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Sammanfattning 

I denna studie kommer relationen mellan lärare och elev att undersökas utifrån två 
infallsvinklar. Den ena aspekten kommer behandla lärarens förhållnings- och 
tillvägagångssätt. Där kommer professionalismen som den ser ut idag presenteras utifrån de 
uppdrag och utmaningar som läraren ställs inför. Vikten av ett reflekterande förhållningssätt 
och hur läraren bemöter eleverna i bland annat konfliktsituationer kommer också beröras. Den 
andra infallsvinkeln kommer beröra lärarens påverkan på och vikten av förtroendefulla 
relationer med eleverna. Detta i anslutning till hur elevens kunskapsinlärning möjliggörs eller 
inte beroende på dennes självbild och emotionella utveckling.  

 
 
Nyckelord: En reflekterande praktiker, lärarprofessionen, relation, självbild, emotionell 
utveckling, konflikter, intervju 
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Inledning 

Vi har valt att lyfta vikten av relationen mellan lärare och elev eftersom att vi har sett, när 
vi har varit ute i praktiken under vår lärarutbildning, hur otroligt stort inflytande lärare har på 
elever. Vi lärare har chansen att ge våra elever en god självbild och öppna upp för ett livslångt 
lärande. Det anser vi görs genom att stärka dem i deras prestationer men framför allt genom 
att förankra en god självbild hos dem. Vi anser att det är viktigt att lärare bemöter elevernas 
emotionella uttryck på ett fördelaktigt sätt. För att detta ska ske anser vi att det är fördelaktigt 
att lärarna har ett reflekterande förhållningssätt gentemot sin roll och sin profession.  

I vår egen skolgång har vi många gånger mött lärare som skuldbelagt oss, dels för vår 
person i relation till deras uppfattning av normalitet, samt vilka egenskaper vi besitter i 
förhållande till de kunskapskrav som legat till grund för deras undervisning. Detta har många 
gånger satt ett avtryck i hur vi ser på oss själva, vår självbild, och följt oss enda tills nu. 
Många vuxna har idag med sig en låg självbild för att de i skolans vardag fått höra eller 
uppfattat att de inte duger, kan eller räcker till. Vi vill med denna uppsatts reda ut och förklara 
hur vitalt det kan vara att en lärare bemöter alla sina elever med förståelse och öppenhet. En 
elevs oönskade beteende anser vi inte beror på att eleven är hopplös eller lat. Detta beteende 
kan bero på någonting subjektivt inom eleven som är i obalans och som vi lärare inte alltid 
kan råda bot på men kan visa förståelse för. Vår uppfattning är att varje människa har ett 
grundläggande behov av att bli bemött och sedd som de är. Det kan därför vara viktigt att vi 
lärare har detta i åtanke när vi bemöter varje elev så att de får en chans att utveckla en god och 
balanserad självbild.  

Uppsatsen är uppdelad i två delstudier av den anledningen att vi är två författare. Den 
första delstudien ansvarar Ellen Karlsson för och handlar främst om lärarens roll och hur 
denne kan agera för att anses vara en god lärare. Den andra delstudien ansvarar istället Anna 
Lindberg Viklund för och handlar bland annat om relationen mellan läraren och elev. 
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Bakgrund 

Nedan behandlats övergripande litteratur som vi funnit relevant relaterat till våra 
frågeställningar.  

Lärarrollen 
Lärarens yrkesroll har förändrats markant under de senaste årtiondena. Forskning visar på hur 
viktigt det är för lärare att skapa en god relation till sina elever eftersom att detta anses 
avgörande om eleverna skall utvecklas. Genom att reflektera över vad som skett kan läraren 
förbättra både relationer och sitt arbete.  

Den förändrade lärarrollen 
Lärarens syn på elever har ändrats markant de senaste 50 åren. Från att läraren tidigare sett 
eleverna som ett kollektiv till att se de enskilda individerna som finns i gruppen. Denna 
förändring har bland annat bidragit till att lärare ser på barnen som kompetenta och 
ansvarstagande samt att de är medverkande i skolans olika uppdrag. De vuxna i skolan har 
även ett ansvar att fostra eleverna vilket har tagit tid från kunskapsförmedlingen (Lundström 
2008, sid. 19). Denna fostran ställer krav på lärare som idag behöver tänka mer över hur hen 
bemöter eleverna i vardagen. Genom att reflektera, hantera konflikter och vara kompetenta 
överlag kan lärare utveckla sin profession, något som förklaras vidare nedan. Även samhället 
överlag har ändrat sin syn på hur eleverna skall behandlas. I dagens samhälle har barnens 
självmedvetenhet vuxit och de är också mycket mer medvetna om att de har en rätt att 
uttrycka sig och få sin röst hörd. För de barn som växer upp idag finns inte längre den 
auktoritära respekten präglad av makt inför de vuxna i deras närvaro. Den makt som har varit 
så utpräglad i tidigare generationers skolvardag. (Juul & Jensen, 2002, s. 22.) Även synen på 
lärare i den svenska skolan har förändrats. Förr skulle läraren vara en auktoritär ledare och 
idag strävar lärarna istället efter att förankra en ansvarskultur. Denna ansvarskultur präglas av 
en nyfikenhet att hantera och förstå det meningsfulla mötet människor emellan. Det är även 
fördelaktigt att barn och elever får stöd i sin känslomässiga mognadsprocess som sedan leder 
dem vidare till ett eget inre ansvarstagande. Detta i relation till lydnadskulturens strikta 
maktkulturer som grundat sig på skolkunskaper och lärares auktoritära förhållningssätt där 
känslor och relationer inte fått plats. För att skolan ska ha en ansvarskultur är det viktigt med 
en grundläggande kunskapssyn som har tyngdpunkten i människans behov till en trygg 
anknytning. (Normell 2008, s. 14-17) 

En reflekterande lärare 

En stor del av dagens lärarprofession kan ses ligga på skapandet av relationer i gruppen; 
både mellan lärare och elever men också mellan eleverna själva. För att kunna möjliggöra 
detta behöver läraren erhålla en social kompetens som bland annat innebär en förståelse för 
andra människor, av etiska ställningstaganden samt ha samtalsfärdigheter. Läraren bör även 
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fungera inom olika sociala situationer vilket tas upp mer djupgående senare i texten (Numan 
1999, sid. 58-59). Juul & Jensen (2002, sid. 118-128) använder sig av begreppet 
relationskompetens för att förklara relationen mellan professionella vuxna, i detta fall lärare 
och elever. Lärare behöver kunskaper kring relationer, elever och förmedling samt hur de 
utvecklar sin kompetens för att kunna skapa, förbättra och behålla relationerna till eleverna. 
Författarna menar att begreppet relationskompetens innebär att den vuxne kan se barnen och 
dess egna förutsättningar samt ta till sig denna information och själv anpassa sig därefter. Att 
kunna se eleven betyder inte bara att se det yttre beteendet, det som alla ser, utan att också 
kunna se det som finns bakom beteendet, vilka känslor som eleven styrs av och varför.  

Läraren bör även försöka agera anknytningsperson till eleverna för att skapa en trygg 
grund. Som barn och upptäckare av världen behövs en person som ger närhet och skydd när 
det behövs samt förmågan att visa tillgänglighet och lyhördhet för deras behov. Läraren som 
har ett stort ansvar för eleverna bör alltså vara den person som de kan anknyta till och som 
denna anknytningsperson är det även viktigt att kunna reflektera över sig själv och andra 
(Normell 2004, sid. 49-50). Just att läraren reflekterar över sig själv och sina handlingar gör 
att denne kan förklaras vara en reflekterande praktiker. Detta är en del av yrket som anses 
vara mycket väsentlig för lärarens professionsutveckling. En reflekterande praktiker är någon 
som inte ser sig själv som expert inom sin yrkesroll utan någon som utvecklas ständigt genom 
att reflektera över händelser, söka förståelse för t.ex. elevernas beteende och utifrån detta ta 
till sig nya kunskaper (Schön 1983, sid. 332). Juul & Jensen (2002, sid. 172) menar att läraren 
utvecklas genom att reflektera över och ta hänsyn till elevens känslor och tankar och kan ta 
med dessa erfarenheter till nästa situation. Reflektionen är möjligen både viktigare och 
vanligare då konflikter uppstår i skolan (Lundström 2008, sid. 7). Läraren ställer sig då frågan 
vad som skett och varför för att situationen skall undvikas i framtiden. I Läroplanen (Lgr11) 
står det under rubriken ”Normer och värden” att skolans mål är att varje elev: 

 
• [… ] respekterar andra människors egenvärde 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor [… ] 
 

Detta är mål för att i största möjliga mån undvika konflikter med negativa konsekvenser 
för eleverna.  

 

Elevens ”själv” och känslomässiga utveckling  

 
Som tidigare nämnts har skolan i Sverige historiskt sett präglats av en kultur med 

auktoritära vuxna. Men ju mer tiden går förändras detta faktum och dagens lärare strävar mer 
och mer efter att förankra en, vad Normell (2004) kallar för, ansvarskultur. Denna kultur 
präglas istället av en nyfikenhet att hantera och förstå det meningsfulla mötet människor 
emellan. Med denna ansvarskultur är det fördelaktigt att barn och elever får stöd i sin 
emotionella utveckling som sedan kan leda vidare till ett eget inre ansvarstagande. Detta i 
relation till lydnadskulturens strikta maktkulturer som grundar sig på skolkunskaper och 
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lärarens auktoritära förhållningssätt. En ansvarskultur i skolan fordrar en kunskapssyn som 
lägger tyngdpunkten på människans behov till en trygg anknytning (Normell, 2008, s. 14-17). 
 
”Djupt inne i oss alla ropar en liten röst: Finn mig, acceptera mig. Tyck om mig, ta med mig i 
gemenskapen!” Kinge, 2010, s. 69. 

 
Citatet ovan syftar till ett grundläggande behov som Kinge menar att alla människor har. 

Det behovet är att bli sedda och bekräftade. Elever i en klass vill vara en del av gemenskapen 
och känna sig accepterade som de är. Om detta inte sker kan de visa detta genom att anta ett 
beteende som de flesta gånger ses som oönskat och även, av lärare och andra vuxna i skolans 
kontext, bemöts som detta (Kinge, 2010).  

