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1. Inledning 
Denna studie handlar om lärarnas uppfattning av betydelsen gällande kvaliteten på 

relationen mellan lärare och elev samt hur denna påverkar eleverna och deras 

akademiska prestationer.  

Det finns en stark diskurs i skolvärlden som handlar om hur viktigt det är att ha 

goda relationer med sina elever för att de skall uppnå goda akademiska resultat. Inom 

den internationella och skandinaviska forskningen har det under senare år framkommit 

ett flertal studier. Dessa talar för betydelsen av stabila och förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elev. Exempelvis Lilja (2013) som, genom observationer och 

intervjuer, kommer fram till att hon funnit bevis för att elevers möjligheter till lärande är 

direkt kopplat till relationen mellan lärare och elev. Det har även kommit en rad andra 

avhandlingar och studier kring relationen mellan lärare och elev som kommit fram till 

liknande slutsatser (Frelin, 2010; Nordenbo, Larsen, Tiftikçi, Wendt & Østergaard, 

2008; Krane, Karlsson, Ness & Binder, 2016). I ett betydelsefullt inlägg kring 

relationens betydelse för elevers prestationer drar Bingham & Sidorkin (2004) 

slutsatsen att relationen till andra elever, sina klasskamrater, och till sina lärare är det 

som motiverar eleverna till att arbeta flitigare i skolan. Det är oftast de goda relationerna 

som beskrivs i studier och artiklar, men en fråga som behöver ställas är om det alltid 

måste finnas en inter personell relation i en undervisningssituation och måste denna i så 

fall alltid vara positiv? Martin & Dowson (2009), bland andra, har visat på att elever 

även kan prestera akademiskt trots att det inte finns någon god relation men att eleven 

då har ett eget driv som är oberoende av lärar- och elevrelationen. Även frågan om vad 

som räknas som manipulation behöver diskuteras, detta då en god relation kan användas 

för att manipulera eleven vilken ofta kan tänka sig göra saker för att de har en god 

relation till sin lärare. Biesta (2005) menar att läraren, genom att ”använda” sig av 

förtroende som denne fått av eleven i lärar- och elevrelationen för att pusha och utmana 

eleven till lärande, utsätter eleven för transcendentalt våld vilket kan påverka den inter-

personella relationen negativt. För att gå in i den förändringsprocess som 

transcendentalt våld innebär så krävs det att eleven känner tillit till läraren. McCuaig 

(2012) beskriver den vårdande (caring) läraren som ett verktyg som staten arbetat fram 
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för att forma barn till produktiva och hälsosamma medborgare för att skapa välstånd och 

stabilitet i samhället.  

Forskning visar att positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och 

elev: 

- spelar en avgörande roll för elevernas sociala utveckling, trivsel, 

välmående och motivation till lärande 

- är viktiga då det kommer till elevers måluppfyllelse och prestationer 

inom ämnesundervisningen 

- är av extra stor vikt för elever som ofta får tillsägelser  

(Skolverket, 2011). 

Ovanstående citat är hämtat från Skolverkets hemsida. Finns det konkreta bevis för att 

goda relationer mellan lärare och elev motiverar eleverna till att prestera bättre än vad 

de skulle gjort om relationen varit mindre god? Vad händer med alla de elever som 

lärarna inte har så goda relationer med? Frågorna är många. Under intervjuerna delger 

lärarna hur de uppfattar att kvaliteten på relationen påverkar eleverna i deras 

akademiska prestationer. 

Enligt Lilja (2013) finns det, som tidigare presenterats, en direkt koppling mellan 

relation och prestation. Om detta är fallet borde lärarna vara de första att 

uppmärksamma denna koppling och då är det även skolans uppgift att se till så att 

lärarna har möjlighet att bygga relationer med sina elever. Om kopplingen istället är 

indirekt är det svårare att bena ut hur stor påverkan lärar- och elevrelationen har på 

elevernas prestationer. 
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1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att analysera lärares beskrivningar av det egna relationsarbetet i 

förhållande till olika elevers prestation och behov och sedan diskutera detta i 

förhållande till forskning, teorier och begrepp. Jag vill med denna studie undersöka i 

vilken utsträckning lärarna upplever att kvaliteten på lärar- och elevrelationen påverkar 

elevernas akademiska prestationer samt hur mycket tid lärarna lägger på att bygga 

relationer, detta ur ett lärarperspektiv. Jag vill även problematisera den entydigt positiva 

bilden av den goda lärar- och elevrelationens påverkan på eleverna. För att förtydliga 

studiens fokus presenteras nedanstående frågeställningar som kommer att tas upp i 

studien. 

 

• Hur beskriver läraren betydelsen av arbetet med att ha goda relationer till sina 

elever? 

• Hur beskriver lärarna sitt eget relationsarbete med sina elever? 

• Hur argumenterar lärare för den tid de lägger ner på relationen med olika elever? 

• Hur resonerar lärare kring relationer med olika elever och dess påverkan på 

elevers prestationer? 
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2. Studiens vetenskapliga förankring  

2.1. Tidigare forskning 
I följande avsnitt behandlas tidigare forskning kring relationer, relationsbyggande och 

relationell pedagogik. Jag placerar mig i området som vill diskutera relationer och 

relationskompetens och avgränsningarna är gjorda med tanke på studiens fokus. 

I den forskning jag läst kring lärar- och elevrelationer tycks det finnas en stark 

konsensus kring kopplingen mellan prestation och relation. En som uppmärksammar 

detta är Jonas Aspelin (2015a) som pekar på att debatterna inom skola och utbildning 

har blivit allt för resultatfixerade samt att eleverna glöms bort i detta. Han skriver 

följande: 

Den dominerade utbildningsdiskursen innefattar ett snävt 

prestationsbegrepp där barns och ungas värde knyts till resultat i 

mätningar och granskningar. Det är ett abstrakt och substanslöst 

begrepp, ett som reducerar den mänskliga tillvaron i dess komplexitet. 

Det bygger på ett synsätt där de levande relationer som elever och 

lärare är delaktiga i inte uppmärksammas och värdesätts. (ibid. s. 10 ) 

Aspelin (ibid.) vill genom sin forskning uppmärksamma att relationer och kunskap 

tillsammans med fostran och omsorg utgör en helhet i skolan. Aspelin (2013) använder 

sig av begreppet relationell pedagogik och beskriver det som ett teoretiskt synsätt där 

relationer står i centrum. Enligt Aspelin (ibid.) är det inte bara lärar- elevrelationen som 

ingår, även om den ses som central, relationer elev- elev och elev-grupp inkluderas 

även. I senare skrifter har Aspelin lämnat begreppet relationell pedagogik och istället 

gått över till relationell kompetens. 

Sabol & Pianta (2012) har, genom att ha granskat tidigare empirisk forskning 

inom ämnet lärar- och elevrelation, funnit att elevernas relation till sin lärare kanske är 

(Sabol & Pianta skriver ”is perhaps”) den enskilt viktigaste faktorn för att skapa en 

positiv utveckling hos eleven då relationen påverkar elevernas motivation och 

akademiska framsteg. Ett flertal studier visar på liknande sätt på sambandet mellan 

lärar- elevrelationen och elevernas akademiska framsteg. Nordenbo et al. (2008) har 

gjort en forskningsöversikt kring sambandet mellan lärarkompetens och elevers 

inlärning, från 1980- 2007, och drar slutsatsen att det finns belägg för att goda relationer 

gör eleverna mer motiverade i skolan och att resultaten därigenom höjs. Nordenbo et al. 
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(Nordenbo et al., 2008, s. 69) definierar lärarkompetens som de kompetenser som är av 

betydelse för elevernas inlärning. Forskarna skriver med andra ord att det kan komma 

att skapas nya kompetenser med utgångspunkt i praktiska eller teoretiska behov. I 

forskningsöversikten menar forskarna att de funnit tre fokalpunkter som de väljer att 

tolka som tre olika kompetenser som ingår i lärarkompetensen: Relationskompetens, 

Ledarskapskompetens (regelledelsekompetans) och Didaktikkompetens. Här följer en 

kort sammanfattning av de tre kompetenserna:  

Relationskompetens: Läraren arbetar elevstöttande, aktiverar och motiverar 

eleverna, tar hänsyn till deras förutsättningar samt ger dem möjlighet till att öva sig i att 

vara självständiga. Relationen bygger på empati, respekt, tolerans, ett intresse för 

eleverna och att läraren ser potentialen för lärande i alla elever. Forskarna menar att 

lärarens positiva sociala interaktion med eleverna har bakgrund i denna 

relationskompetens vilket kan påverka elevernas inlärning positivt.  

Ledarskapskompetens: I sina resultat skriver forskarna att de funnit att en 

ledarskapskompetens som grundar sig i gemensamt beslutade klassregler ökar elevernas 

inlärning. De skriver även att regelformulering och upprätthållande av de gemensamma 

reglerna sedan gradvis skall överlåtas till eleverna. 

Didaktikkompetens: Forskarna har funnit att lärares handlingar i undervisningen 

grundar sig i en didaktisk kompetens. De skriver att det förutsätter en professionell nivå 

på lärarens undervisning och att detta i sin tur leder till att öka elevers inlärning. En 

professionell lärare kan, enligt forskarna, bland annat sätta upp undervisningsmål för 

lektioner och planera och genomföra detaljerade lektionsplaneringar. Nordenbo 

et.al.(2008, s.71) presenterar de tre ovanstående kompetenserna och förtydligar 

samtidigt att det kan komma att skapas nya kompetenser med utgångspunkt i praktiska 

eller teoretiska behov. 

I Sverige har Aspelin (2015b) gjort en snarlik indelning av begreppet 

lärarkompetens: Ämneskompetens, ledarskapskompetens och relationskompetens. I 

artikeln Lärares relationskompetens har Aspelin (2015b), genom att undersöka tidigare 

studier (bland andra Nordenbo et al., 2008; Frelin, 2012) kring relationskompetens, 

sammanställt en bild av vad han kallar ”den relationskompetente läraren”. Aspelin 

menar (ibid.) att ”den relationskompetente läraren” är någon som bygger goda relationer 

till och mellan elever genom att vara lyhörd, kunna sätta sig in i elevers tankar och 
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känslor och vara flexibel gentemot eleverna. Han skriver att relationskompetensen 

handlar om lärares kompetens i den sociala och den mellanmänskliga sfären. Med den 

sociala sfären menar Aspelin lärarens förmåga att agera i förhållande till relationer och 

med den mellanmänskliga sfären menar han att det handlar om ett förhållningssätt i 

relationer (ibid.). 

Hattie (2009) har gjort en omfattande analys av 800 meta-analyser, inklusive 

56637 studier, för att klargöra vilka faktorer, som på ett mätbart sätt, ger bättre resultat i 

elevers prestationer. Forskarna har funnit att läraren spelar en stor roll för elevernas 

lärande. Om läraren har goda ämneskunskaper och goda relationer till sina elever ger 

det ett bättre resultat i elevers prestationer (ibid.). Roorda, Koomen, Spilt & Oort (2011) 

har också gjort en meta-analys av 99 studier och funnit att deras teoretiska ramverk 

utgår från anknytningsteori och social-motiverande perspektiv.  

 

2.2. Relationsarbete generellt 
Lilja (2013) utförde kvalitativa studier genom observationer och intervjuer på en 

grundskola. Lilja lägger i sin studie av förtroendefulla relationer fram att elevens 

möjligheter till lärande och stärkande av självförtroendet (tron på den egna förmågan) är 

kopplade till en förtroendefull lärar- och elevrelation. Lilja beskriver relationen som 

något som båda parterna är med och bygger upp och som dessutom måste bekräftas av 

båda. Läraren ska ha en tilltro till eleven, vara äkta och visa omsorg för att en god lärar- 

och elevrelation ska kunna skapas. Lilja (2013) menar även att lärare och elever, för att 

kunna skapa möjligheter för eleven att lära sig och tro på sin egen förmåga, måste ha ett 

tillitsfullt förhållande. Lärarna måste ge eleverna möjligheter att lyckas. Ett tillitsfullt 

förhållande kännetecknas, enligt Lilja (ibid.), av äkthet, omsorg, ett tydligt ledarskap 

från lärarens sida samt en tro på eleven.  

Genom att uppmärksamma elevernas behov och ge dem bekräftelse, närhet och 

stöd känner eleverna trygghet och kan utvecklas både socialt och akademiskt (Rimm-

Kaufmann, Voorhees, Snell, La Paro, 2003; Krane et al. 2016, Murray-Harvey, 2010, 

Nordenbo et al., 2008, Roorda et al, 2011). Krane et al. (2016) har genom 

fokusgruppsintervjuer konstaterat vikten av att lärare tillmötesgår elevernas individuella 

behov och värdesätter dem i deras vardag.   
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Martin & Dowson (2009) menar även att de positiva interpersonella relationer 

som finns mellan lärare och elev har stor betydelse för elevernas motivation, 

ämneskunskaper och prestation. De vill även poängtera att trots att goda relationer är 
viktiga är det inte det avgörande för elevers framgång och motivation i skolan: 

 Although we propose that relationships are important to achievement 

motivation, this does not mean that the role of self-generated cognitions and 

emotions should be ignored. We recognize, as do the theories we examine, 

that the self has powerful generative capacities of its own. (ibid. s.332) 

 

2.3. Lärarkompetenser 
När det kommer till lärarens färdigheter är förmågan att etablera och upprätthålla 

relationer som är igenkännande och stödjande en viktig del i relationsarbetet. När 

eleverna känner trygghet och stöd i en relation har eleverna en stabil grund för att 

utveckla sina egna relationer gentemot sina klasskamrater (Rimm-Kaufman et al., 

2003). Nordenbo et al. (2008) hävdar att lärare som är stöttande genom att vara 

toleranta mot elevernas egna motiv och initiativ ökar inlärningen. 

