare 
medan eleverna i årskurs 1 ansåg det vara viktigt, utan att själva uppleva det i samma 
grad. Detta kan bero på att eleverna i årskurs 2 har hunnit etablera en gemenskap 
med eleverna i klassen och knutit ett band med läraren.   

Cataldi, Laird och Kewalramani (2009) menar att även elever som inte haft en positiv 
inställning eller relation till lärare och skolan har lyckats prestera väl resultatmässigt. 
Slutsatsen man kan dra här är att alla elever inte är i behov av en relation till läraren 
utan kan klara sina studier utan den. Det forskarna menar var avgörande för deras 
höga resultat var istället den goda relationen till andra elever och klasskamrater, en 
form av elevgemenskap (2009). Ett av den sociokulturella teorins perspektiv är att 
man lär sig i samspel och även läroplanen (Lgy11) tar upp samma sak. Detta betyder 
att elever lär sig bäst antingen genom att skapa en relation till läraren eller att skapa 
relationer till sina klasskamrater. Oavsett relationsform ger det en positiv effekt för 
eleven när goda relationer skapas. Behöver man den pedagogiska relationen för att 
överleva skolan? Svar, nej. Visserligen är det fördelaktigt att skapa en bra pedagogisk 
relation och att man både som lärare och elev bör engagera sig för att uppnå den goda 
lärare-elev-relationen, men det är inte enbart en god relation mellan lärare och elev 
som avgör den akademiska framgången. Elever behöver skapa relationer som gynnar 
dem, om det sedan rör sig om relationer till lärare, klasskamrater eller andra är det 
svårt att ha några bestämda åsikter eller dra några generella slutsatser kring. 
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