 

Självkänsla, självförtroende och bildandet av självbilden   

Begreppet självkänsla delar Juul & Jensen (2002) upp i två dimensioner. Den första av 
dessa har med självinsikt att göra vilket innebär hur väl vi känner oss själva och hur hög 
självmedvetenhet vi har och kallas därför för den kvantitativa dimensionen. Den andra 
dimensionen av självkänsla är den kvalitativa dimensionen och det är den som innefattar hur 
vi förhåller oss till den kunskapen vi har om oss själva. Det är den som kan ligga som grund 
för argumentet att lärandet i dagens skola bör övergå till upplevelseorienterad undervisning 
från, den sedan länge etablerade, kunskaps- och informationsstyrda undervisningen. Om 
bedömningarna i skolan byts mot en bekräftande och erkännande pedagogik verkar detta för 
att eleverna kan utveckla en sund och dynamisk självkänsla. Den dåliga självbild som vissa 
elever får är inte en sanning om de själva utan en projektion av kritik från andra (Juul & 
Jensen s. 58-63). Svårigheterna med låg självkänsla kan påverka individen på sociala, 
intellektuella och existentiella plan. De känns igen genom att de har svårigheter att formulera 
och nå personliga mål och att de har svårt med den sociala samvaron genom att de inte ser 
värde i interaktioner mer andra. En låg självkänsla kan visa sig för omgivningen genom två 
kategoriska uttrycksformer. Den första kallar Juul & Jensen (2002 s. 64-65) för inåtvänd 
uttrycksform och den visar sig bland annat genom att individen är tillbakadragen, blyg i 
sociala sammanhang och som i vissa fall kan visa sig genom som social fobi, depression och 
ätstörningar. Den andra uttrycksformen benämner de som utåtvänd och den visar sig hos en 
individ genom dennes ständiga självhävdande, kritik mot andra, att denne ständigt avvisar 
skuld och kritik samt dess ständiga konkurrerande gentemot omgivningen. De inåtvända 
eleverna kan ofta glömmas bort och ses ur ett positivt perspektiv i klassrummet genom att de 
sällan hörs eller stör. De utåtvända eleverna kan däremot ses som störningsmoment och får i 
klassrummet ofta ta emot tillsägningar och kritik. Självförtroende å andra sidan berör det som 
en individ kan och står i relation till prestationer. Ju mer egenskaper och kunskaper en person 
har på ett visst område och ju mer medveten denne är om dessa desto högre självförtroende 
har hen. Lågt självförtroende har tidigare setts som någonting som kan rådas bot på om 
individer får beröm och ju mer beröm desto högre självförtroende.  

Normell (2004, s. 67-83) beskriver barnets utvecklande av sitt ”själv”. Ett barn strävar efter 
att forma relationer med andra och utvecklas i dessa. De söker hela tiden bekräftelse och 
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känslomässigt stöd från sin omgivning och hur detta bemöts i tidig ålder kan utgöra grunden 
till hur barnets självbild och självkänsla utvecklas. I denna uppsatts kommer vi använda 
självbild som paraplybegrepp för att beskriva självkänsla och självförtroende. Detta eftersom 
att vi anser att dessa två begrepp utgör grunden till hur individer ser på sig själva.  

 

Känslor och emotioner  

Det är fördelaktigt för barn och elever att tidigt få resurser och ett fördelaktigt bemötande 
för att kunna ta sig an sin känslomässiga mognad och sitt utvecklande av sitt ”själv”. De bör 
tidigt uppmärksammas på sina känslor, sin självuppfattning och självinsikt. På så sätt får de 
då verktyg för att hantera emotionella reaktioner och sätta ord på känslor (Kinge, 2010, s. 18). 
Om barnets emotionella reaktioner istället blir avvisade och barnet inte får tillåtelse att känna 
och uttrycka dessa kan den känslomässiga utvecklingen hämmas. Det är därför viktigt för 
barn att de möter vuxna som är villiga att bemöta, se och höra på deras känslomässiga uttryck 
så att de får en chans att integrera dessa i sina liv (Kinge, 2010, s. 75). Det är alltså 
fördelaktigt att en lärare ser eleverna vilket betyder att den vuxna behöver bekräfta, förstå och 
erkänna deras känslor och behov. Detta även fast det i nästa situation måste ske en förändring 
i fokus för att hitta alternativa reaktionssätt för elevens känslor (Kinge, 2010, s. 81). Barn och 
elever som inte får uttrycka sina känslor har visat sig bli hämmade och begränsade i 
inlärningsprocessen. Detta speciellt när känslor blir bemötta av att den vuxna skambelägger 
barnet (Kinge, 2002, s. 18). Skam är en affekt, vilket är den kroppsliga reaktionen på en 
känsla, som aktiveras så fort en positiv affekt avbryts och är till för att försvaga (Kinge, 2010, 
s. 31). Det finns inte många arbetsplatser som är så känsloladdade som skolan: 

 
”Det finns inget tänkande utan känslor. Lärande är en tänkande och kännande process. 
När vi plötsligt förstår något och säger ”Aha!” upplever vi en känsla av befrielse. Det 
är mer en emotionell än en intellektuell händelse. Vetenskap och lärande handlar inte i 
första hand om att hitta Sanningen utan om att vinna en förståelse för våra 
erfarenheter.” (Normell, 2008, s. 43)  
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Litteraturöversikt  

I detta avsnitt kommer vi presentera centrala begrepp, teoretiska utgångspunkter och tidigare 
relevant forskning berörande våra frågeställningar.  

Forskningsöversikt 

Nedan presenteras den tidigare forskning som legat till grund för denna undersökning utifrån 
frågeställningarna.  

Lärarrollen 
Lärarens roll och uppdrag har som sagt förändrats mycket de senaste decennierna. Detta från 
att kunskapsförmedlingen varit den centrala delen av undervisningen till att fostran och 
anknytning tagit en allt större plats. Denna förändring har vuxit fram stegvis genom att läraren 
först skulle undervisa om de demokratiska värderingarna som fanns i vårt samhälle till att 
läraren idag skall använda detta i sin vardagliga planering och undervisning. Det innebär att 
eleverna skall arbeta demokratiskt i skolan för att bli förberedda på att vara aktiva medborgare 
i samhället samt lära sig att ta ett eget ansvar (Numan 1999, sid. 119). Numan talar även om 
begreppet ”En god lärare” som kan ha en mängd olika innebörder. Begreppet har han använt i 
sin avhandling ”En god lärare – några perspektiv och empiriska bidrag”(1999) för att 
undersöka hur den önskvärda lärarrollen såg ut i olika sociala sammanställningar. Som metod 
för att ta reda på detta har han använt sig av enkätundersökningar och intervjuer som 
besvarades av elever, lärare, skolledare, lärarstudenter, studenthandledare, forskare samt 
samhället. Eleverna i Numans undersökning svarade att en god lärare bör visa respekt och 
bemöta eleverna på ett värdigt sätt medan lärarna menade att undervisningen med eleverna i 
centrum var det viktigaste kännetecknet för en god lärare. Detta var något skolledarna höll 
med om men de tillade att läraren även bör stödja elevernas kognitiva utveckling. Forskarna 
menade att en god lärare måste kunna fungera i ett arbetslag för att på så vis lösa diverse 
problem som uppstår och genom detta även utveckla sin egen profession. Gruppen som kallas 
samhället består av utvalda personer från grundskolelärarutbildningen, högskoleverket, 
utbildningsdepartementet samt Statens Offentliga Utredningar. Dessa uttryckte i Numans 
undersökning att lärarens arbete utanför klassrummet bör vidgas för att mer tid för planering 
och skapandet av trivsamma miljöer för eleverna bör sättas in (Numan 1999, sid. 35-42). 

För att anses vara en god lärare är det positivt att inneha en kompetens inom yrket, en 
social kompetens samt att läraren reflekterar över vad som sker vid olika situationer i skolan 
och varför. Begreppet kompetens kan ha olika innebörder men med lärarkompetens menas det 
att å ena sidan kvaliteten på relationen mellan läraren och hens omgivning och uppgift, alltså 
elever, kollegor, föräldrar osv. är viktigt och å andra sidan att olika yrkesuppdrag, står i fokus. 
De uppgifter en lärare har påverkas ofta av vilka teorier och metoder som finns för 
utvecklandet av kunskapsinlärning. Läraren behöver inte bara vara medveten om dessa utan 
bör känna en trygghet till teorierna och metoderna för att kunna använda de i vardagens 
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praktik. En lärare med social kompetens bör bland annat ha förmågan att leda, samarbeta och 
kommunicera. Hen skall även kunna känna empati och sätta sig in i och anpassa sig efter olika 
sociala situationer samt kunna prioritera olika val och ta etiska beslut. Om denna sociala 
kompetens skall förklaras gentemot läraryrket innebär det att kunskaper om det sociala 
klassrummet är viktigt och att läraren bör känna till hur relationer utformas, vilka elevkulturer 
som finns samt hur lärare kan kommunicera med eleverna (Numan 1999, sid. 57-59).  