 

2.4. Lärarens lyhördhet 
Rimm-Kaufmann et al. (2003) lyfter vikten av att som lärare vara lyhörd mot eleverna 

och deras behov då det finns studier som pekar på att lärarens sensibilitet och lyhördhet 

är relaterat till elevernas kognitiva utveckling. Författarna menar vidare att detta främjar 

eleverna i deras sociala, känslomässiga och akademiska lärande. Enligt författarna är det 

även viktigt att försöka sätta sig in i elevernas situation, att ta reda på och visa intresse 

för elevernas intressen. Detta gör att läraren blir mer tillgänglig och sympatisk för 

eleven vilket gör det lättare att skapa en positiv relation: 

A teacher may work to build rapport with the child by identifying and 
engaging in shared interests, thereby making the teacher more 

approachable and likeable to the child. (ibid. s.154) 

Även Murray & Pianta (2007), som baserar sitt paper på tidigare forskning kring lärar- 

och elevrelationer, för fram vikten av lyhördhet och ett intresse för eleverna som ett 

verktyg för att skapa en positiv relation som hjälper eleverna i sin kognitiva utveckling. 
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Lyhörda lärare känner in och vet vilka förväntningar som kan ställas på eleverna. Dessa 

lärare har även lättare för att läsa av eleverna för att avgöra mängden stöd och hjälp som 

de behöver i sitt skolarbete och när eleven kan ”pushas” för att nå lite längre (Murray & 

Pianta, 2007; Rimm-Kaufman et al., 2003; Hamre & Pianta, 2001; Frelin, 2012). Lilja 

(2013) presenterar i sin doktorsavhandling bland annat en observation där en lärare 

väljer att låta elever göra färdigt sina prov vid ett senare tillfälle när han märker att 

orken tryter. Hon beskriver läraren som lyhörd då han visar att han läst av eleverna och 

märker att de har svårt att hinna med alla uppgifterna trots att de kanske kan och väljer 

därför att vara lyhörd för elevernas behov och låter dem göra färdigt provet vid ett 

senare tillfälle. Lilja (ibid.) menar att läraren ger sina elever möjligheten att lyckas. 

Genom intervjuer och observationsstudier har Frelin (2010) funnit belägg för vikten av 

att ställa rimliga krav på sina elever. Genom vara lyhörd för och känna in sina elever 

märker läraren av när eleverna inte orkar och kan då avsluta istället för att driva på 

hårdare, vilket kan leda till att den positiva relation som byggts upp raseras och till att 

eleverna börjar ”hata” skolan (ibid.). Hamre & Pianta (2001) menar att elever vars 

relation till läraren kantas av konflikter kan leda till att läraren försöker kontrollera 

elevens beteende istället för att försöka ta ett elevperspektiv. På så sätt hindras försöken 

att skapa en positiv skolmiljö och goda relationer för dessa elever.  

 

2.5. Relationens disciplinerande kraft 
Roorda & Koomen (2011) och Murray & Pianta (2007) beskriver i sina resultat att de 

funnit att lärar-elevrelationer är särskilt viktiga för elever som exempelvis har en 

ogynnsam socioekonomisk bakgrund eller har olika typer av inlärningssvårigheter. 

Studierna visar att program, arbetssätt, klassrumsutseende med mera kan designas för 

att uppmuntra en stöttande och positiv lärare-elevrelation och dessa har möjlighet att ge 

eleverna den stöttning de är i behov av för att klara av sin skolgång.  

Claessens, Tartwijk, Want, Pennings, Verloop, Brok & Wubbels (2017) menar att 

det finns belägg för att positiva lärar- och elevrelationer även bidrar till mindre 

konflikter utanför klassrummet genom att lärare och elever interagerar i 

”mellanrummet”. De mellanmänskliga relationerna som sker utanför klassrummet är av 

stor vikt och lärare bör, för att utveckla goda relationer, interagera med eleverna utanför 

klassrummet, exempelvis på raster menar författarna. I sina resultat fann forskarna att 
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när lärarna beskrev positiva lärar- och elevrelationer så började beskrivningarna med 

händelser som skett utanför klassrummet, exempelvis på raster eller utflykter. Lärarna 

menar att det är viktiga tillfällen att ta tillvara på om en positiv lärar- och elevrelation 

skulle utvecklas. I sin diskussion lyfter forskarna betydelsen av att lärarutbildningen 

bör inkludera strategier för mellanmänskliga möten i ”mellanrummet”(ibid.).  

Även Hughes (2012) och Aspelin (2018) skriver att lärarutbildningarna bör 

inkludera någon typ av reflektion kring lärarstudenters och elevers samspel då de har 

belägg för att dessa interventioner lett till bättre lärar- och elevrelationer samt bättre 

studieresultat. 

 

2.6. Relation och tillit 
Frelin (2010) framhåller att småprat mellan lärare och elever kan vara ett medvetet och 

långvarigt relationsarbete. Frelin (ibid.) menar också att en relation kan förhandlas, 

omförhandlas, raseras och återuppbyggas. Om en lärare gör något som får eleven att 

tappa förtroendet för läraren så kan det ta tid innan lärar- och elevrelationen är 

återuppbyggd igen och ibland behöver läraren arbeta hårt för att återigen vinna elevens 

förtroende. Förtroende är något som lärarna eftersöker i relationen till eleverna enligt 

Frelin (ibid.). Hon skriver att det framgick tydligt i intervjuerna att lärarna arbetade hårt 

för att uppnå detta och att det även fanns andra kvaliteter som de försöker uppnå i sina 

relationer så som rättvisa, välvilja, begriplighet, förtroende, humor och värdighet (ibid.). 

Hon hävdar även att alla lärare är i någon form av relation (med sina elever) men att 

relationen inte alltid är fördelaktig i utbildningssyfte. Hon framhåller att det är de 

relationella förhållandena som skolan tillhandahåller som påverkar vad eleverna lär sig 

(Frelin, 2010, .s. 6).  

 

2.7. Negativa relationer är också relationer 
Krane, Karlsson, Ness & Binder (2016) har genomfört fokusgruppsintervjuer med 27 

lärare och lägger i sina resultat fram att lärar- och elevrelationerna är viktiga och att 

även negativa lärar- och elevrelationer påverkar eleverna i skolan. Forskarna beskriver 

att negativa relationer kan få elever att bli hemmasittare och att det därför är viktigt att 

skapa strategier för att undvika att negativa relationer utvecklas. Ahnert, Harwardt-
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Heinecke, Kappler, Eckstein - Madry & Milatz (2012) har genom observationer och 

genom att mäta stressnivåer på 105 elever i Tyskland funnit att det är viktigt att 

relationen mellan lärare och elev inleds utan komplikationer. Enligt Ahnert et al.(2012) 

kan det få långvariga konsekvenser om det sker konflikter i inledningen av en relation 

då det, senare i relationen, kan vara svårt att reparera skadan och skapa en god relation 

(ibid.). Deras resultat visar även på att elever som inte får tillräckligt med instruktioner 

och emotionellt stöd i klassrummet tenderar att uppvisa ett sämre beteende gentemot 

emot lärare och klasskamrater (Ahnert et.al, 2012). 

Krane et al.(2016) har i sina resultat skrivit fram att negativa lärar- och 

elevrelationer kännetecknas av konflikter, negativa känslor och brist på information. 

Birch & Ladd (1998) menar att lärarnas uppfattning av elevers beteende associeras med 

de uppfattningar som lärare bildat kring specifika elever. De menar att lärare är mer 

positivt inställda till elever som är tillmötesgående, försiktiga och ansvarsfulla. Birch 

och Ladd skriver även att ”problematiska beteenden” så som exempelvis 

inlärningssvårigheter påverkar lärar- och elevrelationen på ett negativt sätt (Birch & 

Ladd, 1998, s. 934). Även Aspelin (2003) skriver att relationen kan vara negativ och att 

det då exempelvis kan bero på att läraren använder sin position för att förtrycka sina 

elever.   

2.8. Sammanfattning 
Tidigare forskning uppvisar alltså en stor enighet om betydelsen av goda relationer för 

att eleverna skall kunna uppnå sina akademiska mål. Det problematiseras inte om det är 

en direkt eller indirekt påverkan. I den internationella forskningen används begrepp som 

positive TSR (Teacher Student Relationship), interpersonal relationships, positive 

relationships, teacher-child interaction och teacher- child relationship. Inom 

skandinavisk forskning använder forskare bland annat begreppen lärar- och elevrelation 

och förtroendefulla relationer. Resultaten från både skandinavisk och internationell 

forskning visar i stora drag på att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och 

elev då detta kan påverka elevers studieresultat samt att negativa relationer kan påverka 

eleverna på ett negativt sätt. Lärare bör, enligt diskussioner inom tidigare forskning, få 

någon form av erfarenhet kring hur man skapar goda relationer redan på 

lärarutbildningen då forskarna påstår att det är något som många lärare tycker är svårt. 
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Det skrivs även om vikten av att interagera med eleverna utanför klassrummet då detta 

verkar främja ett positivt klassrumsklimat. 

Studien ligger närmast i relation till Liljas (2013) Förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elev, som handlar om hur förtroendefulla relationer mellan lärare och 

elev tar sig uttryck, samt Frelins (2010) Lyhörda lärare, som handlar om att synliggöra 

lärares relationsarbete. Dessa tidigare studier gör det möjligt att göra kopplingar mellan 

tidigare resultat kring lärares syn på sitt relationsarbete och vad som kännetecknar en 

god relation med lärares syn på sitt relationsarbete i förhållande till elevernas 

prestationer och behov. Valet att endast ha intervjuer och inte observationer i min studie 

kommer att bidra med att risken för egna tolkningar av händelser minskar. Det är 

lärarens syn som eftersöks i studien. Studiens infallsvinkel, att ta reda på hur lärare ser 

på sitt relationsarbete i förhållande till olika elevers behov och prestationer, kommer att 

analyseras med hjälp av Scheffs begrepp om sociala band och teorier kring subjektet i 

utbildning och utbildningens funktion. Denna teoretiska utgångspunkt har inte funnits i 

den tidigare forskning som finns med under forskningsöversikten.  

 

2.9. Diskussion kring metodval, empiriskt material samt teoretisk 
utgångspunkt inom tidigare forskning 

	

En stor del av den tidigare forskningen, internationell så väl som skandinavisk, bygger 

på observationer i kombination med intervjuer och även fokusgruppsintervjuer. Detta 

kan vara en styrka då forskaren undersöker faktiska skeenden som denne senare 

analyserar och diskuterar. I översikten finns även några få metastudier som valdes ut då 

de bidrar med data som visar på samband mellan lärar- och elevrelationer och 

akademiska framsteg. 

Den tidigare forskningen har utgått från interpersonella teorier, teorier kring 

anknytning, lärares känslighet samt sociala utvecklingsteorier och applicerat dessa på 

studier kring lärar- och elevrelationer samt relationernas påverkan på elevernas 

studieresultat. Fokus ligger, oftast, på att identifiera och förklara lärar- och 

elevrelationer samt att bidra med olika förslag på att förbättra dessa. 
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Metoderna som använts i den tidigare forskningen visar att studier inom detta fält 

främst använt sig av observationer och intervjuer. Forskarna har använt sig av olika 

teoretiska perspektiv, varav attachment theory är den tydligaste.  

3. Teori 

3.1. Sociala band – kärnan i den mänskliga relationen 
Scheff (1994), som är en socialpsykolog, har byggt en teori kring begreppet sociala 

band. Teorin utgår från antagandet att skapandet och upprätthållandet av sociala band är 

ett grundläggande behov för människan och även dess främsta drivkraft. Scheff (ibid.) 

menar att med andra ord att det är de sociala banden som ligger till grund för allt 

handlande i samhället eftersom stabila sociala band är det som håller samhället samman. 

Det sociala bandet är inget som direkt går att påvisa utan kan fastställas genom att 

analysera och tolka kommunikation och emotioner som verkar kring det sociala bandet.  

I en reell situation kommer band byggas upp, upprätthållas, testas, hotas, repareras 

eller klippas av helt. De sociala banden testas och omformas gång på gång. Begreppet 

definieras som något som existerar mellan individer. Det är som en kraft som kopplar 

ihop människor med andra människor och som skapar en helhet i samhället. Kraften 

innefattar en balansgång mellan närhet och distans, som i benämns som differentiering. 

Scheff (ibid) menar att ett stabilt socialt band, som balanserar individens och gruppens 

behov, definieras av en optimal differentiering. Detta innefattar att individen kan 

upprätthålla en kontakt med individer som är olika den själv. Är de sociala banden i 

gruppen förstärka uppslukas individerna och är banden ”för lösa” så isoleras de istället. 

En optimal differentiering innebär närhet då individen måste ha kunskap om de andra 

individerna i gruppen. Det innebär även avstånd då individerna även måste få vara 

självständiga. Ett stabilt socialt band innebär att individerna accepterar både det som 

individerna är eniga om och sådant som det finns meningsskiljaktigheter kring.  

Scheff (ibid.) använder begreppet emotionell samstämdhet för att beskriva hur 

sociala band byggs upp i inter personell kommunikation. Begreppet beskrivs som något 

som kan uppstå i en grupp eller mellan två individer när individerna har en gemensam 

förståelse för intentioner, motiv, känslor och tankar. Sociala band byggs och 

upprätthålls genom både verbal och ickeverbal kommunikation. Scheff (Ibid.) hänvisar 
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till Goffmans begrepp kommunikationssystem och hänsynskänslesystem. Det 

kommunikativa systemet hänger mestadels på det lingvistiska medan det andra systemet 

handlar om ickeverbala gester. Scheff (ibid.) hävdar att sociala band involverar 

ömsesidig bekräftelse av samtliga individer som legitima deltagare i relationen. Han 

menar att ömsesidig bekräftelse av alla deltagare involverar både handlingar av 

bekräftelse och känslor. Bekräftelse skapar en bro mellan de två systemen, 

kommunikation och hänsynskänsla. Sker kommunikationen på ett ”korrekt” sätt mottas 

det med hänsynskänsla och det uppstår en gemensam förståelse (ibid.). Det läggs även 

stor vikt vid att bekräftelse av den andres legitimitet måste uttryckas så att inte en, eller 

båda sidor känner sig avfärdade vilket skulle kunna leda till att det sociala bandet hotas. 

När de sociala banden hotas uppstår det starka känslor.  

De olika begreppen definierar jag på följande sätt:  

Band byggs upp – Personerna lär känna varandra, lär sig känna av varandra, testar sig 

fram hur nära man kan vara varandra och lär sig om varandra.  

Band upprätthålls – Personerna bekräftar varandra verbalt och ickeverbalt, håller sig 

”innanför gränsen” för vad man vid bandets uppbyggnad lärt sig att den andre finner 

acceptabelt och är aktiv i upprätthållandet av bandet. 

Band testas – Personerna i relationen testar och känner in var de har varandra. 

Exempelvis kan det vara att den ena personen testar hur person nr.2 reagerar på olika 

beteenden eller differentieringsgraden i relationen, hur nära varandra personerna kan 

vara. 

Band hotas – Den ena personen kanske gör ett snedsteg i förhållandet vilket kan ses 

som ett övertramp av den andra personen eller bryter ett förtroende och på så sätt gör 

sig otillförlitlig. 

Band repareras – Det kan exempelvis handla om att återvinna ett förtroende eller lära 

känna varandra på nytt. 

Band klipps av – Om banden klipps av så finns det ingen relation mellan personerna 

längre. De har inget förtroende för och bekräftar inte varandra längre. Personerna har, 

vad jag skulle vilja kalla, en icke-relation. 

Begreppet differentieringsgrad valde jag att ha med för att beskriva när lärarna 

lyfter närhet på olika sätt då det var något som beskrevs vara av stor vikt för relationen 
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av många lärare. Pastoralmakt och transcendentalt våld är något som kan ske i många 

olika situationer och platsar därför under flera av rubrikerna. Dessa begrepp kommer jag 

att använda så som jag beskrivit dem under tidigare forskning 

 

3.2. Subjektet – kärnan i den pedagogiska relationen 
Att genomgå utbildning innebär att genomgå en förändring. På det sättet kan utbildning 

vara en smärtsam process då individen kan tvingas att överge eller förändra tidigare 

föreställningar. En del forskare uttrycker det till och med som att utbildning innebär att 

utsättas för en viss typ av ”våld”. I följande stycke kommer både den positiva och den 

negativa sidan av sådant ”våld” att presenteras. 

Biesta (2005) har i sin artikel, Against learning, undersökt hur språket för 

utbildning ändrats till språket för lärande under de två senaste decennierna. I artikeln 

lyfter Biesta (ibid.) hur skolan nu för tiden kan talas om i ekonomiska termer som 

handlar om att det finns en kund (eleven) som har olika behov och en leverantör 

(läraren/skolan) som ska se till kundens behov och att det häremellan sker en 

transaktion av kunskap. Utbildningen levereras av leverantören till kunden. Detta 

skriver Biesta är en dålig jämförelse då en kund ”oftast” vet vad den vill ha medan 

föräldrarna lämnar eleverna till skolan för att bli utbildade och inte för att lära sig 

specifika saker som föräldrarna bestämt. Vuxna som utbildar sig kan ibland uttrycka 

specifikt vad det är de vill veta dock så utbildar sig de flesta för att få reda på vad de 

behöver eller vill veta. Enligt Biesta (ibid.) kan utbildningen förändra livet för 

människor och att utbilda sig handlar om att ta reda på vad man verkligen behöver. 

Biesta (ibid.) menar att god utbildning består av tre delar: tillit utan orsak (trust without 

ground), transcendentalt våld och ansvar utan kunskap.  Med tillit utan orsak syftar 

Biesta (ibid.) till att lärande alltid innebär risker. Det kan leda till att eleven får lära sig 

saker som denne inte vill lära sig, oväntade saker om ämnet eller sig själv på vägen mot 

det som är själva målet för lärandet. Ansvar utan kunskap syftar till det ansvar som 

läraren tar för elevernas subjektivitet utan att veta vad de egentligen tar ansvar för. Med 

transcendentalt våld menar Biesta (ibid.) de situationer där lärarna tvingar elever att 

tänka i nya banor, utmanar dem i deras subjektivitet och utsätter dem för situationer där 

de blir utmanad av andra människor och olikheter. Som lärare utmanar man eleverna i 

sitt tänkande och genom att ställa frågor som tvingar dem att ta ställning inför andra. 
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Han menar att lärarna, som skapar svåra situationer, ”tvingar” individer att delta och 

frågar svåra frågor, utför transcendentalt våld mot elevernas subjektivitet. Biesta (ibid.) 

skriver om detta som ett nödvändigt ont då utbildning, enligt Biesta, handlar om 

transformation. Lärande handlar om att visa vem du är och vad du står för, detta har 

Biesta valt att kalla ”coming into presence”. Den våldsamma delen av utbildningen, där 

eleven ifrågasätts och utmanas, är den som gör det möjligt för eleven ”to come into 

presence” 

McCuaig (2012) å andra sidan lyfter i sin studie en mer manipulativ bild av det 

transcendentala våldet. McCuaig (ibid.) skriver i studien fram den vårdande lärarens 

egentliga uppdrag: att forma produktiva och hälsosamma medborgare samt att på ett 

tidigt stadie upptäcka de elever som inte går att ”forma” efter statens behov. Genom att 

använda sig av en vårdande relation kan läraren motivera eleverna till att ändra sina 

vanor och sitt sätt att tänka så att de formas till sådana medborgare som gynnar staten. 

McCuaig (ibid.) granskar i sin studie tre fallstudier, som handlar om det moraliska och 

etiska arbete som vårdande lärare utför på uppdrag av staten, utifrån Foucaults teori om 

pastoralmakt. Pastoralmakt är, enligt Foucault (2009), en individuell kontroll i 

kombination med omsorg och en kunskap om den rätta vägen. Förr så utövade kyrkan 

denna makt över människorna genom att människor var tvungna att gå till kyrkoherden 

och bikta sig för att få frälsning. Kyrkoherden kunde på så vis påverka människornas 

handlingar och tankar och få människorna i byn att tänka i enighet med det som 

kyrkoherden (kyrkan och staten) förespråkade. I dagens samhälle kan pastoralmakt 

appliceras på utbildningsväsendet. Genom att se läraren som kyrkoherden och eleverna 

som invånarna kan vi se att läraren utövar pastoralmakt genom att vara omsorgsfull och 

stöttande (den vårdande relationen) samtidigt som läraren använder relationen till att 

forma eleven till medborgare som gynnar staten. För att kunna utöva pastoral makt 

krävs det en eller flera personer som innehar en position där de har tillgång till 

människor samt innehar kunskap i hur man formar dem (McCuaig, 2012). 

McCuaigs (ibid.) slutsats är att det avsiktliga inrättandet av vårdande lärare är ett sätt för 

staten att forma sina medborgare inför framtiden. McCuaig (ibid.) menar att staten ger 

lärarna färdigheter och möjligheter för att känna till och forma kunskap, färdigheter och 

attityder hos eleverna vilket, i fel händer, skulle kunna leda till något farligt.  
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3.3. Sammanfattning 
Då Scheff (1994) definierar det sociala bandet som något som inte direkt kan påvisas 

utan fastställs genom analys och tolkning av kommunikation och emotioner som verkar 

kring det sociala bandet kommer jag att göra en tolkning av lärarnas beskrivningar av 

detta fenomen. Tolkningen kommer att ske med hjälp av följande begrepp: banden 

byggs upp, upprätthålls, repareras, hotas, klipps av samt differentieringsgrad.  

Teorierna kring subjektet i utbildning och utbildningars funktion kan ses ur två 

olika perspektiv. McCuaig (2012) lyfter i sin studie fram den pastoralmakt som skolan 

och lärarna utövar med målet att forma eleverna efter statens önskemål. Den vårdande 

relationen mellan lärare och elev ses som ett sätt att motivera eleven till att ändra sitt 

tänkande och sina vanor för att denne ska passa in. Biesta (2005) vill istället visa på 

denna påverkan som något positivt. Genom att utmana, ifrågasätta och få eleven att 

reflektera tvingas eleven att tänka i nya banor, detta kallar Biesta (ibid.) för 

transcendentalt våld. Det är, enligt Biesta (ibid.) en del av den goda undervisningen. 

Biesta (ibid.) menar att allt lärande innebär en typ av våld då eleven tvingas till 

förändring och det kan vara smärtsamt. 

I den tidigare forskning som undersökts inför denna studie har det inte funnits 

någon som inriktat sig på att, med hjälp av Scheffs teorier om sociala band och teorier 

kring subjektet i utbildning och utbildningens funktion (transcendentalt våld), försöka 

förklara lärares upplevelser av lärar- och elevrelationen i förhållande till olika elevers 

behov och prestationer. Denna studie kan bidra med begrepp, kunskap om och 

förståelse för vad som sker i relationen mellan lärare och elev i olika skolsituationer 

samt hur dessa kan påverka elevens beteende och prestationer. 

4. Metod 
Utgångspunkten för denna studie är att lyfta fram lärares uppfattning av sambandet 

mellan lärar-elevrelationer och elevers prestationer i skolan. Nedan presenteras 

metodologiska överväganden samt studiens forskningsetiska angreppssätt. 

 



	

23 

 

4.1. Semistrukturerade intervjuer  
Metoden som använts för insamling av det empiriska materialet är semistrukturerade 

intervjuer. Då studien syftar till att analysera lärares beskrivning av sitt relationsarbete i 

förhållande till olika elevers prestation och behov och sedan diskutera detta i 

förhållande till forskning, teorier och begrepp är det intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt som är viktiga. Observationer och enkäter valdes bort då 

frågeställningarna var svåra att studera med observationer och krävde ett större djup än 

vad enkäter kan ge. Det skulle även krävas betydligt längre tid och större resurser att 

genomföra. Bryman (2012) lyfter fram att intervju är en lämplig metod om forskaren är 

intresserad av intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt eftersom metoden ger 

personerna möjlighet att utveckla sina svar samt att forskaren då kan ställa följdfrågor 

om svaren är oväntade. Både Bell (2011) och Bryman (2012) menar att de finns både 

för och nackdelar med intervjuer. En fördel är att den är flexibel vilket, enligt Bryman 

(2012), gör metoden attraktiv bland forskare medan en nackdel är att själva 

intervjuandet, utskriften och analyserna av dessa tar mycket tid i anspråk (Bell, 2011). 

Intervjuerna utfördes som ett samtal med intervjupersonen där det fanns fyra 

samtalsområden med underfrågor, detta för att kunna nå ett djupare plan. 

Samtalsområden baserade på mina forskningsfrågor: 

1. Lärares	beskrivningar	av	betydelsefulla	relationer	

2. Lärares	beskrivningar	av	det	egna	relationsarbetet	

3. Kopplingar	mellan	relation	och	resultat	

4. Lärar-elevrelationen	och	elevens	position	i	klassen	

	

Efter att intervjuerna genomförts upplever jag det som att semistrukturerade intervjuer 

var ett bra metodval för att det under intervjuerna fanns möjlighet att ställa följdfrågor, 

vilket behövdes vid ett flertal tillfällen. Då intervjuerna gjordes över Zoom, som är ett 

program för online möten, så kunde de spelas in. Ljudfilerna hade jag stor nytta av då 

jag inte behövde koncentrera mig på att anteckna utan kunde fokusera på intervjuerna. 

Informanterna hade en del frågor till följd av intervjufrågorna då de inte alltid förstod 

dem och även dessa frågor kunde senare transkriberas och vara till hjälp under analysen. 

Det som var negativt vara att en av intervjuerna hackade lite på grund av 



	

24 

 

internetuppkopplingen dock var det inget som påverkade intervjusvaren då informanten 

upprepade sitt svar de gånger det inte hördes. 

 

4.2. Urval 
Urvalet har skett utifrån kriterierna att informanten ska vara utbildad lärare och arbeta i 

låg- eller mellanstadiet. Detta är ett målinriktat urval där det finns en strategi att skapa 

en överensstämmelse mellan studiens urval och dess forskningsfrågor (Bryman, 2012). 

Genom att lärare från lågstadiet och mellanstadiet deltar ger det studien en bredare 

grund än om det endast skulle vara lågstadielärare som deltog. Informanterna i studien 

har fått fingerade namn. Lisa, Agnes, Maria, Bea och Tess arbetar på mellanstadiet. Mia 

och Hedda arbetar på lågstadiet. 

 

4.3. Avgränsningar och kriterier för artikelsökning 
Då fokus ligger på lärarnas uppfattning av lärar- och elevrelationer och dess inverkan på 

elevernas prestationer har endast lärare intervjuats i denna studie. 

Under arbetet med artikelsökningarna har jag haft några avgränsningspunkter i 

åtanke. Den första avgränsningspunkten är att samtliga artiklar ska vara vetenskapligt 

granskade - så kallat peer reviewed eller refereegranskade. Att texten fanns tillgänglig 

online i fulltext sågs också som ett viktigt kriterium med tanke på den begränsade 

inläsningstiden. Endast artiklar som handlar om grundskolan har valts ut - artiklar som i 

huvudsak handlar om gymnasiet, vuxenutbildning och universitetsstudier har valts bort. 

Anledningen till att, gymnasiet, vuxenutbildning och universitet har valts bort är att 

studenterna inte har samma närhet till sina lärare då det ofta är olika lärare för olika 

ämnen och större klasser samt att min studie syftar till låg och mellanstadiet. När en 

artikel som motsvarade mina kriterier dök upp granskade jag artikelns relevans för 

studien genom att läsa artikelns abstract. De artiklar som jag ansåg var lämpliga och 

kunde bidra med underlag till min studie valdes ut. Då sökresultaten rangordnas efter 

relevans granskades de tre-fyra första, genom att jag läste rubriker och 

sammanfattningen till dem. Detta för att se om de kunde vara av intresse för studien, om 

den senast granskade artikeln saknade relevans granskades inte de övriga sökträffarna 

mer än att jag bläddrade igenom listan för att få en överblick över vilka artiklar som 
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fanns. I vissa sökningar har artiklar som till en början verkat vara relevanta upptäckts 

men senare valts bort på grund av att de visat sig vara inriktade på ett specifikt område. 

Ett exempel är artikeln Relationships between Student Perception of teacher-student 

relations and PISA results in mathematics and Science som visserligen handlar om 

lärar-elevrelationernas betydelse för elevers prestationer men som efter en noggrannare 

granskning visar sig handla mer om just resultaten i matte/no och PISA än om själva 

lärar-elevrelationen. Denna valdes därför bort. Jag har sökt i alla de relevanta databaser 

jag har haft tillgång till. Jag har även granskat referenslistorna till de böcker och artiklar 

som visat sig vara användbara i studien vilket gav flera bra resultat och bidrog med 

användbar litteratur. Jag använde mig utav Excel för att hålla reda på artiklarna (för 

tabell se bilaga). Utöver dessa metoder har jag även läst abstracts och där funnit 

nyckelord som varit gemensamma för de artiklar som valts ut för studien och på så sätt 

har även upptäckt nya sökord. Snöbollssökningen gav effekt och gav ett flertal artiklar 

och studier som var relevanta för min studie. 

 

4.4. Genomförande av studien 
Det lades ut en förfrågan om deltagande i studien i Facebookgruppen ”Mitt lilla 

klassrum”, som är en grupp för svenska låg-och mellanstadielärare. Tolv lärare från 

olika städer i Sverige och även en från Svenska skolan i ett annat EU-land anmälde sitt 

intresse för att delta i studien. Fem av lärarna kom senare att hoppa av på grund av 

sjukdom och tidsbrist. Intervjuerna gjordes via Zoom som är ett verktyg för online 

möten där ljud och bild kan spelas in. Intervjuerna varade mellan 20 och 30 min och 

spelades in med både ljud och bild. Fördelen med att spela in sina intervjuer är att fullt 

fokus kan läggas på informantens svar istället för att delas mellan anteckningar och 

informanten och detta medför, enligt Bell (2011), att korrektheten på anteckningarna 

säkerställs. Även Bryman (2012) ställer sig bakom detta och menar att inspelningen är 

viktig för att det ska kunna genomföras en detaljerad analys samt att man ska kunna 

fånga informanternas svar i deras egna ordalag. Endast anteckningar kan göra att 

informanternas speciella fraser och uttryck går förlorade. Nackdelen med att inte träffa 

sina informanter i verkligheten var att det ett fåtal gånger hackade lite då 

internetuppkopplingen försvann och informanten fick upprepa sitt svar vilket leder till 
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att det kanske inte är informantens första tanke som spelas in utan att informanten 

formulerat om sitt svara när denne upprepar sig.  