Reflektion och konflikthantering inom läraryrket 
Genom att reflektera över sitt yrke kan lärare utvecklas. Detta genom att då se över vad som 
gått bra och mindre bra samt varför det blev som det blev. Erfarenhet är ett begrepp som det 
svenska språket har tagit från tyskans erfahren och kan förklaras som en känsla i en process: 
individen erfar en händelse och detta blir då en erfarenhet. Detta förlopp betyder alltså att 
uppfattningarna om en företeelse har vuxit fram genom att en person har upplevt en händelse 
och att känslor utifrån den har utvecklats. Dessa erfarenheter kan läraren sedan ha användning 
av vid kommande tillfällen i praktiken. Professionell reflektion är ett verktyg som kan 
utvecklas genom erfarenhet och bidrar till ett stort stöd i lärarens vardag. Det innebär att 
läraren har en förmåga att göra val och prioriteringar vid problematiska situationer. Detta 
bidrar till att problemen kan lösas, undervisningen blir genomförbar och att eleverna 
utvecklas.  Dessa val kan alltså göras om läraren har erfarenheter av situationerna sedan innan 
och professionellt reflekterat över detta. Om en lärare inte är öppen för problem kan hen ha 
svårigheter med att finna lösningar. Även om det innebär en utmaning så utvecklar läraren 
nya erfarenheter som kan användas då nästa problem dyker upp (Hesslefors-Arktoft 1996, sid. 
17-36). Elisabeth Hesslefors-Arktoft förklarar sin avhandling ”I ord och handling – 
innebörder av ’att anknyta till elevers erfarenheter’ uttryckt av lärare”(1996) med Schöns 
kända teorier om ”Den reflekterande praktikern” vilket kommer behandlas inom rubriken 
”Teoretiska utgångspunkter”. Denna avhandling handlar dock främst om hur lärare använder 
och utvecklar elevers erfarenheter i arbetet genom att författaren observerat 
undervisningssituationer och intervjuat lärare. Det som framkommit i forskningen är att 
lärarna är mycket positivt inställda till att arbeta erfarenhetsbaserat och att de i praktiken gör 
detta genom att låta eleverna vara med vid planering av undervisningsinnehåll, ställa frågor 
samt ge respons. 

Då det uppstått en konflikt mellan lärare och elev är det mycket viktigt att reflektera över 
vad som skett och varför. Läraren reflekterar därför alltmer medvetet vid konfliktsituationer. 
En av de tidigare forskningarna om konflikthantering som använts i texten är Agneta 
Lundströms studie ”Lärare och konflikthantering – en undersökande studie ur ett 
könsperspektiv” (2008). Konflikter kan ha många betydelser men i just denna text definieras 
begreppet såsom Lundström (2008, sid. 7) förklarar vilket innebär att en konflikt är då minst 
två personer är oeniga om en företeelse samt att denna situation oftast utvecklar oönskade 
känslor hos åtminstone en part. De inblandade styrs av så pass starka emotioner, som inte 
sällan är omedvetna, då en konflikt uppstår och i skolans värld behöver läraren ofta agera 
utredare eftersom de inblandade eleverna inte kan kommunicera pga. affekten. En lärare som 
inte hjälper till vid dessa tillfällen kan anses undgå sitt yrkesuppdrag eftersom 
konflikthantering bedöms ingå i lärarens uppgifter. 
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Andra konflikter som kan uppstå i skolans värld är de inom klassrummets väggar. Det talar 
Marcus Samuelsson om i sin avhandling ”Störande elever korrigerande lärare – om regler, 
förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet” (2008) där 
han undersöker vilka beteenden hos elever lärarna ansåg vara olämpliga och hur de agerade 
för att förebygga dem vilket förklaras i forskningen som konflikter i klassrummet.  Det som 
ansågs vara störande korrigerar läraren genom två huvudsakliga metoder; icke-verbala 
åtgärder eller verbala åtgärder. De icke-verbala kan innebära korrigeringar som t.ex. gester, 
blickar, ignorans eller fysisk närvaro medan verbala strategier kan vara att läraren t.ex. 
ironiserar, namnger och tillrättavisar eleverna. Ett annat verktyg som kan verka som ett 
förebyggande stöd för läraren är att skapa regler för klassrummet som tydliggör för eleverna 
vilka beteenden som är önskvärda och inte (Samuelsson 2008, sid. 31, 157-168).  

Marklunds studie ”Skolmedling i teori och praktik” (2007) handlar om att undersöka vad 
som menas med skolmedling, både praktiskt- och teoretiskt. Begreppet skolmedling innebär 
att både elever och lärare arbetar med konflikthanteringen. Elever får genom detta arbetssätt 
lära sig att hindra, hantera och ansvara över de konflikter som de själva medverkar i. 
Marklund (2007, sid. 35, 55) menar att lärare som hanterar konflikter i vardagen bör genomgå 
en utbildning kring området för att utveckla en förståelse om vad konflikter faktiskt är och 
vad de kan innebära för konsekvenser. Konflikter uppstår av en anledning och skapas av oss 
människor vilket bidrar till att vi påverkas av dem på ett eller annat sätt. För att behandla 
dessa situationer på ett professionellt sätt och ha kunskap kring både de teoretiska (rättsliga 
tillvägagångssätt osv.) delarna samt de praktiska (hanteringsmetoder osv.) är det önskvärt att 
läraren erbjuds någon form av utbildning inom ämnet. Marklund tar även upp den viktiga 
uppgiften som en lärare har gällande det förebyggande arbetet i skolan. Att Sveriges skollag 
och läroplaner faktiskt lägger stor tyngd på att lärare just skall medverka till att utveckla 
elevers förståelse över vad de personliga handlingarna kan få för konsekvenser, öka 
solidariteten, förståelsen om människans olikheter samt arbeta med det svenska samhällets 
värdegrund överlag. 

 

Relationen lärare – elev 

Lärarens uppdrag den senaste tiden har förändrats på ett sådant sätt att fokus i 
undervisningen förflyttats så det ligger mer på relationen mellan dem och eleverna menar 
Brante (2008 s. 102-105) i sin avhandling. Detta från att fokus tidigare legat på kunskaper och 
ämnen. Detta betyder dock inte att de är mindre viktiga i den nuvarande skolkontexten. Det 
beror på relationen mellan lärare och elev vilka kunskaper som den sistnämnda tar till sig. Nu 
behöver inte lärare bara en väl utformad kunskapsgrund i ämneskunskaper utan även en väl 
utvecklad relationskompetens. Det som bör eftersträvas i klassrummets kontext är en tillitsfull 
relation mellan lärare och elev med utgångspunkt att det övergripande ansvaret för den ligger 
hos läraren.  

 
”I sin enklaste bemärkelse betecknar relation en förbindelse mellan två individer. 
Det finns en ömsesidighet mellan de båda, den enes agerande återverkar på den 
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andres och tvärtom. Relationen utgör en helhet; individens tankar och känslor är 
delar av någonting större.” (Lilja, 2004, s. 24) 

 
Så som citatet visar ovan beskriver Lilja begreppet relationer i sin avhandling 

”Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev”. I denna avhandling tar hon upp vikten av 
förtroendefulla relationer i skolan och hur de kan delas upp i fyra dimensioner. En 
förtroendefull relation mellan lärare och elev utgör en förutsättning för att elever ska nå de 
uppsatta målen. Detta gäller främst för de elever som är minst motiverade. En lärare som är 
närvarande i relationen till elever är förutsättningen för en kvalitativ undervisning och en 
grundläggande premiss för deras lärande. Lärandet sker inte i det läraren gör och det material 
som undervisas utan i relationen mellan dessa. Att en lärare har en förtroendefull relation, inte 
bara till hela gruppen, utan också till varje enskild individ är en förutsättning för en 
fungerande undervisning. Istället för att en lärare är i en auktoritär roll är det idag mer 
fördelaktigt att denne är en medmänniska och person. Det för att upprätthålla den fördelaktiga 
relationen till eleverna. Att en lärare lyckas bygga upp relationer så att varje elev känner sig 
sedd och bekräftad är en förutsättning för att läraren skall nå målen i sitt uppdrag. En sådan 
relation bör grunda sig i omsorg, empati, kommunikation och uppmärksamhet. Lärarens 
relationsskapande har även betydelse för gruppklimatet i klassen. Denne bör få en sådan 
relation till klassen som helhet att denne kan känna av klimatet mellan eleverna för att sen 
förhålla sig till och handla utifrån detta. (Lilja, 2004, s. 25-29).  

 
”…en individs beteende kan endast förstås i termer av hela den grupps beteende i vilken 

han är medlem, eftersom hans individuella handlingar är sammankopplade med större 
sociala handlingar, vilka går bortom honom själv och vilka ingriper de övriga medlemmarna 
i denna grupp. (Birnik, 1998, s. 23) 

 
 

Meningsfullheten i att stärka elevens självbild  

 
Genom att lärare bekräftar den eleven är, istället för det eleven gör, tillgodoses en av 

elevens största behov. För ett fungerande lärandeklimat i klassrummet är det fördelaktigt att 
läraren tror på eleven och har en syn på denne som kompetent. Om läraren istället ser till och 
förhåller sig till det eleven inte kan eller de mindre bra egenskaperna eleven besitter kan 
denne att framställa sig efter detta. Om en lärare inte har en tro på eleven kan hen känna av 
det och därmed bete sig efter detta. För att relationen mellan lärare och elev ska fungera 
ömsesidigt för båda parterna är det viktigt att det finns ett förtroende mellan dessa två (Lilja, 
s. 36-38).  

Det är fördelaktigt att lärare är med och stärker elevers självbild för att ett livslångt lärande 
skall ske. En lärare som har en positiv syn på sina elevers person och egenskaper kan således 
vara med och bygga upp en god självbild hos dem. Skolans uppdrag är att lägga grunden för 
ett livslångt lärande för varje elev. Detta livslånga lärande står för varje individs lust att under 
hela livet lära och utvecklas. Det gäller då inte bara att individen bör få en grund i 
kunskapsämnena utan även en positiv attityd gentemot dessa. Individen bör få möjlighet att 
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erfara känslor som ligger till grund för självkänsla, motivation och lusten att lära. Det är då en 
fördel att eleven får se sina positiva kvaliteter i relation till sitt kunskapande och lärande. Om 
en elev vid upprepade tillfällen får en bild av sig själv om att hen inte räcker till kan det ge 
konsekvenser för dennes självbild och därmed negativa konsekvenser för lärandet. 
Självkänslan har stor betydelse för att en individ skall få möjlighet till att erhålla en grund för 
ett livslångt lärande (Groth, 2007, s. 16).  

I sin avhandling beskriver Lindwall (2004, s. 4) en individs ”jag” eller ”själv” som ett 
mycket komplext system. I många kulturella kontexter ses det som en förutfattad kognitiv 
konstruktion vars mening delas av medlemmarna i det aktuella samhällets sammanhang.  

Relationen mellan motivation och självbild är centrala för att en elev skall få en upplevelse 
av skolan som meningsfull, menar Groth (2007, s. 61). Han anser att det ligger på läraren att 
skapa en god relation till eleverna så att de har möjlighet att vara med och utveckla elevers 
självbild. Detta är extra viktigt för de elever som har svårigheter i skolsammanhangen och 
med största synnerlighet har låg grad av motivation. 