Jag är medveten om att elevernas upplevelser och beskrivningar inte kommer att 

synas i denna studie. Detta är ett medvetet val då jag vill att lärarnas upplevelser och 

beskrivningar ska utgöra kärnan till analysen för att få ett lärarperspektiv på de sociala 

band som ligger till grund för relationer i skolan. Hade även observationer använts vid 

inhämtandet av det empiriska materialet hade det varit oundvikligt att jag, vid 

transkribering, tolkade skeendena på mitt sätt då jag inte kan veta vad läraren eller 

eleven som jag observerat tänker. 

 

4.5. Bearbetning 
Inledningsvis transkriberades samtliga intervjuerna och bearbetades därefter utifrån en 

kvalitativt inriktad innehållsanalys (Bryman, 2012). Till en början lästes det 

transkriberade materialet igenom upprepade gånger för att sedan kategoriseras efter 

Scheff’s (1994) sociala band. Uttalanden som lärarna gjorde som kunde koppla till de 

olika sociala banden ströks under, en färg per socialt band. När denna indelning var klar 

kunde jag skriva in mina resultat och börja analysera dessa. Under analysen jämfördes 

informanternas svar i jakten på likheter och skillnader. Lärarnas uttalanden ställdes även 

mot den tidigare forskningen.  

 

4.6. Analysmetod 
Jag har använt mig av en kvalitativ innehållsanalys. Mitt mål har varit att skapa en 

förståelse för hur lärare resonerar i spänningsfältet relation-prestation och kategorisera 

dessa i meningsbärande enheter. 

Min utgångspunkt var mina samtalsfrågor och sedan kategoriserades materialet 

utifrån Scheff’s (1994) begrepp om sociala band. Begreppen användes som ett nät för 

att upptäcka sambanden som fanns mellan frågorna. I min konkreta analys har jag valt 

att använda mig av de olika begreppen som Scheff beskrivit i sina begrepp om sociala 

band: Band byggs, upprätthålls, testas, hotas, repareras, klipps av, och differentiering. 

Genom att använda mig av begreppen kan jag synliggöra de olika dimensionerna av det 
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relationella arbetet som sträcker sig över samtliga samtalsområden. Jag använder 

Scheffs begrepp om sociala band för att analysera intervjuerna indirekt på texten för att 

se om jag kan se lärare beskriva exempelvis hur band bryts.  

 

4.7. Generaliserbarhet 
Gällande studiens generaliserbarhet, ska jag ta ställning till om mina resultat går att 

generalisera. Min studie är inte generaliserbar då jag omöjligt kan ge en generell bild av 

lärares uppfattning av betydelsen av lärar- och elevrelationen samt dess inverkan på 

elevens prestationer utifrån endast sju intervjuer. Hade jag haft ett större antal 

informanter och en större bredd i urvalet hade det kunnat ge en bättre bild. Bryman 

(2012) lyfter, bland annat, begränsade urval som en av svårigheterna med den externa 

validiteten gällande kvalitativa studier. Studien är trots detta av vikt då den visar på att 

det kan finnas andra aspekter än positiva relationer som motiverar de elever som inte får 

möjlighet att etablera band till sin lärare till att prestera i skolan. 

 

4.8. Etiska överväganden 
Vid genomförande av en studie är det av stor vikt att personen som genomför studien 

har ett medvetet etiskt förhållningssätt. Etiska överväganden ska under hela arbetets 

gång finnas i åtanke. Nedan beskrivs arbetet med att uppfylla Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska principer i denna studie. Det första kravet är informationskravet, som 

syftar till att informanten ska informeras om sin uppgift i studien samt om vilka villkor 

som gäller. För att informanterna skulle få en tydlig förhandsinformation skickades ett 

brev ut per mail där information om studien, kontaktuppgifter samt 

institutionstillhörighet fanns tillgänglig (se bilaga 1). Vidare informerades även 

informanterna innan intervjuerna påbörjades att deras deltagande var frivilligt och att de 

när som helst under intervjuns gång kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. 

Det skickades även ut ett brev gällande intervjuns tillvägagångssätt för att 

informanterna skulle kunna bilda sig en uppfattning om de ansåg sig kunna delta fullt ut 

(se bilaga 3). Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att informanterna skall 

ge sitt samtycke till att delta i studien. Då studien genomförs med aktiv insats av 

informanterna lämnades ett muntligt samtycke från samtliga deltagare. Alla informanter 
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är myndiga och ansågs kunna tillgodogöra sig den givna informationen och därför 

vidtogs inga extra åtgärder i form av skriftliga samtycken. Samtliga informanter var 

informerade om att deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när helst de ville 

och att all information kring dem samt det som spelats in skulle raderas. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna i studien skall ges konfidentialitet i 

den största mån det går. Samtliga informanter informerades i informationsbrevet om att 

deras svar endast skulle användas i denna studie och att de skulle vara så anonyma som 

möjligt i studien. Ett medvetet val är att inga skolor eller städer är nämnda i studien utan 

endast vilken åldersgrupp lärarna är verksamma i och detta gör att informanterna inte 

kan identifieras eller sökas upp. Lärarna har även fått fingerade namn. Slutligen är det 

nyttjandekravet som ska tas hänsyn till. Detta innebär att det insamlade empiriska 

materialet endast får användas för forskningsändamål. I informationsbrevet 

informerades informanterna om att det empiriska materialet endast skulle användas i 

denna studie. De fick även information om att de vid tidpunkten för färdigställd studie 

kunde få ta del av studien och dess resultat. 

Under intervjuerna har både ljud och bild spelats in. Videon är egentligen 

oväsentlig för studiens syfte men användes för att informanten skulle kunna identifieras 

av mig som forskare samt att informanten skulle se mig då detta annars kan var ett 

problem inom just netnografi enligt Kozinets (2010). Problemet kan uppstå om 

personerna inte uppger sitt verkliga yrke, namn, ålder och så vidare eftersom det 

eventuellt kan röra sig om minderåriga där det krävs andra etiska överväganden samt 

även vårdnadshavares underskrifter för deltagande (ibid.). 

 

5. Resultatanalys 
Under bearbetningen av det empiriska materialet fann jag att lärares upplevelser av 

relationen till sina elever många gånger beskrivs med hjälp av termer som kan kopplas 

till Scheffs begrepp om sociala band. Resultatanalysen har delats in i sju rubriker utifrån 

Scheffs begrepp: Band byggs upp, band hotas, band upprätthålls, band klipps av, band 

repareras, band testas och differentieringsgrad. 
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5.1. Band byggs upp 
Betydelsen med arbetet för att bygga goda relationer till eleverna är enligt lärarna av 

stor vikt. I den empiriska forskning som granskats lyfts ofta relationens betydelse för 

hur lärsituationen utvecklas. Sabol & Pianta (2012) betonar exempelvis att eleverna 

behöver ha goda relationer för att trivas i skolan, utvecklas socialt och vara motiverade 

till lärande. Andra som är inne på samma bana är Rimm-Kaufman et al. (2003), Krane 

et al. (2016), Murray-Harvey (2010) Nordenbo et al., (2008) och Roorda et al. (2011). 

Samtliga intervjupersoner framhåller att de tycker att det är jätteviktigt att lägga ner tid 

på att bygga upp relationer med eleverna redan från början, detta för att de anser att 

relationen påverkar elevernas kunskapsutveckling. Lisa lyfter relationens betydelse för 

att nå eleverna.  

Relationen är för mig oerhört viktig, finns inte relationen mellan lärare 

och elev så tror jag ju inte att eleven kommer anamma det du säger. 

Jag tror att för att vinna eleven så måste du först lära känna den och 

för att få eleven till att få en kunskapsutveckling så tror jag att 

relationen är jätteviktig. (Lisa) 

Mia pekar ut relationen som grunden för lärandet.  

Det är helt avhängigt hur min relation är hur min undervisning blir till 

eleverna och klasser över huvud taget. Att bygga relationer det är 

grunden till lärande som jag ser det. (Mia) 

Hedda betonar att relationen ligger till grund för att kommunikationen skall fungera. 

För att få en bra kommunikation med eleven så måste jag ha en bra 

relation och jag måste skapa den. (Hedda) 

Detta går i linje med det som Lisa uttryckte.  

Även Tess är inne på samma bana.  

Kan man inte ja prata med varandra och kunna ha en då funkar inte 

lärandet heller utan man behöver bygga grunderna på det först och sen 

kan man komma vidare med själva undervisningen och kunskaperna. 

(Tess) 
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Här finns en intressant spänning då flera av mina intervjupersoner trycker så hårt på 

lärarens ansvar att skapa den fungerande relationen. Hedda uttrycker explicit att det är 

hennes uppgift att skapa den.  Scheff (1994) och Lilja (2013) lyfter istället vikten av att 

båda parterna är delaktiga. Scheff (1994) menar att det sociala bandet innebär ömsesidig 

bekräftelse vilket kan tolkas som att även eleven har ett ansvar för att relationen ska 

fungera. Lilja (2013) beskriver relationen som något som båda parterna är med och 

bygger upp och som dessutom måste bekräftas av båda.  

Det finns en samsyn bland lärarna att de, i början av terminen eller när de får en 

ny klass, fokuserar på gruppstärkande och lära känna övningar. Lärarna uttrycker att det 

krävs mycket arbete för att bygga upp relationer till eleverna. Det viktigaste, enligt 

lärarna, är att visa intresse för eleverna, se alla, bjuda på sig själv och känna av hur nära 

man får komma eleverna (differentieringsgraden). Lisa betonar vikten av att öppna upp 

sig för sina elever.  

Jag tror mycket på det här samarbetet att man bjuder på sig själv 

litegrann. Jag måste berätta vem jag är, vem min familj är och om 

mina barn och barnbarn och det här att de blir inkluderade i mitt liv 

litegrann utanför skolan också. Att inte bara jag är en figur som finns i 

skolan för jag finns ju faktisk. Jag kan berätta om det och de kan få 

delta i det här livet precis som jag får delta i deras liv. Att de berättar 

saker för mig där vi kanske hittar en connection som inte hör till 

skolan utan kanske hör till ett visst intresseområde. (Lisa) 

Bea beskriver en del av relationsarbetet med eleverna.  

Jag har små lektioner. Det kan handla om allt möjligt. Det kan handla 

om hur/vad kan jag göra om det blir bråk på rasten, finns det saker 

som jag tycker om i mig själv, hur ska jag vara som en 

kompis.(…)Sen brukar jag också ha små samtal med dem (eleverna) 

individuellt och i små grupper hur veckan/veckorna har varit eller hur 

dagen har varit beroende på hur jag ser att de mår. (Bea) 

Vissa elever upplevs, av lärare, som mer problematiska. Birch & Ladd (1998) lyfter att 

vissa ”problematiska beteenden” hos eleverna påverkar lärar- och elevrelationen på ett 
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negativt sätt. Även lärarna är inne på denna bana. Bea uttrycker svårigheterna med 

utåtagerande elever. 

Dem utåtagerande barnen är väl nästan svårast tycker jag för de är så 

väldigt väldigt olika. Det är ju alla barn, olika, men dem utåtagerande 

barnen (...) det är inte lätt det där att jag förstår och känner att de inte 

riktigt litar på en (…) då är det tilliten som fattas. (Bea) 

Även Hedda uttrycker att exempelvis diagnoser kan försvåra byggandet av relationer.  

Oftast presterar de (eleverna som läraren har goda relationer till) 

väldigt väl därför att de oftast är trygga i sig själv redan från början 

och tar spontant kontakt. Då är det ju också lättare att undervisa för de 

är öppna för att jobba så oftast har de väldigt höga mål. Har man 

utåtagerande eller har en ADHD diagnos så kan det ju liksom mörka 

mycket av deras kunskaper för de kan inte få fram dem, det blir 

alldeles för jobbigt för dem. Likadant för en elev som är väldigt 

introvert och kanske är rädd för saker så är det svårare att prestera och 

det krävs mer av mig som pedagog att få med dem… men det behöver 

inte betyda att de har dåliga resultat. (Hedda) 

Flera av lärarna uttrycker att just dem utåtagerande och de svaga eleverna tar upp en 

stor del av deras tid trots att de är ett fåtal per klass. I följande citat berättar Mia att hon 

fördelar sin tid.  

50 % (av tiden) på de svag, utåtagerande eleverna eller kanske mer, 

jag kanske räknar lågt när jag bara säger 50, sen är det nog, oj det här 

låter inte bra, det är nog minst 30 % på de starka och sen får de i 

mitten det som blir kvar. (Mia) 

Även Maria uttrycker sig liknande.  

Jag måste ju hela tiden ägna mig åt de som märks och syns och stör 

massa för att annars går det ju inte att bedriva undervisning med de 

övriga. De tar ju väldigt mycket tid, dem utåtagerande barnen. (Maria) 
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Hedda är inne på samma spår.  

Jag skulle nog säga att hälften blir till de låg- och högpresterande och 

hälften är till resten, det är den stora gruppen då. (Hedda) 

Lisa är den enda som berättar att hon uppskattar att hon ger alla elever lika mycket tid, 

men att hon gör det på olika sätt.  

Det bästa är ju att inte ha för stora klasser så att du kan jobba med hela 

gruppen samtidigt. Jag tror inte på för stora grupper för det är oerhört 

mycket svårare att skapa relationer med alla då. Jag tror att du skapar 

relationer i ditt klassrum under dagen när du undervisar, när du bara 

finns där på rastvakter. (Lisa) 

Enligt Birch & Ladd (1998) associeras lärarnas uppfattning av elevers beteende med de 

uppfattningar som lärare bildat kring specifika elever. De menar att lärare är mer 

positivt inställda till elever som är tillmötesgående, försiktiga och ansvarsfulla (ibid.). 

Konflikter med elever är något som de flesta av lärarna har varit med om och även 

något som påverkar lärar- och elevrelationen. Det är, enligt Ahnert et.al.(2012), av stor 

vikt att en relation inleds utan konflikter, annars kan det få långvariga konsekvenser för 

lärar- och elevrelationen. En relation som vid ”uppbyggandet” kantas av konflikter kan 

vara svår att reparera och skapa något positivt av (ibid). Tess uttrycker svårigheterna 

med elever som påverkats av sina föräldrar i början av relationen.  

Svårigheterna är ju som när man märker, nu tänker jag på en annan 

elev här, att föräldrarna var ganska anti skolan och det speglade av sig 

jättemycket på eleven också.  Då är det ju svårt att få en bra relation 

också många gånger. Med de eleverna så blir det lite kämpigt och det 

är inte alla gånger man lyckas jättebra. (Tess) 

Även Hedda håller med om att föräldrarnas inställning till skolan påverkar eleven. 

 Det kan ju också vara att föräldrarna har en dålig relation till skolan. 

Då kan det påverka eleven också att de känner att jag har inget 

förtroende för läraren och så avspeglar det sig på eleven och då tappar 

man. (Hedda) 
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Agnes beskriver samma problem som ovan. 

Där det har varit föräldrar som inte har tyckt om skolan eller som inte 

tyckt att jag varit bra. Sen har eleven fått tagit med sig det och kanske 

aldrig fått nån chans och tycka att skolan är rätt okej eller att det är lite 

kul att vara med på mina lektioner. Då är det ju jättesvårt för det är ju 

klart att mamma och pappa är viktigare än vad jag (läraren) är och så 

ska det ju vara, då blir det svårt. (Agnes) 

Sabol & Pianta (2012, s. 216) skriver att eleverna bygger band till den person som tar 

hand om dem (Sabol & Pianta skriver caregiver) långt innan de börjar i skolan och att 

den relationen/de banden får stå modell för elevernas tolkningar av och interaktion med 

andra människor. Detta blir extra problematiskt då en relation ska inledas utan 

konflikter. 

Lisa arbetar hårt med att bygga band och menar att det finns elever där bandet 

bara finns redan från början medan vissa måste hon anstränga sig extra mycket med för 

att bygga band med.  

Vissa barn behöver man inte ens närma sig för de vet ju att vi har en 

god relation. Andra barn måste man verkligen anstränga sig mer för 

och kanske sitta vid deras bord, prata mer med dem, kanske be dem 

stanna kvar innan de går på rast någon gång för att man ska prata 

litegrann med dem för att inge dem lite förtroende och skapa kanske 

en djupare relation. (Lisa) 

Flera av lärarna lyfter relationens som viktig för att eleverna ska kunna prestera i 

skolan. Martin & Dowson (2009) håller dock inte helt med om lärarnas beskrivning av 

relationen som något avgörande för elevernas akademiska framsteg utan menar att 

relationen är viktig men inte viktigast. Det Martin et al. (ibid.) vill få fram är att 

eleverna kan ha ett eget driv och att detta inte ska underskattas då eleverna med hjälp av 

sitt driv kan uppnå mycket utan att ha en god relation till sin lärare. Nordenbo et al. 

(2008) betonar att det inte är själva relationen som gör resultaten i skolan bättre utan att 

de goda relationerna motiverar eleverna till att prestera vilket i sin tur höjer resultaten. 

Även Sabol & Pianta (2012) är inne på samma spår och menar att relationen påverkar 
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eleven i allt den gör i skolan och att lärare, genom att bygga goda relationer till 

eleverna, kan motivera eleverna och öka deras akademiska framsteg. McCuaig (2012) 

lyfter istället den vårdande relationen som ett sätt att motivera eleverna till att förändras 

för att anpassa sig efter vad skolan och staten anser är bra och på så vis utöva 

pastoralmakt över eleverna. Agnes beskriver goda relationer som något som underlättar 

för båda parterna. 

Jag tänker att elever som känner att vi har en god relation och kan tala 

om för mig hur de känner inför olika uppgifter, jamen då kommer vi 

ju vidare också mot att de inte skulle våga tala om för mig om 

någonting är lätt eller svårt. Eller en sån enkel sak som att mina elever 

vågar säga nää Agnes, nu var du inte tydlig nu vet jag inte vad jag ska 

göra och då är det ok. Eller att de är där de kan säga fast nu har inte du 

rätt. Det är ett ge och ta. Att det finns respekt oss emellan, att det är 

öppet för då kommer vi längst tänker jag. (Agnes) 

 Även Maria lyfter relationer på samma vis som Agnes.  

Har jag en bra relation till de som har de som har det svårt då går det 

ju bättre för dem än om de är negativa till mig och negativa till det 

mesta i skolan. Då är det jättesvårt. (Maria)  

Mia uttrycker ett samband mellan relation, prestation och tid. 

De eleverna som jag kallar mellanmjölkens land, ja det är nog sådana 

elever som alltid klarar sig på något sätt men jag upplever att deras 

progression är sämre. Det är inte samma utveckling hos dem. Där 

skulle man ju kunna förvänta sig en högre nivå efter de här två åren, 

men jag upplever att det stannar av iallafall i mina ämnen. De eleverna 

(som har en god relation till lärarna) är mer balanserade och lugnare 

och kan då landa i vad de faktiskt ska göra på lektionerna, vad gäller 

uppgiften, och ta till sig instruktioner enklare och så. (Mia)  

Här motsätter sig Tess som upplever att det inte alltid finns ett samband. 
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Man kan ju ha bra relationer fast de inte presterar bra ändå. Det beror 

ju på vad de har för kunskaper och hur de tar till sig (kunskaper). Det 

är ju inte alltid en bra relation gör så att de får in kunskaperna jättelätt. 

Det är ju inte alltid de lyckas heller för man (läraren) kan ju ha goda 

relationer men man kanske inte kan lära ut så bra alla gånger. (Tess) 

 Hattie (2009) är inne på samma väg som Tess och menar att det är goda 

ämneskunskaper tillsammans med goda relationer som motiverar eleven till att prestera 

bättre. Detta är en del i det som Nordenbo et al. (2008) valt att kalla didaktikkompetens. 

De menar att läraren skall hålla en professionell nivå på sin undervisning och att detta i 

sin tur leder till att öka elevernas inlärning (ibid.). Även Aspelin (2015b) tänker i dessa 

banor men har då istället valt att benämna det ämneskompetens. Han (Aspelin, 2015a) 

lyfter även vikten av att det utöver relationer och kunskap även krävs fostran och 

omsorg för att det ska bilda en helhet i skolan.  

 

5.2. Band hotas 
Frelin (2010) skriver om att relationer bland annat kan raseras och att läraren, vid de 

tillfällena får arbeta hårt för att reparera relationen igen. Om förtroendet bryts på grund 

av lärarens handlande kan det ta lång tid innan lärar- och elevrelationen reparerats 

(ibid.). Mia lyfter brytandet av ett förtroende som en svårighet i relationsarbetet.  

När eleven kommer med ett förtroende där jag vet att jag måste lyfta 

det vidare, det tycker jag är svårt. Där måste jag alltid vara ärlig mot 

eleven såklart och tala om att nu har du berättat för mig så nu måste 

jag ju ta hjälp med… därför att… och så. Jag tycker att det är en 

svårighet fortfarande och det gör ont i hjärtat ibland men jag vet ju 

också att för att jag ska kunna hjälpa eleven fullt ut så måste jag ju gå 

vidare med vissa saker. (Mia) 
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5.3. Band upprätthålls 
Sociala band byggs och upprätthålls, enligt Scheff (1994), genom både verbal och 

ickeverbal kommunikation. I lärarnas beskrivningar av hur de gör för att upprätthålla 

banden så framgår det tydligt att den verbala kommunikationen är en viktig del i 

upprätthållandet. Hedda betonar vikten av att ha kunskap om eleverna. 

 

För att kunna visa ett intresse måste jag ju också ha kunskap om 

eleverna. Jag måste ta reda på, vad är den (eleven) intresserad av på 

fritiden, vad gillar den att göra för att ha nåt samtalsämne som kan 

knyta ihop det. När man väl har skapat en relation så gäller det att 

behålla det där förtroendet, att inte tappa längs vägen utan att 

fortfarande binda ihop så att man har en bra relation. (Hedda) 

 Även Maria uttrycker liknande tankegångar.  

Man frågar om syskon och saker som de kanske har gjort i helgen 

eller på aktiviteterna, hur det var där och ställer frågor i matsalen 

kanske när vi sitter och äter eller när man är ute på rastvakt. (…) man 

hittar de här sakerna som jag kan prata med dem om och bygga 

relationen med hjälp utav så att säga. (Maria) 

Rimm-Kaufman et al. (2003) menar att det är viktigt att ta reda på och visa intresse för 

elevernas fritid och intressen för att kunna skapa goda relationer till eleverna. Verkar 

man som lärare vara otillgänglig och ointresserad är det svårt att bygga goda relationer 

till sina elever. Krane et.al.(2016) lyfter bland annat fram konflikter och negativa 

känslor som kännetecken för en negativ lärar- och elevrelation. Även vikten av att skapa 

strategier för att undvika det lyfts fram då negativa relationer i längden kan leda till att 

eleverna blir hemmasittare (ibid.)  

Hedda lyfter att ytterligare ett sätt att upprätthålla banden till eleverna är att känna 

av om man är rätt person att tala med eleven om en incident eller inte.  

Det behöver ju inte vara så att eleverna har den bästa relationen med 

mig det kan ju vara en fritidspedagog, vaktmästaren eller någon annan 

men att vi som vuxna måste acceptera det att jag är kanske inte den 
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som har den bästa relationen utan det kan vara någon annan och då 

gäller det att bygga på det om någonting har hänt så är det kanske 

vaktmästaren som ska komma och ta det där snacket för att ni har ju 

de bästa samtalen. (Hedda) 

Även Maria framhåller vikten av att känna av eleven. Om eleven sedan har starka band 

till någon annan person än läraren själv så kan läraren använda sig av den personen för 

att förmedla det eleven förväntas prestera. 

Man kan gå via en annan vuxen som de (eleverna) har förtroende för 

till exempel en fritids (pedagog), speciallärare, elevassistent eller 

någon liknande. Då har de förtroende för en annan vuxen istället för 

mig då kan jag ju gå via den vuxne och tala om vad de ska göra och 

hur de ska göra. (Maria) 

För att upprätthålla banden krävs det att läraren är lyhörd gentemot eleven. Både 

Aspelin (2015b) och Lilja (2013) beskriver att det som lärare är viktigt att kunna sätta 

sig in i hur eleverna tänker och vara lyhörd och flexibel för att upprätthålla en god 

relation.   

Vikten av att interagera med eleverna utanför klassrummet är något som Luce et 

al. (2017) lyfter fram som en viktig del i byggandet och upprätthållandet av relationer. 

De beskriver bland annat raster som bra tillfällen för att interagera med eleverna utanför 

klassrummet. Lisa är inne på samma spår och menar, precis som Claessens et al. (2017), 

att det är de spontana som är den viktiga biten i byggandet och upprätthållandet av band 

med eleverna. 

Det är oerhört viktigt för relationsskapandet och jag menar det här 

med rastvakter. Det är fantastiskt skönt att man faktiskt får lov att gå 

ut och vara ute under sin arbetstid och får lov att vara med barnen ute. 

Det kan vara att man vevar repet på rasten eller att man ritar hage eller 

är med och spelar fotboll men att man deltar. Jag tror jättemycket på 

det, det här arbetet med olika grupper, ja det blir ju det för det är ju 

inte alla som spelar fotboll men det är ju inte alla som hoppar rep 
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heller så man är ju liksom med alla grupper ändå. Jag tror det 

vardagliga är jätteviktigt. (Lisa) 

Även Anneli Frelin (2010) framhåller att just småprat, på exempelvis rasterna, mellan 

lärare och elever kan vara ett medvetet och långvarigt relationsarbete. Rimm-Kaufmann 

et al. (2003) bygger vidare på detta och menar att läraren genom att visa intresse för 

elevernas intressen gör sig mer sympatiska och lättillgängliga för eleverna och att detta i 

sin tur underlättar för att bygga relationer till eleverna som gynnar dem (eleverna). 

När banden väl byggts upp menar Agnes på att det krävs olika mycket för att 

upprätthålla dessa band.  

Det jag tänker för många utav dem (eleverna som varken är hög- eller 

lågpresterande) är att de känner att allting är okej: du har koll på oss, 

du vet vad vi kan och du tycker om oss för det här och det här… men 

jag kanske inte måste lägga lika mycket energi på de eleverna för att 

få samma resultat som jag behöver lägga på de som är låg- eller 

högpresterande men de måste ju få samma känsla av att de också syns. 

(Agnes) 

Att ge eleverna bekräftelse är enligt Scheff (1994) en del i det sociala bandet. Detta sker 

genom både handlingar och känslor. Lärarnas sätt att upprätthålla banden till eleverna är 

att bekräfta eleverna genom både handling (exempelvis att delta i deras rastaktiviteter) 

och genom känslor (att visa att de bryr sig om dem). Enligt Scheff (1994) skall 

bekräftelsen vara ömsesidig och uttryckas så att inte någon av parterna känner sig 

avfärdad då detta kan leda till att banden hotas. Mia lyfter elevernas beteende som en 

del i bekräftelsen. 

De vågar uttryck åsikter. Det är ju inte alltid allting rullar på räls, 

ibland kan det hända att det uttrycks åsikter även i negativa 

sammanhang. Jag ser det som ett trygghetstecken att de törs uttrycka 

vad de känner och tänker. (Mia) 
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Även Lisa uttrycker detsamma.  

De litar på mig och kan komma och berätta saker för mig. Ibland så 

kommer de bara fram och vill sitta bredvid eller ber mig sätta sig vid 

deras bord för att de är ledsna, bara vill ha närhet och de gör det för att 

de litar på mig. (Lisa) 

Maria är även hon inne på elevernas beteende vad gäller goda relationer och bekräftelse.  

De som jag har en bra relation med dem får jag antingen en kram, en 

high five eller en nock av. (Maria) 

Respons från föräldrar ger också lärarna bekräftelse, vilket Mia lyfter i intervjun.  

Jag får respons från föräldrar via mail att eleverna tycker att det är bra. 

(Mia) 

Det som lärarna uttryckt och som även stöds av forskningen är med andra ord att lärarna 

behöver bekräftelse för att banden ska upprätthållas. Antingen genom att se framsteg i 

elevens resultat, beteenden eller genom respons från föräldrarna. 

 

5.4. Band klipps av 
Lisa beskriver att elever som inte lyckas bygga upp någon relation till läraren inte 

tycker att ämnet läraren undervisar i är roligt och då väljer att inte prestera. Hon tror 

därför att lärar- och elevrelationen påverkar eleverna i sitt skolarbete.  

Ja, alltså i synnerlighet det här med att tycka om ett ämne kan jag 

märka det att vi hade någon vikarie här nu som hade ett annat ämne. 

Där var det verkligen såhär att; måste vi ha det här ämnet, måste vi 

verkligen gå dit? Det är så tråkigt. Det var för att de inte hade någon 

relation med den här läraren och det lyckades de inte skapa heller så 

visst, ja men det tror jag säkert att prestationer och relationer har 

betydelse. (Lisa) 
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Även Maria lyfter relationens betydelse för elevers prestationer och lärande.  