Värdegrundsarbetet med utgångspunkt i människors känslor och emotioner undersöker 
Lifmark (2010 s. 36-40) i sin forskning. Han menar att om en elev skall utveckla en positiv 
självbild är det gynnsamt att läraren förhåller sig på ett fördelaktigt sätt till elevens 
emotionella uttryck och att denne känner sig bekräftad, sedd och hörd på detta plan. I dagens 
undervisning ses vissa emotionella uttryck som icke önskvärda. Om läraren istället förhåller 
sig till elevers alla emotionella uttryck på ett fördelaktigt sätt kan detta bidra till en utveckling 
hos dem. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de begrepp som legat till grund för undersökningens forskningsfrågor.  

Professionsteorier 

Om en lärare anses vara professionell eller inte kan avgöras av det arbete hen genomför innan, 
under och efter undervisningen. Vad är det som gör en god lärare och hur kan läraren 
utvecklas för att betraktas som en sådan? Professionsteoriernas tolkning av detta presenteras 
under nedanstående tre rubriker. 

En god lärare 

En god lärare är ett begrepp vars innebörd varierar hos oss människor då vi alla har 
erfarenheter av hur en lärare bör och inte bör vara. Numan (1999, sid. 63-64) förklarar att det 
hänger samman med ett annat begrepp, nämligen lärarprofessionalism som används i 
lärarorganisationernas olika skrifter och statliga utredningar som görs om skolans uppdrag 
och lärarnas uppgifter. Denna professionalism dras mellan två olika typer av lärare; den 
auktoritära innehållsfokuserade, som inte anpassar sin undervisning till situationen och den 
lärare som kan anses vara av en mer traditionell sort. Den sistnämnda typen av lärare är den 
som kan anses vara mer modern, den problematiserande och kritiskt prövande som tänker på 
relationerna och sammanhanget i en större utsträckning. Det är den sistnämnda varianten av 
lärarprofessionalism som lärare idag bör sträva efter då självvärdering är en viktig del av en 
positiv utveckling. Att de händelser som sker i vardagen fångas upp och används mot de 
normer och mål som finns är en annan del av denna lärarroll. En god lärare bör alltså ha en 
förmåga att kunna lämna sin trygga och traditionella yrkesroll för att kunna ge varje elev en 
chans att utvecklas. 

Relationerna i skolan är något som fått och får allt mer fokus idag. Dessa relationer kan 
ligga till grund för undervisningen och ses som en insats om eleverna skall nå de mål och 
resultat som finns skrivna. Eleverna bör känna sig trygga för att kunna utvecklas men medan 
vissa anser att denna relationscentralisering sätter den viktiga kunskapsundervisningen åt 
sidan menar andra att det är en förutsättning för att kunskapsutvecklingen ens skall vara 
möjlig. Läraren bör prioritera ett personligt engagemang som innebär att motivera, stödja och 
uppmuntra eleverna (Hultqvist 2011, sid. 206-208). 

En god lärare bör förstås vara kompetent inom sitt yrke. Numan (1999, sid. 57-59) påstår 
att en person dock inte kan vara kompetent om det inte ställs mot ett sammanhang som 
personen är kompetent inom. När det gäller just lärarkompetensen kan det förklaras ur 
relationssammanhang som i detta fall innebär kvalitén på relationen mellan läraren och dess 
omgivning. Denna kompetens innebär även att läraren för det första skall vara medveten om 



 

 16 

olika metoder och teorier men för det andra även ha kunskap gällande hur dessa metoder och 
teorier kan användas i det dagliga arbetet med eleverna. I lärarutbildningen är social 
kompetens nämnd i examensbeskrivningen och detta begrepp kan i sin tur förklaras på olika 
sätt. Enligt ett termlexikon kan social kompetens innebära en viktig del av arbetslivet och 
beskrivs som: Ledarskaps- och samarbetsförmåga, samtalsfärdigheter, förståelse för andra 
människor, självförtroende, kunna prioritera och ta etiska ställningstaganden samt ett 
civilkurage. Denna förklaring skiljer sig åt från uppslagsordet social kompetens som istället 
tolkar begreppet som en förståelse och förmåga att ha en normal funktion i olika sociala 
kontexter. Eftersom klassrummet är en social miljö kan en lärare med god lärarkompetens inte 
vara fulländad utan en social kompetens (ibid). 

En reflekterande praktiker  

Det är fördelaktigt att lärare reflekterar över sitt yrke och sina erfarenheter för att de skall 
kunna utvecklas och förbättra sin arbetsförmåga. En man som ofta förknippas med 
reflektioner av denna sort är Donald A. Schön som myntade uttrycket ”En reflekterande 
praktiker”. Schön menar att en professionell person inom en viss yrkeskår, i detta fall lärare, 
kan utveckla sin profession genom att reflektera. Då reflektion sker i samband med osäkra 
situationer och läraren tänker igenom varför det blev som det blev har hen utvecklats. Vid 
nästkommande situation har osäkerheten troligtvis reducerats av den tidigare erfarenheten. 
Det är lärarens ansvar att eleverna lyckas och därmed deras skyldighet att reflektera över vad 
som inte fungerat i undervisningen då eleverna inte nått målen (Schön 1983, sid. 330-333). 

John Dewey var en annan filosof som främst förknippades med pragmatismen då han 
ansåg att det praktiska handlandet skulle stå i fokus och därmed minska glappet som kan 
finnas mellan tanke och handling. Deweys tankar utvecklades och blev kända över större 
delar av den filosofiska världen i slutet av 1800-talet men i skolans värld är han än idag en 
mycket känd man då hans progressiva pedagogik är en stark undervisningsgrund på många 
håll. Denna pedagogik är omtyckt eftersom eleven skall vara aktiv genom att på egen hand 
söka kunskap vilket är ett mycket använt arbetssätt idag. Dewey ansåg även att lärare skulle 
utgå från varje elevs intresse, erfarenheter och läggning vid planeringen av undervisning 
vilket troligtvis de flesta av dagens lärare skulle hålla med om (Dewey 2004, sid. 15-24). De 
erfarenheter som upplevs vara aktuella och viktiga är de som kan utveckla nya kunskaper och 
därmed betraktas kunskapen som relativ. Det innebär att kunskap är föränderlig och att när 
informationen inte längre anses vara giltig tar ny forskning platsen som giltig. Forskning är 
dock inte heller alltid nödvändigt eftersom Dewey menar att det enda kravet som finns för att 
en erfarenhet skall utvecklas till kunskap är att den känns meningsfull. För att erfarenheter 
skall kunna betraktas som sanna kunskaper vid olika utbildningssituationer finns det två 
kriterier. Det första kriteriet kallas Kontinuitetskriteriet och innebär att en erfarenhet inte kan 
ses utan de tidigare erfarenheterna. Med detta menade Dewey att en person växer från en 
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erfarenhet till en ny som då anses mer meningsfull. Det andra kriteriet kallas 
interaktionskriteriet och betyder i sin tur att erfarenheter inte kan ske utan de båda parterna 
individ och omgivning eftersom individen alltid ställs emot sin omgivning (Dewey 1938, sid. 
33-50). 

Konflikter 

Konflikter kan förklaras genom tre delar i en konflikttriangel, eller ABC – modell som det 
också kallas (se figur ett nedan). Dessa tre delar har olika innebörder och är beroende av 
varandra då en konflikt utvecklas. Del A (Attityd) innefattar de inblandade individerna och 
deras känslor, önskningar, uppfattningar av varandra osv., del B (Behov) står för de 
underliggande behov och beteenden hos en part som kan vara medvetna och omedvetna av 
den andra parten. Del C (Conflict = engelskans begrepp för Konflikt) innefattar de sakfrågor 
som finns i konflikten vilket kan förklaras vara den grundliga orsaken till att konflikten 
uppstått (Marklund 2007, sid. 74). Konflikten startar ofta med att en person (A) behöver bli 
tillfredställd med hjälp av något (B) och som skapar en konflikt (C) eftersom part A och B 
inte kommer överens. Denna strid handlar ofta om att part A är självisk och är ute för att 
uppnå sitt egna mål vilket påverkar part B:s målsättning negativt (Marklund 2007, sid. 74). 
 

 

 
Figur 1: Konflikttriangel/ABC-modell, Marklund, s. 74. 

 
Ett sätt att förenkla och förbättra konflikthanteringen i skolorna skulle vara att utbilda 

lärarna inom ämnet så de behärskar olika metoder och tillvägagångssätt för dessa situationer. 
En annan viktig åtgärd är att lära elever att i tidig ålder att själva hantera och lösa konflikter 
som uppstår. Genom att eleverna själva utvecklar denna förmåga är det även mycket möjligt 
att något positivt kan komma ur dem då eleverna växer och utvecklas i processen (Marklund 
2007, sid. 55-56). 
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Konflikter som uppstår i klassrummet handlar ofta om lärarens ansträngningar att 
upprätthålla ordning. Samuelsson (2008, sid. 139-154) förklarar att de beteenden som lärare 
uppmärksammar och som anses skapa tumult i klassrummet kan delas in i fyra områden: 
Störande aktivitet, störande artefakt, störande egenhet samt störande oordning. Vad som 
menas med störande aktivitet är att eleverna inte lyssnar, pratar vid olämpliga situationer eller 
står, sitter och hanterar sin kropp på andra felaktiga sätt. Störande artefakter innebär att eleven 
fokuserar på materiella ting som antingen är personliga (saker hemifrån, t.ex. leksak) eller 
skolrelaterade (saker från undervisningen, t.ex. linjal). Den tredje störande kategorin, störande 
egenhet, gäller elevens bristande ansvarstagande, negativa inställning samt att eleven inte 
visar tillit. Störande oordning som är det sistnämnda området handlar istället om att eleven 
inte har ordning på sitt material och/eller arbetsstruktur. För att upprätthålla ordning använder 
sig lärare av olika metoder som kan strida mot både arbetslagets och sina egna värderingar 
och bestämmelser. Lärarens metoder mot störande elever kan kallas korrigeringar och 
innefattar både verbala och icke-verbala tillsägelser. De två vanligaste korrigeringarna som 
sker verbalt är att uppmana elever samt att peka ut de/den som stör. De två icke-verbala 
korrigeringarna som förekom oftast var att läraren använde gester samt försökte befinna sig i 
närheten av eleven (Samuelsson 2008, sid. 158-175)  
Konflikter betraktas oftast som enbart negativa händelser. De personer som medverkar i en 
konflikt behöver dock inte komma ur den med endast negativa erfarenheter. Genom att ha 
ingått i eller varit med och hanterat konflikter, fått de att lösas och sett till att situationen är 
trivsam igen har parterna utvecklats och konflikten kan istället bilda en positiv erfarenhet 
(Lundström 2008, sid. 7). 