Lärar- och elevrelationen påverkar jättemycket. Supermycket! Har 

man en dålig relation så är det ju nästan lögn i helsike att få dem 

(eleverna) att lära sig nåt. Har de bestämt sig att: Jag gillar inte den 

där fröken, då är det stopp. (Maria)  

Agnes uttrycker ett samband mellan negativa relationer och elevers prestationer.  

Det blir direkt svårare (när man inte lyckas bygga upp ett band till 

eleven). Jag tänker direkt på en elev där jag inte nådde fullt fram och 

där märker jag ju direkt. Då står man ju mer stilla för då blir det ju när 

jag kommer med förslag på något framåtsyftande så vill man inte 

riktigt lyssna för vad ska jag lyssna på dig för, så där går det absolut 

hand i hand (relation och prestation). (Agnes) 

Lärarnas upplevelser skiljer sig från vad den empiriska forskningen visar. Frelin (2010) 

håller inte med om att det handlar om att lärarna inte lyckats bygga någon relation till 

eleverna. Frelin (ibid) menar att alla lärare är i någon form av relation (med sina elever) 

men att relationen inte alltid är fördelaktig i utbildningssyfte. Krane et al. (2016) 

instämmer med Frelin (2010) och lyfter att det även kan finnas negativa lärar- och 

elevrelationer som påverkar eleverna i skolan. Ahnert et al. (2012) lyfter dilemmat med 

elever som uppvisar ”dåligt” beteende jämt emot lärare och klasskamrater och menar att 

det kan bero på otillräckliga instruktioner och otillräckligt med stöd i klassrummet. Den 

sammanlagda bilden visar en oenighet mellan den empiriska forskning som granskats 

och de lärare som intervjuats. Lärarna uttrycker att de börjar bygga relationer från första 

tillfället de träffar elever. De lyfter även att det, enligt dem, inte finns negativa 

relationer utan menar istället att antingen så lyckas man bygga upp en stabil relation till 

eleverna eller så klipps banden av. Forskningen visar istället på att relationer även kan 

vara negativa och att detta bland annat visar sig genom dåligt beteende från elevens 

sida. 
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5.5. Band repareras 
Enligt Ahnert et al.(2012) kan elever som inte får tillräckligt med stöd i klassrummet 

uppvisa dåligt beteende. Även Krane et al.(2016) är inne på samma spår och menar att 

konflikter och negativa känslor är något som kännetecknar negativa lärar- och 

elevrelationer. Lisa uttrycker vikten av att stötta eleven i klassrummet för att bygga upp 

en god relation. 

Den här eleven hade väldigt dåliga relationer med lärare innan i tre år. 

När vi började så visste jag om att jag skulle få en jättejobbig elev, 

han var ju inte rolig, han låg mer under bordet och då tog jag bort 

prestationen. Han skulle inte prestera någonting i skolarbetet men 

däremot skulle han vara med på mina lektioner och han skulle sitta 

med vid bordet, inte under bordet utan sitta på stolen. Sedan har vi 

jobbat med detta och faktiskt, nu häromdagen, så fick jag en 

fullräknad provräkning till exempel som han hade gjort där han hade 

gjort alla uträkningar och visade precis så som jag ville ha det. Där vi 

har tjatat hela hösten och där jag har fyllt i alla uppgifter han har gjort 

för att ge bra nu är du på väg nu tror jag att du kommer fixa det här 

och där man ser att han är med, han är jättemycket med så därför tror 

jag att goda relationer skapar goda prestationer också (Lisa). 

 Detta visar på vikten av att eleverna får tillräckligt med stöd och förståelse i 

klassrummet för att, inte bara kunna prestera utan kunna genomföra en skoldag. 

5.6. Band testas 
Enligt den empiriska forskningen (Scheff, 1994; Frelin, 2010) så testas banden hela 

tiden. När lärarna beskriver sina upplevelser av hur det ser ut när eleverna testar de band 

som byggs upp är det ofta det ”extrema” fallen som tas upp. Lisa uttrycker trotsighet 

som något som kan ske när banden testas.  

Eleven kan gå emot mig och säga nu var du orättvis mot mig nu 

tycker jag faktiskt att det är ditt fel. Han var ju inte rolig och han låg 

mer underbordet och såhär…”. (Lisa) 
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Även Maria lyfter ett liknande exempel.  

Inte göra som man säger utan göra tvärt om, svara emot, ja ha en 

tråkig attityd helt enkelt. De kan till och med smita och gömma sig. 

(Maria) 

Agnes upplever också att elever testar genom att trotsa. 

När jag kommer med förslag på något som är framåtsyftande så vill 

man inte riktigt lyssna för: ”Vad ska jag lyssna på dig för…”(Agnes) 

Om vi istället ser detta ur McCuaigs (2012) synvinkel så kan detta istället tolkas som de 

elever som inte passar in i formen, de som lärarna misslyckas att forma. Eleverna ska 

formas för att passa in inte ha dålig attityd, ligga på golvet och säga emot. Detta kan 

vara de elever som inte rätar in sig i ledet, som inte märker av, vill eller förstår vad 

samhället förväntar av dem. 

 

5.7. Differentieringsgrad (närhet och distans) 
Differentieringsgrad är något som flera av informanterna tar upp som en viktig punkt 

för att möjliggöra relationsbyggande. Det lärarna beskriver att de vill åstadkomma är, 

vad Scheff (1994) kallar, optimal differentiering. Det innebär att lärare och elev måste 

ha närhet men även ett avstånd då eleverna måste få vara självständiga. Lärarna 

beskriver att olika elever vill ha läraren olika nära. Vissa elever kräver mycket närhet 

medan andra elever upplever att de får sin ”kvot” av närhet fylld genom att läraren ser 

dem och har en god undervisning. Optimal differentiering är det som, enligt Scheff 

(1994), definierar ett stabilt socialt band. Det som framgår ur lärarnas utsagor kan med 

andra ord tolkas som att lärarnas mål med lärar- elevrelationen är att bygga ett stabilt 

socialt band där individerna kan upprätthålla kontakten med individer som är olika en 

själv. Agnes betonar vikten av att känna av eleverna för att kunna bygga en relation till 

dem. 

Man måste ju känna av varje barn, vissa barn vill att du ska komma 

nära, vissa barn vill inte att du ska komma nära och ha respekt för det 

och höra in vad barnet säger. (Agnes) 
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 Lisa beskriver detsamma som Agnes ovan.  

Vissa barn behöver vara nära hela tiden, andra de har mig på avstånd 

men de har ändå koll på mig. Någon annan har avstånd men skickar 

ett sms till mig på kvällen till exempel. Jag låter de nog vara. Jag 

bjuder in dem när de själva är mogna, jag hoppar inte på dem, det gör 

jag inte, utan de får själv ta och närma sig (Agnes). 

 Agnes menar även att behovet av närhet kan skilja sig mycket.  

Elever som bara behöver att jag ser dem och har en bra undervisning 

och de som behöver bli lite ompysslade varje dag eller få en extra 

fråga varje dag eller få beröm snabbt för något man gjort… (Agnes) 

Lisa vill poängtera att man måste ge eleverna frihet i relationen och låta eleverna 

komma till läraren, men i slutändan ändå vara den som bestämmer.  

Man kan ge att man ändå ger en viss frihet men ändå är det jag 

(läraren) som bestämmer och står för stabiliteten. (Lisa) 

 Lilja (2013) beskriver ett tillitsfullt förhållande ungefär så som lärarna gjort ovan. Hon 

framhåller att ett tillitsfullt förhållande kännetecknas av äkthet, omsorg, ett tydligt 

ledarskap från lärarens sida samt en tro på eleven. Även Nordenbo et al. (2008) betonar 

vikten av att stötta eleverna och vara toleranta mot elevernas egna initiativ för att öka 

inlärningen. Sammantaget kan man se en enighet i forskningen och bland lärarna kring 

att elever har olika stort behov av närhet och att det är viktigt att läraren känner av 

eleven och dennes behov av närhet. 

I mitt arbete med att kategorisera det insamlade materialet gav Scheffs begrepp 

mig goda verktyg. Begreppen hjälpte mig även att se olika dimensioner av lärarnas 

relationsarbete som sträcker sig över samtliga samtalsområden. 
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6. Diskussion 
Det finns över lag en samsyn mellan informanterna och den empiriska forskningen 

kring goda relationers positiva inverkan på eleverna i skolan. Dock finns det 

meningsskiljaktigheter kring om goda relationer ökar elevernas prestationer i skolan 

eller inte. I resultaten framkommer en stor grupp elever som, enligt lärarna, på grund av 

tidsbrist inte får möjlighet att bygga relationer till dem. En del av dessa elever får 

kanske bara ett ”hej” i början av skoldagen. För dessa elever kan relationen vara neutral. 

Istället för att tala om relationen som interpersonell så kan vi behöva vidga 

relationsbegreppet och istället diskutera det som en organisatorisk egenskap. 

 

6.1. Lärares tal om relationer 
Samtliga lärare beskriver att arbetet med att bygga relationer till eleverna är väldigt 

viktigt, vilket även den empiriska forskningen lyfter fram. Trots att både informanterna 

och den tidigare forskningen lyfter vikten av goda relationer till eleverna har de olika 

syn på hur relationen påverkar eleverna och deras lärande. Lärarna i intervjuerna 

beskriver att goda relationer hjälper eleverna att öka sina kunskaper då de vågar fråga 

och diskutera saker som de inte förstår. Jag tolkar detta som att relationen ses som ett 

verktyg för att lära. Den tidigare forskningen menar istället att en god relation kan 

motivera eleven till att prestera vilket jag tolkar som att relationen ses som ett verktyg 

för att motivera eleverna till lärande. Min teori är att det är en kombination av 

motivation, goda relationer och den egna drivkraften som ökar elevernas prestationer. 

Att se relationen som ett verktyg för att motivera eleverna kan, i Biestas (2005) mening, 

ses som att vi riktar ”våld” mot elevernas subjektivitet, transcendentalt våld. Med 

transcendentalt våld menar Biesta (ibid.) att läraren, genom att argumentera emot, 

utmana och ifrågasätta, utsätter elevens tankevärld för våld. Biesta (ibid.) skriver att allt 

lärande förutsätter transcendentalt våld. Genom att läraren pushar och utmana eleven till 

lärande så utsätter läraren eleven för transcendentalt våld. Enligt Biesta (ibid.) kan det 

transcendentala våldet ses som en del i god utbildning och en viktig del i själva lärandet. 

Det är alltid någon form av tvång inblandat då läraren måste förmedla den kunskap som 

bestämts och följa läroplanen och eleven kan därför aldrig välja helt fritt vad denne vill 

lära sig. Här har både McCuaig (2012) och Buka (2013) motargument att komma med 
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mot Biestas (2005) mer positiva syn på det transcendentala våldet. Enligt McCuaig 

(2012) och Bukas (2013) är positiva lärar- och elevrelationer ett sätt att hantera och 

fostra eleverna i klassrummet. Buka (ibid.) har i sin artikel lyft hur positiva lärar- och 

elevrelationer kan gynna eleverna i sina akademiska prestationer. Den positiva 

relationen skrivs i artikeln fram som ett verktyg för att motivera och disciplinera 

eleverna i klassrummet för att, i förlängning, underlätta för lärarna då elever lyssnar 

bättre på lärare de utvecklat en god relation till. McCuaig (2012) menar att läraren har i 

uppdrag av staten att forma produktiva och hälsosamma medborgare. Genom att 

använda sig av en vårdande relation kan läraren motivera eleverna till att ändra sina 

vanor och sitt sätt att tänka så att de formas till sådana medborgare som gynnar staten. I 

mina tolkningar av intervjuerna uppfattar jag det som att lärarna ändå tänker i Bukas 

(2013) banor när de beskriver att de elever som lärarna har goda relationer till lyssnar 

och är med bättre på lektionerna. Detta kan tolkas vara de elever som lärarna nått fram 

till och kunnat forma och då utövat sin pastoralmakt över. Biestas (2005) syn på god 

undervisning innehåller en typ av våld/förändring som kan vara smärtsam men detta är 

en del av det som är undervisning dock så handlar det mycket om lärarens intentioner. 

För att Biestas (ibid.) goda undervisning och relationell pedagogik ska fungera så krävs 

det inte bara att relationen ska fungera utan även att målet med undervisningen ska vara 

god och att läraren har goda intentioner. Läraren har en maktposition i samhället och 

skulle kunna använda sin makt, inte bara för att undervisa eleverna utan även för att 

manipulera och forma eleverna. Lärarna skulle även kunna utnyttja ”goda relationer” 

för att manipulera sina elever. Enligt Foucault så handlar makt om ett styrkeförhållande 

där den ena personen försöker få den andra att handla på ett visst sätt. I artikeln 

”Omtankens osynliga makt” (2006) beskriver Karin Permer och Lars Göran Permer den 

disciplinär maktutövning som pågår i klassrummet där fokus ligger på att forma 

eleverna så att de både lär sig saker och samtidigt blir fogliga. Detta sker genom att 

elevernas tillvaro i skolan regleras på olika sätt och eleverna förväntas då att ”rätta in 

sig i ledet” och ändra sin självbild så att denna överensstämmer med detta beteende. 

Lärarna använder sin maktposition för att dela upp eleverna i de som uppfyller kraven 

(gör klart de uppgifter de förväntas klara) och de som inte gör det och bestämmer vad 

som är normalt och onormalt i skolan. Att vinna elevernas förtroende är även det ett sätt 

att utöva makt. Genom att komma nära sina elever och bygga relationer till dem har 

läraren möjlighet att får reda på elevernas tankar, önskningar och funderingar och 
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använda den kunskapen för att forma eleverna. Kunskapen kan även användas för att 

bedöma och jämföra dem. Detta är hur pastoralmakten visar sig i dagens skola och 

utövas för att forma eleverna. Ingen av lärarna som intervjuats har uttryckt att de 

medvetet manipulerar eleverna utan istället lyft relationer som ett verktyg för att hjälpa 

eleverna att lära, ett verktyg för att disciplinera.  

Enligt Scheff så hotas banden ibland, vilket även sker i lärar- och elevrelationen. 

Få lärare lyfter exempel där banden hotas och frågan är då om detta är något som ligger 

i läraryrkets karaktär. Som lärare är man beroende av att det grundläggande förtroendet 

finns för att kunna genomföra sin lärargärning, medför detta att lärare inte vill ta 

konflikter?  I den tidigare forskningen lyftes vikten av att relationen börjar utan 

konflikter för att en god relation ska kunna byggas. Även ”problematiska beteenden” 

togs upp i den tidigare forskningen som något som påverkar relationen. Endast en av 

informanterna beskrev en situation där jag kan tolka att banden hotas. Det kan 

möjligtvis vara så att informanterna inte gärna vill tala om de situationer där banden 

hotas då detta kan ses som ett misslyckande i utförandet av deras lärargärning. En annan 

möjlighet är att lärarna har förlorat sin auktoritet. Tidigare hade eleverna och även 

föräldrarna en helt annan respekt för läraryrket. Numera är det allt fler elever som 

skolkar och beter sig illa där lärarna inte vågar ingripa på grund av rädslan att bli 

anmälda av föräldrarna. Skolinspektionens siffror visar att det förra året (2018) gjordes 

396 anmälningar av lärares lämplighet och skicklighet jämt emot år 2012 då det endast 

gjordes 28 anmälningar (Feldreich, 2019). Lärare blir anmälda av föräldrar som anser 

att lärarna kränker eleverna genom tillsägelser:  

Mamman till en av eleverna ansåg att hennes barn blivit kränkt, bland 

annat för att hen blivit utslängd ur skolmatsalen när hen betett sig illa. 

(Olsson, 2019)  

Detta kan skapa en stor osäkerhet bland lärarna då rädslan för att bli anmäld kan 

medföra att lärarna inte vågar säga ifrån om elever uppför sig illa. Den empiriska 

forskningen har inte tagit upp detta som ett problem och en anledning till det kan vara 

att skolsystemet i Sverige är annorlunda gentemot andra länder.  
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6.2. Relationsarbetet – grunden till lärande 
Det finns en samsyn bland både den empiriska forskningen och lärarna att det är viktigt 

att lägga ner mycket tid på att bygga relationer till sina elever. Lärarna är eniga om att 

relationen är av stor vikt för elevernas kunskapsutveckling. Tess lyfter relationens 

betydelse för kunskapsinhämtningen.  

Kan man inte ja prata med varandra och kunna ha en då då funkar inte 

lärandet heller utan man behöver bygga grunderna på det först och sen 

kan man komma vidare med själva undervisningen och kunskaperna. 

(Tess) 

Tess, och flera av lärarna, uttrycker att en god relation till eleverna gör att eleverna är 

mer närvarande på lektionerna och kan berätta för läraren om det är för svårt, lagom 

eller för lätt. Detta gör att lärarna lättare kan anpassa undervisningen till elevernas olika 

behov vilket i sin tur gör att eleverna kan prestera bättre. 

Lärarna talar dock endast om goda relationer eller ingen relation alls. Inom den 

empiriska forskningen lyfts istället att lärar- och elevrelationen antingen är positiv eller 

negativ. Frelin (2010), bland andra, menar att det alltid finns någon form av relation 

mellan eleven och läraren. De elever som lärarna beskriver att de inte lyckats bygga 

någon relation till menar alltså forskningen istället är att det skapats en negativ relation. 

Detta är något som Agnes beskriver.  

Det blir direkt svårare när man inte lyckas bygga upp ett band till 

eleven. Jag tänker direkt på en elev där jag inte nådde fullt fram och 

där märker jag ju direkt. Då står man ju mer stilla (Agnes). 

 Här menar bland andra Ahnert et al. (2012) och Krane et al. (2016) istället att eleven 

och läraren har en negativ relation där eleverna uppvisar dåligt beteende. Denna relation 

påverkar även elevens prestationer i skolan på ett negativt sätt. Här väcks en del frågor 

hos mig: Hur kommer det sig att lärarna väljer att uttrycka det som att de inte lyckats 

skapa någon relation istället för att säga att de har en negativ relation till eleven? Är det 

så att man som lärare inte vill känna att man misslyckats, vilket man kanske kan komma 

att känna om man skapat en negativ relation till en elev? Är det för att lärarna vill 

framställa sig själva i bättre dager och att det då kanske låter bättre att man inte lyckats 
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bygga upp någon relation istället för att säga att man inte kunnat lägga ner den tid som 

behövts för att bygga en god relation till eleven? Detta är sådana frågor som får mig att 

fundera över validiteten i mina resultat. För att säkerställa att man får ett så 

sanningsenligt resultat som möjligt skulle det behöva göras ännu en studie med ett 

större antal informanter samt ställas frågor kring prestige i läraryrket. Detta för att se om 

resultaten fortfarande visar samma uppfattning om att man kan misslyckas med att 

bygga relationer till sina elever. Ytterligare funderingar kring detta är att vi, enligt 

Scheff, alltid befinner i någon relation med andra och enligt forskningen kan det vara en 

negativ relation. Jag funderar över om det inte kan vara så att man kan ha någon slags 

neutral relation. Med neutral relation menar jag att det helt enkelt inte finns någon 

relation mellan lärare och elev och båda är nöjda med detta. Eleven har ett eget driv och 

arbetar på så länge läraren är ämneskompetent och förmedlar kunskapen på ett bra sätt 

under lektionerna. Både Lisa och Agnes beskriver under intervjuerna att de har elever 

som de inte har någon aktiv relation med (varken god eller negativ).   

Jag låter de vara och jag kan jobba i bakgrunden och se hur det funkar. 

(Lisa) 

De som bara behöver att jag ser dem och har en bra undervisning. 

(Agnes) 

 Även detta är intressant då forskningen nämner att elever kan klara sig bra i skolan 

om de har ett eget driv men går inte in djupare på ämnet. Neutrala relationer har ej 

tagits upp i den tidigare forskning som lästs in och kan därför vara förslag på vidare 

forskning inom ämnet. En relation kan kanske vara mer än interpersonell. Det kan vara 

en intrapersonell relation som ligger som ett fundament inom klassrummets 

organisation. En interpersonell relation är något som sker mellan två eller flera individer 

medan en intrapersonell relation är som något som sker inom en själv utan interaktion 

med andra människor (Martin & Dowson, 2009). Eleven kan exempelvis ha en relation 

till framtiden och vara motiverad av detta. Det kan även vara en respekt gentemot sina 

föräldrar. Det innebär att vi kan behöva vidga synen på relationer i skolan och arbeta 

med en annan typ av band då den institutionella relationen inte går att fånga i Scheffs 

begrepp. 
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Normalt sett så testas banden hela tiden, enligt Scheff, för att se var gränserna går men i 

den institutionaliserade situationen som eleverna befinner sig i, i skolan, så lyfter 

lärarna elever med ”dåligt beteende” som de som testar. Möjligtvis kan det vara så att 

lärarna inte uppfattar att de ”vanliga” eleverna testar relationen på grund av de elever 

som testar på ett mer extremt vis. Alternativt att de ser mellan fingrarna när de 

”vanliga” eleverna testar eftersom relationen där anses som god. Ännu en gång 

återkommer vi till att det är eleverna i mellanskiktet som blir de som inte syns då det 

finns andra elever som sticker ut och kräver lärarens tid och uppmärksamhet. Den 

empiriska forskningen, precis som lärarna, koncentrerar sig ofta på elever i svårigheter. 

Eleverna i mellanskiktet är något som sällan tas upp i forskningen och kan därför vara 

ett förslag till fortsatta studier inom ämnet. Hur påverkas eleverna av snedfördelningen 

av lärarens tid för att bygga relationer? Har detta någon inverkan på eleverna på längre 

sikt? Detta är två av de frågor som väcks när jag läser om all forskning kring relationer 

där elever med problematiska beteenden eller socialt utsatta elever står i centrum. 

Alla informanterna uttrycker på ett eller annat sätt att det är viktigt att veta hur 

nära eleverna de får komma. Genom att använda mig av Scheffs begrepp differentiering 

när lärarna lyfter elevers behov av närhet på olika sätt har jag, i mina resultat, kunnat 

synliggöra det som flera av lärarna beskrivit vara av stor vikt för relationsbyggandet. 

Applicerandet av begreppet differentiering i en institutionaliserad situation är inget jag 

funnit i den tidigare forskning som lästs igenom under arbetets gång. Mina resultat visar 

på att lärare lägger mycket tid på att ”känna in” sina elever för att, som Agnes uttryckte 

det.  

Vissa barn vill att du ska komma nära, vissa barn vill inte att du ska 

komma nära. (Agnes) 

Ordet differentiering tycks inte vara något välkänt begrepp bland lärarna då ingen av 

intervjupersonerna nämner begreppet utan beskriver istället betydelsen.  

Med hjälp av Scheffs begrepp har jag kunnat dela upp lärarnas utsagor om sitt 

relationsbyggande i olika kategorier. Genom dessa sju kategorier (band; byggs, 

upprätthålls, hotas, repareras, klipps av och differentieringsgrad) har jag kunnat 

synliggöra de olika delar som kan ingå i och påverka lärarens relationsarbete. När 

Scheffs begrepp appliceras på lärares upplevelser av lärar- och elevrelationen ger det 
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lärarna nya begrepp att använda sig av när de behöver ta upp olika händelser med 

exempelvis kollegor som gör händelsen enklare att förstå.  

 

6.3. Eleverna i mellanskiktet 
Relationen är, enligt informanterna och tidigare forskning, ett viktigt inslag i elevernas 

skolgång men trots detta så upplever lärare att de har svårt att få tid till att bygga upp 

goda relationer med alla elever. Ett flertal av lärarna uttrycker att de ofta har goda 

relationer till elever som har ”problematiska beteenden” och elever som är 

högpresterande. Detta kan hänga ihop med att de lägger ner mer tid på att bygga upp 

dessa relationer. När lärarna resonerar kring den tid de lägger ner på att bygga upp 

relationer till eleverna lyfter de att det oftast är eleverna i mellanskiktet som får nöja sig 

med den tid som blir över. Jag kan, genom informanternas utsagor, utläsa att när lärarna 

upplever att det är svårt att bygga upp en relation till en elev lägger de ofta ner mer tid 

på relationen. Lärarna förklarar att det ofta är elever med inlärningssvårigheter och 

högpresterande elever som de måste lägga extra tid på.  

Både den tidigare forskningen samt informanterna uttrycker hur viktigt det är att 

bygga goda relationer till sina elever för att kunna ”känna in” hur mycket lärarna kan 

pusha sina elever. Murray och Pianta (2007), bland andra, menar att det är avgörande 

för elevernas kunskapsutveckling med en lyhörd lärare som känner sina elever och vet 

vad och hur mycket de kan. Detta kan vara något som de elever som lärarna inte hinner 

prata med så ofta går miste om då lärarna menar att de sällan har tid att göra mer än att 

hälsa på dessa elever under dagarna. Storleken på klasserna påverkar också lärarens 

möjligheter att bygga relationer med sina elever. Då klasserna blir större är det även fler 

barn i behov av stöd som kräver tid av läraren, detta leder till att eleverna i 

mellanskiktet får klara sig med den tid som läraren har över efter att denne hanterat 

diverse oförutsägbara händelser i klassrummet.  

 

6.4. God relation = god prestation? 
I den empiriska forskning som jag läst och i intervjuerna som gjorts så talas det främst 

om de ”stökiga”, svaga och de högpresterande eleverna när det gäller relationens 
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påverkan på elevernas prestationer. De elever som befinner sig i mellanskiktet 

omnämns sällan. Lärarna menar att de behöver lägga mer tid på att bygga upp relationer 

till de elever som är utåtagerande för att lära känna dessa och kunna få en god kontakt 

med eleverna. När de byggt upp en relation till eleverna ska det i sin tur göra så att 

lärarna kan avstyra utåtagerande beteenden i större utsträckning. Detta beskrivs som 

något som gynnar de andra eleverna då de kan delta i lektionerna utan någon som stör. 

Tess lyfter problematiken kring eleverna i mellanskiktet. 

Eleverna i mitten, ja, jag tror att man ibland kan tappa en del elever, 

speciellt de som är tysta. Många gånger så har man mycket att göra 

med de som hörs och syns och har det svårare för sig. (Tess)  

I längden kommer detta troligtvis inte att vara något som fungerar då övriga elever inte 

kommer vidare i den takt de skulle kunna göra om inte en stor del av lärarens tid skulle 

gå åt till dem utåtagerande eleverna.  

Samtliga lärare beskrev att de elever som är utåtagerande eller har någon diagnos 

ofta tar upp mycket av deras tid. Även elever som är högpresterande kräver en del tid då 

lärarna behöver vara uppmärksamma så att det inte blir för lätt och eleverna tappar 

suget. Enligt lärarna är det eleverna som befinner sig i mellanskiktet som blir de som 

drar nitlotten. Det är dessa elevers prestationer i klassrummet som kan påverkas av att 

lärarna inte hinner med att pusha dessa elever tillräckligt då övriga elever kräver mycket 

tid för att fungera. Eleverna i mellanskiktet är de som ”klarar sig” med den tid som 

läraren får över och ändå presterar godtagbart. Lärarna menar att om dessa elever hade 

fått lika mycket tid med läraren som de elever som är utåtagerande eller högpresterande 

skulle de prestera bättre i skolan än vad de gör för tillfället. Det kan självklart även bero 

på andra faktorer men att lärarnas tid till att bygga relationer med dessa elever är 

begränsad verkar vara något som lärarna tror påverkar elevernas prestationer. Det finns 

även elever, som bland annat Martin et al. (2009) beskriver, som har ett eget driv. Dessa 

elever kan prestera trots negativa relationer. När jag, utifrån resultat och forskning, 

resonerar kring om goda relationer ger goda prestationer så är det självklart att det 

hjälper att ha goda relationer men det är inget måste. Även lärarens ämneskompetens är 

viktig för elevernas prestationer samt hur läraren förmedlar kunskapen till eleverna.  

När läraren ska bygga upp en relation med en elev så är det viktigt att läraren tar reda på 

elevens ambitionsnivå och bedömer elevens kapacitet. Om elever har låg ambition och 



	

52 

 

hög kapacitet så kan man motivera och pusha eleven längre. Men har eleven höga 

ambitioner men läger kapacitet så måste läraren hantera detta för att inte mista sin 

trovärdighet. Det är en balansgång där det är av stor vikt att läraren känner sina elever 

för att kunna ställa rätt krav på dem. 

6.5. Differentiering 
Som jag tidigare skrivit så är både informanterna och den tidigare forsningen eniga om 

att det är av stor vikt att läraren känner in eleven ordentligt och kan avgöra hur ”nära” 

läraren får/kan vara. När lärarna bygger upp en relation tillsammans med en elev så lär 

sig läraren även hur nära eleven den kan vara. Lärare som inte känner av hur nära 

eleverna tillåter läraren att komma utan ”inkräktar” på elevens utrymme kan, som 

Scheff (1994) kallar det, testa banden som byggts upp och om läraren sedan inte känner 

av när denne ska backa så kan banden i värsta fall klippas av. Skulle detta ske så är det 

något som påverkar eleven i framtida lärar- och elevrelationer också. Ahnert et al. 