”Den dolda läroplanen” kallas den text Donald Broady skrev för att behandla det som sker 
i undervisningen som inte handlar om kunskapsförmedling eller liknande utan bearbetar det 
som berör hur elever skall bete sig i klassrummet. Väsentliga delar inom undervisningen 
handlar bland annat om att få elever att förstå och lära sig arbeta individuellt, hålla kvar 
uppmärksamheten, vänta på sin tur, kontrollera sin fysiska kropp (motoriskt och verbalt) samt 
finna sin plats i gruppen som styrs av den ledande läraren. Dessa delar kan ses som en del av 
en lärares fostringsuppdrag och kallas ofta ”Den dolda läroplanen” eftersom den tar upp 
ungefär lika mycket tid i undervisningen som den autentiska och kunskapsinriktade 
läroplanen. Det kan ibland skapas problem när dessa två ställs mot varandra då vissa anser att 
elevers kunskapsutveckling hamnar i skymundan. Andra menar att ”Den dolda läroplanen” är 
något en lärare inte kommer undan eftersom det är vid undervisningstillfällen denna 
fostransplikt är som mest genomförbar (Broady 1998, sid. 4). Den har dock inte alltid varit 
dold. Innan 1950-talet började var det en självklarhet att disciplinera elever vilket gjordes 
genom att i värsta fall förtrycka och straffa dem. År 1946 skrev skolkommissionen en ny 
enhetsskolreform som innebar att skolan istället skulle utgå från elever som enskilda individer 
och deras behov (Broady 1998, sid. 10-12). 
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Relationellt perspektiv  
I detta avsnitt presenteras vikten av förtroendefulla relationer mellan lärare och elev och hur 
dessa bör vara uppbyggda. Presenteras gör även hur lärare förhåller sig till elevers självbild så 
de skall få möjlighet till en god och väl etablerad sådan och hur emotioner påverkar detta.  

Förtroendefulla relationer  

 
 Förtroende kan vara en central utgångspunkt för att en fungerande relation mellan lärare 

och elev. Denna ömsesidighet i relationen går ut på att lärare i skolsituationer har mer ansvar 
än eleven men att de ändå är i ett pågående samspel dem emellan. En förutsättning för dessa 
relationer är att båda parterna skall kunna lita på varandra. Detta bör vara en grund för ett 
fungerande klimat i skolan  

Förtroendefulla relationer delar Lilja (2013, s. 81-170) in i fyra dimensioner som sedan 
delas in i två olika situationskategorier. De första två betecknas ”Att bry sig om” och ”Att 
lyssna” och har gemensamt att det är i de dimensionerna som lärarens och elevernas relation 
utmanas och fördjupas. De andra två kategorierna kallas ”Att sätta gränser” och ”Att möta 
motstånd” och dessa hanterar situationer där relationen bekräftas och omformuleras. Här 
nedan beskrivs de fyra dimensionerna om hur förtroendefulla relationer fördjupas mer 
ingående (ibid). 

 

Att bry sig om: 

Denna dimension handlar om att läraren bryr sig om hur eleverna mår, alltså deras 
välbefinnande. Det handlar bland annat om att läraren ser och bekräftar dem i de olika 
sammanhangen i skolans vardag. Det som skiljer den här dimensionen från de andra är att det 
är läraren som är initiativtagaren till bekräftelsen och den går djupare än måluppfyllelse och 
kunskapskrav. Detta innefattar bland annat att se eleverna som enskilda individer i 
gruppkontexten. Läraren ser även till att klassen har en fungerande gruppdynamik som en del 
av att denne bryr sig om de individuella elevernas välbefinnande. Att ett fungerande 
klassrumsklimat finns där alla eleverna känner sig trygga menar Lilja (ibid) är en förutsättning 
för att ett fördelaktigt lärande skall ske. Någonting annat som anses viktigt är att visa omsorg 
om eleverna är att pyssla om dem. Med detta menas att varje dag genomföra handlingar, små 
eller stora, för att eleverna ska känna sig sedda och omhändertagna. Detta betyder att som 
lärare anstränga sig för att ha en daglig kontakt med alla eleverna exempelvis genom att säga 
hej till dem och ha ett kort samtal. Detta kan även betyda att läraren visar omsorg genom att ta 
sig till en elev när denne är ledsen och behöver tröst. Ett annat sätt att bry sig om eleverna är 
att tro på deras förmågor och vilja. Detta betyder att läraren ger eleverna möjligheter för att 
lyckas och att denne även tror att eleven kommer göra det.  
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Att lyssna: 
 
Denna dimension av en förtroendefull relation handlar om att läraren lyssnar på och till 

eleven. Det handlar då inte bara om att höra på det som eleven säger utan att även ta till sig 
det och bekräfta eleven. Det är i berättandet från elevens håll som mötet sker och i denna 
dimension är det eleven som oftast är initiativtagaren eftersom att det är denne som har 
någonting att berätta. Det kan också vara så att en elev för flera elevers talan och det måste 
läraren vara uppmärksam på. Denna dimension delas sen in i tre underrubriker. Den första 
beskriver hur läraren bör ta emot det eleven berättar. Läraren visar då intresse för det eleverna 
säger oavsett vad det handlar om. Hinder till denna del av bemötandet kan vara tidsbrist, 
oftast under lektioner. Detta kan läraren ta igen exempelvis genom att göra tid i början och i 
slutet av dagen endast för att möta eleverna i samtal. I vissa samtal förväntar sig eleven dock 
att läraren skall göra mer än att bara lyssna. Detta innefattar den andra underrubriken i denna 
dimension som handlar om att reda ut. Det är då eleverna kommer med någonting till läraren 
där det behövs att läraren, inte bara lyssnar och tar till sig det eleverna säger, utan reder ut och 
går vidare med någonting som eleven ger uttryck för. Den tredje underrubriken av denna 
dimension handlar om att se bortom det eleven berättar. Med det menas att läraren ser bortom 
en elevs beteende och uttryck och lyssnar till vad som egentligen ligger bakom. För att en 
lärare skall se bortom det som utspelar sig här och nu menar Lilja (ibid) att det krävs att denne 
känner sina elever. Läraren bör ha kunskap om individuella elevers behov i olika situationer. 
Detta för att lärare och elever skall ha förståelse för varandra i de specifika situationerna.  

 

De förtroendefulla relationerna prövas  

De sista två dimensionerna berör de situationer när den förtroendefulla relationen mellan 
lärare och elev möter utmaningar där dessa prövningar på relationen i bästa fall bekräftar att 
relationen är fungerande. Dessa kommer kort beskrivas nedan.  
 

Att sätta gränser:  

För att skolans praktiska vardag skall vara fungerande krävs det att vissa regler följs. Det är 
då fördelaktigt att läraren inte bara lägger ner energi på kunskapande och relationsskapande 
utan att denne sätter gränser. Det händer då ibland att vissa elever tänjer på dessa gränser och 
det är då viktigt att den underliggande relationen mellan lärare och elev är någonting stabil för 
att den inte skall falleras. Dessa gränser sätts av läraren exempelvis genom att ge eleven 
tillrättavisningar, att markera ett oönskat beteende eller att föra samtal om regelverket.  
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Att möta motstånd:  

Slutligen nämner Lilja (ibid) att den fjärde och sista dimension berör motståndsmötandet 
som lärare får av elever. Detta motstånd måste inte grunda sig i ett bristande förtroende från 
elevens håll. Lärarna möter då detta motstånd genom att använda sin auktoritetsposition, ta 
emot elevens motstånd, erbjuda eleven en kompromiss eller försöka nå denne. Eleven har i 
dessa situationer klart för sig vad denne har för förväntningar på sig men vill av någon 
anledning inte gå med på detta. Att möta dessa motstånd tillsammans med eleven, inte mot 
eleven, är då lärarens ansvar menar Lilja (ibid).  
 

Självbild, självförtroende och självkänsla  

 En individs ”jag” kan ses som en social konstruktion och utvecklas i takt med 
interaktionen med människor i dess omgivning. En elevs självbild kan bero på och formas 
utifrån hur andra i skolans kontext betraktar denne. Elevens tidigare erfarenheter kan spela in i 
hur denne beter sig i skolan. Detta eftersom att mötet mellan lärare och elev kan färgas av 
deras tidigare erfarenheter. Hur en elev beter sig kan ses i relation till dennes självbild, alltså 
vad eleven har för uppfattning och syn på sig själv, och på sitt eget beteende. Ett av elevens 
grundläggande behov är att accepteras av andra. Det kan alltså vara elevens självbild som styr 
dennes beteende och beteendet kan avgöras av hur eleven känner om och ser på sig själv. 
Beteendet och självbilden bör då således vara någorlunda överensstämmande för att eleven 
skall acceptera detta kroppsligt (Groth, 2007, s. 46).  

Självbilden är en spegelbild av en individs jaguppfattning och inte dennes riktiga jag 
menar Groth. En individ formas och utvecklas under sina första år men den kan omvandlas 
under hela personens liv. Men beroende på vart i livet en individ är så kan självkänslan 
påverkas olika av influenser och händelser (Groth, s. 54).  

Enligt Lindwall (2004, s. 4) är en persons självbild ”the individual known by the 
individual” alltså hur individen ser på sig själv. Han menar att självbilden kan struktureras 
upp så som figur två visar nedan Figuren är fritt översatt av uppsatsens författare från 
engelska till svenska.  
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Figur 2: Lindwall, Magnus, 2004, s. 7.  “Exercising the self: on the role of exercise, gender and 

culture in physical self-perceptions.” Fritt översatt från engelska till svenska av uppsatsens författare.  