(2012) är några av de forskare som lyfter fram vikten av att bygga goda relationer till 

sina elever och menar att relationen måste inledas på ett bra sätt, annars påverkar det 

relationen en lång tid framöver.  

6.6. Slutsats 
Relationer är något som ligger lärarna varmt om hjärtat. Samtliga lärare som intervjuats 

för studien vittnar om vikten av att lägga ner mycket tid på att etablera goda relationer 

med elever. Detta innebär att de lägger ner mycket tid på att lära känna elever, 

intresserar sig för deras fritidsintressen samt bjuder på sig själv. Då lärarna har många 

elever i sina klasser upplever de att det finns vissa elevgrupper som tar upp en större del 

av tiden. Elever som är långt fram i sitt skolarbete upplevs, av lärarna, som en 

elevgrupp där det behövs läggas en del tid på att bygga relationer. Dessa elever riskerar 

annars, enligt lärarna, att antingen tröttna på skolan eller störa sina klasskamrater. När 

det läggs mycket tid på relationsbyggandet och det blir en positiv lärar- och elevrelation 

berättar lärarna att eleverna själva kan berätta om de behöver större utmaningar. Genom 

en positiv lärar- och elevrelation kan lärarna pusha de elever som presterar bra till att 

göra det ännu bättre istället för att bara göra ”tillräckligt”.  

Den andra elevgruppen som tar mycket tid från lärarna är de utåtagerande och 

stökiga eleverna. I intervjuerna framkommer det att lärarna använder sig av relationen 
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och banden för att lugna och strukturera upp tillvaron i skolan för de stökiga eleverna. 

Desto stabilare relation som byggts upp desto lugnare upplever lärarna att de stökiga 

eleverna kan bli. Lärarna lyfter att det beror på att eleven litar på läraren då det byggts 

upp stabila band och att eleven då vill göra det som anses som rätt. När banden 

etablerats börjar eleven även att prestera, något som eleven tidigare inte kunnat göra. De 

utåtagerande och stökiga eleverna får, enligt lärarnas utsagor, större delen av lärarnas 

tid. Detta för att de övriga eleverna i klassrummet ska kunna få arbetsro.  

Den sista elevgruppen som nämns i intervjuerna är eleverna i mellanskiktet. Det 

är de elever som i stor utsträckning ”klarar sig själv” i klassrummet. Dessa elever är de 

som får den minsta delen av lärarnas tid men som ofta är flest till antal. Det är med 

dessa elever som lärarna ibland kan ha en neutral relation. Dessa elever hade troligtvis 

kunnat öka sina prestationer om lärarna hade haft tiden att etablera band till dem. Istället 

för att öka sina prestationer och nå sin fulla potential sker, enligt lärarna, en jämn 

progression i enlighet med elevens åldersgrupp. De elever som har en neutral relation 

till läraren kan då drivas av något intrapersonellt istället för interpersonellt. 

Överlag upplever lärarna att när läraren och eleven känner varandra väl i en stabil 

relation medför det att läraren vet när den behöver stötta och när den ska pusha/utmana 

eleven. Studien antyder också att det finns en annan sida i förhållandet - en manipulativ 

sida. Detta innebär att en positiv relation kan användas för att manipulera studenter och 

ändra deras beteenden för att passa in i samhällets ramar. 

Min slutsats är att lärarna upplever att goda relationer är av stor vikt och ger goda 

prestationer. Positiva relationer kan användas på olika sätt: som ett verktyg för att lära, 

ett verktyg för att motivera och ett verktyg för att disciplinera. Den lärare som hade 

färre elever i sin klass utryckte att det gjorde stor skillnad för att hinna etablera band till 

eleverna och därigenom få en god relation till dem. Lärarnas uppfattning av relationen 

är att den, av olika anledningar, påverkar eleven mycket i deras akademiska 

prestationer.  
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6.7. Framtida forskning 
Förslag på framtida forskning är att undersöka den intrapersonella relationen inom 

skolans organisation. Hur mycket påverkar den elevernas prestationer i skolan? Det 

intressanta här kan vara att undersöka huruvida den intrapersonella relationen till skolan 

kan ha större inverkan på elevernas prestationer och motivation än vad den 

interpersonella relationen med exempelvis lärarna har. Genom att utforska detta kan vi 

få en inblick vad det är som motiverar de elever som har neutrala relationer till sin 

lärare. 
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Bilaga 2 Informationsbrev

 
 Kristianstad	9	mars	2019	

 

Till Dig som arbetar som lärare på låg- och mellanstadiet! 

	

Jag heter Sandra Larsson och är utbildad lärare, F-6, och studerar till en master i 

utbildningsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Jag har påbörjat arbetet med min 

slutuppsats som ska handla om lärares upplevelser av lärar-elevrelationen. Jag skulle 

gärna vilja att du deltog i min studie genom att bidra med viktig kunskap om dina 

upplevelser av lärar-elevrelationen. Det är därför som jag skulle vilja genomföra en 

intervju med dig!  

 

Dina erfarenheter och upplevelser är viktiga för studien. Din medverkan är frivillig och 

du kan välja att avbryta intervjun när du vill. Ditt svar är konfidentiellt så det är endast 

jag som ska kunna identifiera ditt namn och dina personuppgifter. Dina svar kommer 

endast att användas i mitt arbete.  

 

Min handledare är Andras Eklöf, universitetslektor i pedagogik vid fakulteten för 

lärarutbildning. 

 

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller funderingar.  

 

Med vänlig hälsning  

Sandra Larsson 

Sandra.larsson0089@stud.hkr.se 

Telefon:073-7699765 
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Bilaga 3 Informationsbrev 

 
 Kristianstad	9	mars	2019	

 

Information kring genomförande av intervju 

	

Intervjun genomförs genom Zoom som är ett verktyg för onlinemöten där det går att 

spela in ljud och bild. Du kommer att få en länk skickad till den maliadress du angivit 

och behöver sedan bara klicka in på den vid den tidpunkt vi bestämt för att komma till 

mötet. Var gärna förberedd med hörlurar, helst mobilhörlurar eller liknande där även 

mikrofon är integrerad för bästa kvalitet på inspelningarna. 

	

Med	vänlig	hälsning		

	

Sandra	Larsson	

Sandra.larsson0089@stud.hkr.se	

Telefon:073-7699765	

 

 

 
 

 

 

 



	

63 

 

 

Bilaga 4         Intervjuguide 

Lärares beskrivningar av betydelsefulla relationer 

Hur ser du på relationens betydelse lärare och elev emellan? 

 

Beskriv hur du tycker att en god relation mellan lärare och elev ut? 

 

Beskriv betydelsen av arbetet med att ha goda relationer till sina elever.  

Hur ser du på sambandet mellan relation och prestation?  

Vilka elever tycker du att det är väldigt lätt att utveckla goda relationer med?  

Vilka elever tycker du att det är svårare att utveckla goda relationer med?  

Försök definiera vad relationsarbete innehåller för en lärare?  

 

Lärares beskrivningar av det egna relationsarbetet 

Beskriv hur du arbetar för att öka förutsättningarna för att goda relationer ska skapas?  

 

Hur märker du av på eleverna att de upplever att ni har en god relation? 

 

Beskriv vilka svårigheter du möter i relationsarbetet med eleverna. 

Arbetar du på olika sätt med olika elever för att goda relationer skall utvecklas? Beskriv 

i så fall varför du gör det och vilka grunderna är för dessa sätt att närma sig elever? 

 

Kopplingar mellan relation och resultat 

Beskriv hur du upplever att goda lärar- elevrelationer påverkar eleverna i skolan.  

 

Hur upplever du att de elever du har goda relationer med presterar i sitt skolarbete? 
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Hur upplever du att de elever som du har svårare att utveckla relationer med presterar i 

sitt skolarbete? 

 

Upplever du att lärar-elevrelationen påverkar eleverna i skolarbetet?	

Om ja: Hur upplever du att lärar-elevrelationen påverkar eleverna i skolarbetet?	

 

Lärar-elevrelationen och elevens position i klassen 

Hur upplever du relationen till de elever som har svårigheter att följa med i 

undervisningen? Bättre, sämre? Varför?  

Hur tänker du kring relationsarbetet med dessa elever?  

Har du några speciella strategier i förhållande till elever med svårigheter som kan ha 

betydelse för ert relationsarbete?  

Hur upplever du relationen till de elever som är långt fram i skolarbetet och inte har 

några svårigheter att följa med i undervisningen? Bättre, sämre? Varför?  

Hur tänker du kring relationsarbetet med dessa elever?  

Har du några speciella strategier i förhållande till elever som ligger långt fram som kan 

ha betydelse för ert relationsarbete?  

Hur upplever du relationen till övriga elever? Bättre, sämre? Varför?  

Hur tänker du kring relationsarbetet med dessa elever?  

Hur skulle du uppskatta att du fördelar din tid gällande relationsarbetet mellan olika 

elevgrupp 
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9. Extended abstract 
The aim of this study is to investigate the extent to which teachers feel that the quality 

of the teacher-student relationship affects students' academic performance and how 

much time teachers spend building relationships, from a teacher perspective. The goal is 

also to problematize the unambiguously positive image of the good teacher-student 

relationship's impact on the students. I have formulated the following four questions to 

help me invesigate and problematize: 

• How does the teacher describe the importance of the work of having good 

relationships with their students? 

• How does the teacher describe their own relational work with their students? 

• How do teachers reason about the time they spend on the relationships with 

different students? 

• How do teachers reason about relationships with different students and their 

impact on student performance? 

 
Previous research in the field shows a strong consensus on the importance of good 

relationships for the student to perform academically. The results from both 

Scandinavian and international research largely indicate that it is important to have 

good relationships between teacher and student as this can affect the student's 

academical results and that negative relationships can affect the students in a negative 

way. 

Using Scheff's concept of social bonds and theories about the subject in education 

and the function of education (transcendental violence), this study trys to explain 

teachers' experiences of the teacher-pupil relationship in relation to the needs and 

achievements of different pupils. The study can contribute with concepts, knowledge 

and understanding of what happens in the relationship between teacher and student in 

different school situations and how these can affect the student's behavior and 

performance. 

The method used to collect the empirical material is semi-structured interviews. The 

interviews were conducted remotely via Zoom, a tool for online meetings. Seven 

teachers were interviewde for the study. The interviews were conducted remotely, 

which enabled informants from primary schools from different parts of Sweden to 
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participate. The interviews where divided into different areas based on the research 

questions: 

1. Teacher's descriptions of meaningful relationships  

2. Teachers' descriptions of their own relationship work  

3. Links between relationship and results  

4. Teacher-student relationship and student's position in class 

After the interviews were conducted, the collected material was transcrimated. Once all 

the material was carefully examined, it could then be categorized by Scheff's concept 

of social bonds. The statements that the teachers made that could be link to the different 

social bands were underlined, one color per social band. When this division was 

completed, I could enter my results and start analyzing them.  

I have used a qualitative content analysis. My goal has been to create an 

understanding of how teachers reason in the field relationship-performance and 

categorize these into meaning-bearing units. I started by categorizing the material based 

on on Scheff’s consept on social bonds and used it as a network to see the connections 

that existed between the questions. In my concrete analysis, I have chosen to use the 

various concepts that Scheff described in his concepts of social bonds: Bonds are built, 

maintained, threatened, repaired, cut off, and differentiation. By using the concepts, I 

can visualize the different dimensions of the relational work that extends across all areas 

of conversation. I use Scheff's concept of social bonds to analyze the interviews 

indirectly on the text to see if I can detect teachers describing, for example, how ties are 

broken. I have also examined whether I can see the teachers expressing thoughts that I 

can deduce to Biesta's thoughts on transcendental violence as well as Foucault's theory 

of pastoral power. During the analysis, the informants' responses were compared in the 

search for similarities and differences. The teachers' statements were also compared to 

the previous research. 

The results show that the teachers feel that the relationship is of great importance 

for the student's academic performance. The teachers spend a great amount of time 

getting to know and creating bonds with their students and also to maintaining the 

bonds. The bond created are, by the teachers, spoken of as a tool for learning, 

disciplining and even manipulating. During the interviews, several teachers expressed 

that everything is much easier if one succeeds in building bonds with the messy 

students. When the bonds to these students are established the student has a greater 
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tendency to want to perform the tasks and perform well in school, according to the 

teachers. This means that in addition to the pupil doing what he or she is supposed to 

do, it also favours the rest of the class as they do not have to listen to the interferense 

that otherwise might occur.  

It also emerges that there is a large group of students who are not given the 

opportunity to establish bonds with the teachers. In those cases the teacher-student 

relationship can be seen as neutral.  

The students who doesn’t have the same opportunity to build bonds with the teachers 

are the students in the middle layer. This is because two other student groups take up 

most of the teachers' time. The students in the middle layer are the students who to a 

large extent "manage themselves" in the classroom. These students are the ones who 

receive the smallest part of the teacher's time but are often the most numerous. It is with 

these students that teachers can sometimes have a neutral relationship. These students 

would probably have been able to increase their performance if the teachers had had 

time to establish bonds with them. Instead of increasing their performance and reaching 

their full potential there is a steady progression according to the student's age group. 

The students who have a neutral relationship with the teacher can then be driven by 

something intrapersonal instead of interpersonal. 

Students who are far ahead in their school work are perceived, by the teachers, as 

a student group where it is necessary to spend some time building relationships. 

Otherwise these students run the risk of either getting tired of school or disturbing their 

classmates, according to the teachers. When a lot of time is spent on establishing a 

relationship and it becomes a positive teacher-student relationship, the teachers express 

that the students themselves can tell if they need bigger challenges. Through a positive 

teacher-student relationship, teachers can push the students who perform well to do it 

even better instead of just doing "enough". The other student group that takes a lot of 

time from the teachers are the outgoing and messy students. In the interviews it appears 

that the teachers use the relationship and ties to calm and structure life in the school for 

the messy students. The more stable the relationship that is built up, the calmer the 

teachers feel that the messy students can become. The teachers emphasize that this is 

because the student trusts the teacher when stable bonds are established and that the 

student then wants to do what is considered right. Once the bands are established, the 

student also begins to perform, something that the student has not been able to do 
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before. The outgoing and messy students, according to the teachers 'statements, receive 

most of the teachers' time. This is so that the other students in the classroom can gain 

work peace. 

The study also suggests that there is another side to the relationship - a 

manipulative side. This means that a positive relationship can be used to manipulate 

students and change their behaviors to fit into the framework of society.  

My conclusion is that teachers feel that good relationships, used in different ways, 

produce good achievements. The relationship can be used as a tool for learning, a tool 

for motivation and a tool for disciplining. The teachers' perception of the relationship is 

that, for a variety of reasons, it affects the student greatly in their academic 

performance. 
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