 
Den generella och övergripande självbilden består enligt Lindwall av fyra underliggande 

dimensioner. Den akademiska självbilden innefattar en persons kunskaper i exempelvis, språk 
matematik och naturorienterande ämnen. De andra dimensionerna ses som icke-akademiska 
(non-academic). Dessa kan sedan delas in i mer avgränsade delområden vilket vi inte kommer 
gå in på mer här. Den generella självbilden blir mer stabil för yttre påverkan och förändringar 
ju starkare de underliggande dimensionerna är.  

Självbilden är bred och omfattar kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga aspekter 
medan självkänslan, å andra sidan, ses om en smalare komponent av denna. Skillnaden mellan 
självbilden och självkänslan är viktig eftersom att de visar på två olika processer gällande en 
persons själv. Detta har olika effekter på individens allmänna välbefinnande och beteende. 
Självbild kan på individnivå ses som en beskrivande och kognitiv komponent medan 
självkänsla är den värderande och känslomässiga komponenten och som kan beskrivas med 
frågan ”Hur känner jag om mig själv?”. Självbilden kan inom dessa ramar ses som den 
beskrivande delen av självet medan självkänslan ses som den värderande (Lindwall, 2004, s. 
9-10),  

Det är viktigt för läraren att ha kunskap om att elevens självbild består av båda akademiska 
och icke-akademiska inslag och även att hur eleven uppfattar sig själv påverkar dennes 
prestation. Läraren bör även ha kunskap om att kontextuella miljöbetingade egenskaper spelar 
in. Det är viktigt att läraren kan förhålla sig till kraven i undervisning och läroplan så att 
eleverna får en möjlighet till att nå framgång efter deras egen förmåga. Detta för att främja en 
positiv självbild och stödja utvecklingen av en sund sådan.  

Generell	  
självbild	  	  

Akademisk	  
självbild	  	  

Social	  
självbild	  

Emo6onell	  
självbild	  	  

Kroppslig	  
självbild	  	  
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Emotioner 

Emotioner ses ofta som någonting instinktivt som okontrollerat påverkar en människa. 
Dennes rationella handlande begränsas i denna mening av emotionernas kraft och passiviserar 
personen. Emotionerna ses då som kroppsliga företeelser istället för endast mentala känslor 
och dessa är då avdelade från människors tankar. Denna starka avdelning mellan 
föreställningen om renodlat förnuft och okontrollerbara emotioner bör enligt Lifmark överges. 
Istället kan denna avdelning ses genom fyra företeelser som de har gemensamt. Den första av 
dessa fyra företeelser handlar om att en emotion alltid handlar om någonting objektivt. Det 
finns alltså alltid ett objekt i individens världsbild som orsakar emotionen. Den andra 
företeelsen innebär att det är i betraktarens ögon som objektet får sin emotionella betydelse. 
Det är en individ som betraktar sin del av världen på ett för denne specifikt vis. Den tredje 
distinktionen handlar om att en emotion alltid innehåller ett omdöme från individens håll om 
hur denne förhåller sig till situationen. Den fjärde liknelsen innefattar att emotioner rymmer 
värderingar för betraktaren och att objektet således har en särskild mening för denne 
(Lifmark, 2010, s. 95-97).  

Två distinktioner kan även göras mellan emotioner som i ligger i bakgrunden eller i 
specifika situationer samt emotioner som riktas mot specifika objekt eller företeelser. Den 
första av dessa, bakgrundsemotioner, kan ses som när en elev gång efter gång känner sig 
missförstådd eller orättvist behandlad och att det hos denne då, medvetet eller omedvetet, 
byggs upp vrede och liknande emotioner (Lifmark, 2010, s. 101-102).  

Två indelningar kan göras på emotioner som negativa och positiva. Indelningen mellan 
vilka emotioner som är icke önskvärda respektive önskvärda är dock svår att göra även fast 
denna ofta görs rutinmässigt. Detta gör då att de emotionella uttryck som ses som negativa 
rent instinktivt tystas eller avlägsnas. (Lifmark, 2010, s. 103-104). 

En av de emotioner som dock enbart bör ses som negativ är primitiv skam. Om en elev 
hela tiden möter avsmak och avsky i skolans miljö finns risken att dennes upplevda värdighet 
reduceras. Redan i tidig ålder lär sig barnen att dölja det som denne uppfattar att omgivningen 
ser som brister. Det grundar sig i att individen vill framstå som normativ i omgivningens 
ögon. Problemet med detta är att normalitet är en subjektiv företeelse och om denne ändå 
avviker ifrån normen avslöjas detta med att denne känner skam. Normalitet är central 
exempelvis i ett klassrum där eleverna utsätts för skam. Normalitet definieras då som 
någonting gott genom att detta är det som ses som önskvärt och vanligt förekommande. 
Stigmatiserandet av det som tillskrivs som ej normalt bottnar i önskan om enhetlighet och att 
skambelägga vissa individer är ett sätt att söka kontroll. Allt detta för att försöka undvika en 
sårbarhet som egentligen är en självklar och medfödd mänsklig egenskap (Lifmark, 2010, s. 
123-124).  
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Emotioner utvecklas tidigt i en individs liv och de tar tidigt till sig av andra människors 
emotionella uttryck och sätt att tänka. Barn lär sig även tidigt vilka tankesätt och emotioner de 
kan använda sig av för att motverka smärtsamma emotionella upplevelser. Om en individ då 
istället möter omsorg och omtanke kan kärlek och tacksamhet ligga som grund i dennes 
vidare utveckling. Då kan det växa fram en säkerhet som utvecklas till en glädje i att utforska 
om världen. Då skapas en process hos individen som inte är direkt kopplad till dennes 
egoistiska behov (Lifmark, 2010, s. 135).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal lärare anser sig stärka elevers självbild 
med fokusering på dels hur lärare uppfattar sin profession och dels hur lärare ser på relationen 
till eleverna. 

 
Frågeställningar:  
 

Vilka uppfattningar har läraren om sin profession, sin kompetens och sitt uppdrag? 
 
Vilka tillvägagångssätt använder sig lärarna av för att hantera de konflikter som 
uppstår och hur reflekterar de över sin roll?  
 
Hur ser lärare på relationen till eleverna och hur uppfattar de det relationella 
perspektivet?  
 
På vilka sätt anser sig lärarna arbeta i praktiken för att stärka elevernas självbild och 
hur anser de att elevernas emotionella uttryck bör bemötas?  



 

 26 

Metod 

Denna studie har genomförts i en större stad i Mellansverige under hösten 2014. 
Undersökningen vi valt att genomföra syftar till att studera hur lärare ser på sin profession och 
hur de förhåller sig till relationen till eleverna. Detta i relation till deras syn på sin egen 
självbild och dess kontinuerliga utveckling samt deras syn på hur de i relationen till eleverna 
påverkar deras självbild.  

Metod för datainsamling  

Intervjumetoden som används vid denna forskning kan enligt Esaiasson (2012, sid. 228, 
251) kallas en respondentundersökning som innebär att den intervjuades (alltså aktuella 
personers) åsikter, känslor och tankar står i centrum för studien. Vid en 
respondentundersökning finns två vägar att gå: antingen via en samtalsintervjuundersökning 
eller via en frågeundersökning och för denna undersökning används båda två. Alltså en 
samtalsintervju men som även styrs av konkreta frågor som får samtalet att hållas inom 
ämnets ram. Pga. forskningens syfte och frågeställningar är en samtalsintervju den mest 
givande metoden att använda då oväntade svar (lärarens åsikter) kan bidra till följdfrågor som 
ger ett djupare svar kring ämnet. 

Metoden som används för denna forskning kan även kallas en halvstrukturerad 
intervjumetod. En halvstrukturerad intervju karaktäriseras av att den är uppbyggd av 
huvudteman, underteman och eventuella underteman i andra grad. Med halvstrukturerad 
innebär det att det finns struktur men att den fortfarande är anpassningsbar så att forskaren 
kan lägga till/ta bort frågor osv. Detta har vi haft i åtanke då vi skrev frågorna till 
intervjuunderlaget. Vi började med att skriva huvudteman som fungerade som ramar. Därefter 
utformade vi underteman för att förtydliga innehållet av de frågor som slutligen formulerades. 
Det är undersökningens frågeställning som skall styra konstruktionen av intervjun men det 
kan också vara positivt om man förbiser denna till en början genom att starta intervjun med 
enkla frågor för att värma upp de inblandade parterna. Vad forskaren skall tänka på när man 
ställer frågor är något vi sedan tidigare erfarenheter var medvetna om. Det innebär bland 
annat att frågorna ska vara korta och att ordvalen är viktiga. För många” varför”-frågor skall 
helst undvikas och då frågan är ställd är det viktigt att låta den svarande få tid att tänka ut sitt 
svar (Essiasson 2012, sid. 251-265). 

Urval 

Vi har valt att intervjua fyra lärare som är verksamma i grundskolans tidigare år för att 
undersöka deras synpunkter inom olika områden (se bilaga 1). Dessa fick vi kontakt med via 
vår verksamhetsförlagda undervisning som vi genomfört under lärarutbildningen. De fyra 
lärare är i olika åldrar, från 27 – 58 och har mycket olika erfarenheter och uppfattningar av 
yrket. 
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Genomförande 

För att förenkla genomförandet av denna undersökning samt förtydliga arbetssättet som vi 
använt har vi som sagt valt att dela upp uppsatsen i två delstudier. Ellen Karlssons ansvarsdel 
som handlar om lärarrollen och Anna Lindberg Viklunds studie som handlar om relationer 
mellan lärare och elever. Detta arbetssätt har inneburit att vi å ena sidan har samlat litteratur 
och skrivit individuellt men å andra sidan samarbetat mycket överlag och genomfört stora 
delar, till exempel intervjuerna, tillsammans. 

Intervjuerna ägde rum med verksamma lärare på låg- och mellanstadiet. Förfrågan om 
medverkan genomfördes för de första intervjuade via mail medan de sista två kontaktades via 
telefonen. Vi var väldigt noggranna med att informera respondenterna om att vi tagit del av 
Vetenskapsrådets etiska aspekter och de medvetandegjordes att intervjun var frivillig och 
anonym. Intervjuerna ägde rum i klassrum eller grupprum där vi kunde talas vid ostört. Detta 
för att respondenterna skulle känna sig trygga i miljön samt att de skulle kunna prata öppet 
utan åhörare (Trost, 2010, s. 65). Ett frågeformulär (se bilaga 1) överlämnades vid mötet som 
den aktuelle läraren fick läsa igenom innan vi påbörjade intervjun. Detta formulär låg sedan 
som grund för intervjun trots att vi inte följde den helt och hållet. Intervjuerna genomfördes 
genom att den av oss som inte intervjuade förde anteckningar samt att båda två av oss hade 
inspelningsappen igång samtidigt som inspelningen gjordes. Vi valde att ha dubbla 
ljudinspelningar ifall en av dem skulle fallera vilket då skulle innebära stora problem. Genom 
att spela in intervjuerna finns även en möjlighet att gå tillbaka så många gånger det behövs för 
att fånga upp de tonfall och val av ord som använts.  

Datainsamling och analysmetod 

Vi har som sagt använt oss av ljudinspelningsteknik för denna undersökning vilket Dalen 
(2007, s. 33) anser är fördelaktigt eftersom forskaren på så sätt får med respondenternas egna 
ord och formuleringar. Hjälpmedlet som vi använde oss av under intervjuerna var en app som 
heter ”iTalk” till smartphones för ljudinspelning. Att använda en inspelningsapp till telefon 
kan göra att de intervjuade inte i lika stor utsträckning känner av att inspelning sker eftersom 
att de flesta är väldigt vana vid dagens utbredda telefonanvändning Andra fördelar med valet 
av inspelning som metod är att kunna pausa, spola tillbaka och lyssna om under 
analysprocessen om detta är nödvändigt. Dalen (2007, s. 33-34) tar upp att det är viktigt att 
alla parter känner sig avslappnade under inspelningens gång.  

Eftersom att en av oss i tre av fallen varit bekanta med de intervjuade har vi valt att den 
som inte känner respondenten har varit den som genomfört intervjun. Detta för att undvika 
påverkan hos den intervjuade och så att förutfattade meningar inte skulle spela in (Trost, 
2010, s. 54).  

Transkriberingsprocessen har utförts så att vi själva har bearbetat de intervjuer som vi 
själva genomfört. Trost (2010, s. 54) menar att detta är fördelaktigt för att kunna ha de 
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intervjuades tonfall och röstläge i minne eftersom detta kan påverka det slutliga resultatet. 
Respondenterna förställde även sin röst och imiterade eleverna under intervjun. 

Eftersom att uppsatsen är uppdelad i två delstudier har intervjufrågorna utformats på så sätt 
att vi enkelt kan plocka ut de svar som hör till rätt delstudie. 

Etiska aspekter  

Vi har i planeringen, genomförandet och bearbetningen av denna intervju tagit del av och 
tillämpat Vetenskapsrådets text Forskningsetiska principer (2002, s. 6-15) och dess fyra 
etiska krav på intervjuns etiska aspekter. Det första kravet, informationskravet, innebär att 
respondenterna skall bli informerade om studiens syfte, hur den genomförs samt hur metoden 
tillämpas. Detta förklarade vi då vi kontaktade informanterna eftersom de skulle ha en 
möjlighet att tacka nej ifall ämnet inte tilltalade dem på något vis. Det andra kravet berör 
respondenternas samtycke och innefattar att de när som helst under studiens gång kan avbryta 
och be oss avlägsna deras medverkan. Det tredje kravet berör respondenternas anonymitet och 
att deras identitet genom undersökningen inte på något sätt skall kunna styrkas. Under 
intervjun kommer respondenterna endast behöva tillkännage deras ålder utifrån den etiska 
aspekten. I texten nedan kommer det även presenteras att de arbetar på skolor i Mellanserige 
vilket vi också valt att göra av denna anledning. Det sista kravet, som vi låtit respondenterna 
tagit del av, är att den insamlade data endast kommer att använda i forskningssyfte och att den 
inte kommer att kopieras eller användas i andra syften. Dessa tre sista krav informerade vi 
lärarna om innan intervjuerna startade för att de skulle känna sig trygga och återigen få 
tillfället att avböja sin medverkan.   
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet och analysen för de två delstudierna. Delstudie 1 redovisar 
forskningsfrågorna 1 och 2 och I delstudie 2 redovisas forskningsfrågorna 3 och 4.  

Delstudie 1: Lärarens tillvägagångssätt  

Nedan redovisas resultaten av frågeställningarna: 
 

Vilka uppfattningar har läraren om sin profession, sin kompetens och sitt uppdrag? 
Vilka tillvägagångssätt använder sig lärarna av för att hantera de konflikter som 
uppstår och hur reflekterar de över sin roll?  

 

Lärarens yrkesrelaterade uppfattningar 

Hur en lärare uppfattar sitt yrke och sin roll är mycket olika. Likaså gäller det hur olika 
personer uppfattar att en god lärare skall vara och vilka egenskaper denne skall besitta.  

Att vara öppen, engagerad och visa medmänsklighet 
Vi frågade respondenterna vad de ansåg utmärkande hos en god lärare och fick olika svar: 
 

Att man är öppen och lyhörd för eleverna, att man kan möta dem och ha humor 
men också att man är påläst och att man har massa att ge men också klimatet. Att 
man försöker lyfta varje elev på olika sätt och att variera undervisningen så man 
kan förmedla nåt och få dem entusiastiska. Man kan sprida vidare det va och få 
gensvar. (Lärare 1) 
 

En annan lärare förklarar: 
 

Oj. Det är väl ganska komplext. Men några egenskaper som en god lärare måste 
ha är väl att hon eller han måste vara empatisk och, ja, ha en viss 
medmänsklighet och kunna se barnen. Självklart så måste kunskaperna om 
ämnena finnas där. Men finns inte det sociala biten eller vad man ska säga så är 
det ändå inte så mycket kunskap som kommer in i elevernas huvuden anser jag. 
Hon eller han måste också ha en förmåga att se eleven bakom masken alltså se 
eleven bakom eventuella beteenden som eleven använder sig av som ett skydd. 
(Lärare 4) 

 
En annan respondent förklarar att hen anser att mycket ligger i att vara engagerad och 

intresserad av eleverna och deras kunskapsutveckling men att det är svårt att bara fokusera på 
kunskapsdelen eftersom det allra viktigaste är att alla barn ska må bra och trivas.  
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Erfarenheter som format uppfattningarna  
 
Just erfarenhet är något som avgör hur lärarnas syn på läraruppdraget är och detta kan 

variera mellan olika personer.  

Erfarenheter från utbildningen, yrket samt privatlivet 
En lärare berättade vid intervjun att när hen fick egna barn förändrades synen drastiskt, 

speciellt gällande elevernas välbefinnande. Det var vid denna tidpunkt hen insåg hur viktigt 
det var att hens egna barn hade det bra i skolan och att det faktiskt är andras barn hen ansvarar 
för när deras föräldrar arbetar på annat håll. Vid denna fråga, alltså: Var har du fått dina 
uppfattningar om uppdraget ifrån? Fick vi varierande svar, en lärare var säker på sitt svar och 
konstaterade som följande: 

 
”Genom erfarenhet. Jag har ju jobbat i 29 år.” (Lärare 1) 

 
En annan lärare diskuterade istället variationen av utbildningen och 

erfarenheter: 
 

Jag tror att det är en kombination ryggsäcken från utbildningen för då hade man 
ju en bild av hur man trodde men nu också har uppfattningen förändrats för att 
man har mött så mycket olika barn och elever som har så olika förhållanden. Då 
förstår man också att uppdraget, ja men det är väldigt komplext. Det är liksom 
inte från ett håll utan det är en samlad bild av erfarenheter och den tiden man har 
jobbat. (Lärare 2) 

  
Ytterligare en lärare som endast varit aktiv inom yrket i två år förklarar att hen fått sina 

uppfattningar främst från lärarutbildningen men även från den egna skoltiden. Det finns lärare 
från denna tid som fungerar som förebilder men också framförallt de som gett ett dåligt 
intryck och som lärt henom hur hen inte skall göra i sin undervisning.  

En lärares erfarenheter är enligt Numan (1999, sid. 57) något som bidrar till 
yrkeskompetensen. Denna kompetens innebär att hen besitter förmågor som utvecklats under 
den verksamma tiden som lärare. Detta gynnar till att arbetet förenklas eftersom 
erfarenheterna bidrar till att förenkla arbetet både i och utanför klassrummet.  

 

Reflektioner i lärarprofessionen  

Hur en lärare reflekterar över sin praktik är mycket viktigt då detta inte bara kan påverka 
elevernas välbefinnande och inlärning, utan även lärarens personliga utveckling. 

Självklarhet att reflektera 
Absolut. Jätteviktigt. För jag tror att om man slutar med det så stannar man i sin 
utveckling och inte riktigt hänger med det som kanske händer runt omkring en. 
Så det är därför jätteviktigt, tycker jag, att ha lärarkandidater. För då är det någon 
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som faktiskt ställer de där frågorna som man kanske glömt ställa till sig själv. Så 
det är jätte, jätte viktigt. (Lärare 2) 

 
Denna respondent svarade på frågan om hen anser att det ingår i yrkesrollen att 

kontinuerligt reflektera över sig själv och sin personliga utveckling vilket är något som bland 
annat John Dewey belyste. Dewey var en pragmatisk filosof som spred tanken om sambandet 
mellan tanke och handling. För att elever skall kunna tänka och utvecklas behöver de själva 
vara aktiva i sitt kunskapssökande (Dewey 2004, sid. 15-24).  

En annan respondent svarar på samma fråga som föregående och håller med om att det 
ingår i uppdraget som lärare och att det är viktigt att reflektera över sin egen roll: 

 
Ja gud ja! Men det kan vara svårt för många som inte har upptäckt det eller, vad 
ska man säga, förankrat det på ett mer personligt plan. Jag har vart med om saker 
i mitt liv som gjort att jag nästan varit tvungen att ta tag i min egen personliga 
utveckling och reflektion så det kommer sig nästan naturligt att jag också tagit 
med det in i min yrkesroll. Så ja, det tycker jag verkligen. (Lärare 4) 

 
En annan person som stöttade denna reflektion var Donald Schön. Han myntade begreppet 

”Den reflekterande praktikern” som idag används mycket flitigt vid lärarutbildningen och 
andra områden kring lärarprofessionen. Genom att en lärare upphör att se sig själv som en 
teknisk expert inom yrket och istället börjar se sig själv som en reflekterande praktiker tänker 
läraren igenom olika orsaker som ligger till grund hos elevernas svårigheter och problem. 
Detta ses idag som en eftersträvansvärd egenskap som innebär att läraren både reflekterar 
under pågående handling och efter vilket bidrar till att eleverna utvecklas i högre grad. Det 
krävs att läraren är öppen och visar en personlig sida gentemot eleverna samt att visa sig 
engagerad för även deras egenskaper, både starka och svaga, samt för deras privata intressen 
utanför skolan (Schön 1983, sid. 332-333).  

Att reflektera och planera undervisningen efter elevernas intressen var något en av lärarna 
framhöll under intervjuerna. På frågan: Anser du att det ingår i yrkesrollen att kontinuerligt 
reflektera över sig själv och sin personliga utveckling? Svarade hen: 

 
Absolut! Absolut! Det måste man ju göra hela tiden. Om de skulle få någon lågt 
resultat på ett prov eller så. Då är det ju mitt fel i sådana fall va, att jag inte har 
gett tillräckligt mycket så man har ju hela tiden den här piskan på sig va att man 
ska göra så bra som möjligt. Och det är ju också väldigt stressande. Man kan ju 
inte bara gå hit till jobbet och bara göra en halvinsats, man måste hela tiden vara 
på topp själv och hela tiden vara närvarande och entusiastisk och ledare. Tydlig 
ledare är viktigt! Och att man är öppen då så man inte går omkring i en bubbla 
och att man är tydlig och inte ”ja men då tänker jag så här va att…(med försiktig 
röst)”. Man måste alltså vara på hela tiden va och äga rummet! Det är 
jätteviktigt! 
 
Intervjuare: Hur gör du det?  
 
Hur jag gör det? Jo jag försöker vara så närvarande som möjligt, ha koll på alla 
och väldigt … jo men dels försöker jag göra lustfyllda moment så jag inte gör en 
massa tråkigt och går inte med en massa lustfyllda moment för att jag ska ha 
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deras uppmärksamhet och sen… Ja men jag försöker ha roligt själv. Om jag har 
roligt själv så förmedlar jag ju det till eleverna. Och jag gör det mycket med 
aktiviteter som drama och så och det vet jag är uppskattat, det har jag lärt mig 
under mina 29 år[…]. (Lärare 1) 

 

Konflikthantering i skolans vardagliga arbete  

De uppfattningar en lärare har av eleverna kan påverka hur deras bemötande och fostran 
ser ut vilket kan variera beroende på personliga värderingar osv. (Lundström 2008, sid. 19). 
Hur en lärare hanterar konflikter kan påverka eleverna på olika plan och nedan ställs frågor 
till respondenterna som handlar om hur de själva agerar kring dessa situationer. 

Att samtala och lyssna 
Konflikter är något som alla lärare genomgår under sitt arbetsliv och något som därmed 

tillhör lärarens uppdrag. Hur läraren bör gå till väga beror förstås på individerna som är 
aktuella, omgivningen samt situationen. Två lärare svarade ungefär lika vid intervjun då 
frågan: Hur hanterar du överlag de konflikter som uppstått mellan dig och eleverna?  Ställdes. 
En av lärarna svarade: 

 
Jag pratar med dem. Jag har inte haft så mycket, men i såna fall pratar jag direkt 
och förklarar hur jag tänkte och frågar hur den personen tänkte och jaha, ja man 
får reda ut det. Men det är sällan jag har det. Och det är faktiskt, peppar, peppar, 
väldigt sällan konflikter i den här klassen. Det är väldigt intressant, för varje 
klass är väldigt olika. Vilken stämning som råder och vad det är som är 
problemet och vad som är det roliga. Så jag har haft någon klass då jag satt och 
redde ut någon konflikt varje rast hela första terminen. Jag fick till och med ta in 
barnombudsmannen. Men då hade jag ju hamnat i en mycket speciell situation 
men… (Lärare 1) 

 
Den andra läraren diskuterade istället vikten av att undvika utpekning av 
eleven i största möjliga mån och att som lärare lyssna på vad eleven har 
att berätta: 
 

Det kan var tillfällen som man måste ta en konflikt direkt inför klassen. Det händer 
ju ibland för att man måste markera just du men oftast så plockar jag eleven efter 
och förklara det jag gjorde och höra varför dem gjorde som dem gjorde. Och jag tror 
att man vinner mer på att göra så för många gånger är det en skyddsmekanism för 
eleverna inför klassen. Så kan man inte förlora masken och därför så är dem tuffa. 
Dom kanske till och med hamnar på en bana som dom mår dåligt av så i möjligaste 
mån så tycker jag att man tar det med dem själva och det ser jag även som en del av 
att skapa relation med dem. När man lyssnar på dem. Inte bara antar att eleven är 
skyldig och gjorde allt dumt. Utan att man är intresserad av vad du också gjorde 
eller vad du upplevde. Att man får lyssna på deras sidor. Många av dem som är i 
konflikter som är ju så vana att hamna i konflikter och vana vid att vara 
syndabockar. (Lärare 2) 

 
Som Lärare 2 nämner i det sistnämnda exemplet finns det flera tillvägagångssätt för lärare 

att välja bland vid konflikthantering som sker i klassrummet. Ett sätt att förebygga konflikter 
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är genom att göra regler som gäller för gruppen för att förtydliga vad som är och inte är tillåtet 
beteende (Samuelsson 2008, sid. 31-32).  

Förståelse och bekräftelse 
Hur konfliktens deltagare kan påverkas på andra sätt är olika. Självbilden är som sagt ett 

begrepp som innebär vilken uppfattning en person har av sig själv. Vi ställde frågan: Tror du 
att det sättet som en lärare hanterar en konflikt kan påverka elevens självbild? Vid 
intervjuerna och fick  

 
Oh, ja. Otroligt mycket. Ju mer skam en elev får känna och ju mer en lärare skäller 
ut så ju lägre självkänsla och självbild får eleven. Det är jag helt säker på. Om 
eleven inte får känna sig bekräftad för den den är så skadar det självkänslan. Det kan 
vara farligt tänker jag och kan leva kvar i eleven länge. (Lärare 4) 

 
 Att elevernas självbild påverkas av konflikthantering var något alla respondenter höll med 

om. En av lärarna i denna intervjustudie förklarade att det krävs att den vuxne medlaren 
lyssnar och försöker utveckla en förståelse för eleven. Även att erkänna sina egna misstag kan 
vara viktigt i denna konfliktprocess förklarar hen vidare eftersom detta skapar rättvisa och en 
tillit och en känsla av att ”fröken lyssnar på mig” (Lärare 1). 

Fostransuppdraget – tydlighet utan att ge skam 

Klassrumsdisciplin är en del av socialiseringen. Enligt Samuelsson (2008, sid. 60) krävs att 
normer och regler definieras i klassrummet så att fördelningsansvaret mellan lärare och elev 
synliggörs. I detta ingår att läraren bör ingripa mot oönskade beteenden och när elever 
missköter sig för att utveckla elevernas relationskompetens. En av respondenterna håller med 
och uttrycker sig som följande:  

 
Men det är viktigt att visa att nu har jag markerat någonting att det här var inte 

det som vi kom överens om. Det var inte dom regler som vi hade och då måste 

man vara tydlig med det också. (Lärare 2) 

 
En annan lärare vid intervjun uttrycker dock att det är viktigt att inte använda skam som ett 

försvar mot oönskat beteende eftersom att detta kan skada både elevens självbild och 
relationen. Hen nämner att ibland finns inte orken för att möta ett oönskat beteende på ett sätt 
som inte inger skam men att det då är viktigt att samtala med eleven efter situationen. Detta 
för att denne inte skall känna sig skuldsatt utan istället sedd och hörd.  

Att se bakom beteendet 

En annan av respondenterna pratar just om att det kräver mer jobb att på ett respektfullt sätt 
möta ett negativt och oönskat beteende.  



 

 34 

 
Men det är ju likadant som det är med samtal och konfliktlösning. Jag måste 

lyssna in varför och kunna se. Det kan ju visa sig att någon sitter och är jättearg 

för någonting och så visar det sig att de inte har käkat frukost. Det kan ju faktiskt 

vara såna saker och det är ju sånt man kommer på när man lär känna elever 

besitter. (Lärare 2)  

 
Respondenten menar också att en lärare bör ha en förståelse om att ett oönskat beteende 

hos en elev oftast har en bakomliggande anledning. När en lärare sedan får reda på vad denna 
anledning är kan denne ångra att hen skuldbelagt och skällt på eleven.  

Delstudie 2 Relationen lärare – elev  

Nedan redovisas resultatet av frågeställningarna: 
 

Hur ser lärare på relationen till eleverna och hur uppfattar de det relationella 
perspektivet?  
På vilka sätt anser sig lärarna arbeta i praktiken för att stärka elevernas självbild och 
hur anser de att elevernas emotionella uttryck bör bemötas?  

Lärarens relationella ansvar  

De senaste årtiondena har, som tidigare beskrivs, synen på relationen mellan lärare och 
elev förändrats drastiskt. Från att ha varit en uttalad asymmetrisk och hierarkisk relation har 
nu fokus förflyttats till att en mer jämställd relation blivit mer och mer viktig. Lärarna bör 
idag förhålla sig på ett helt annat sätt för att ett fungerande klassrumsklimat skall råda 
(Brante, 2008, s. 104).  

Ansvar och respekt 

Respondenterna i undersökningen talar om en relation som genomsyras av ömsesidig 
respekt till eleverna. Det är inte bara eleven som skall respektera läraren i dennes roll som 
vuxen utan även läraren måste förtjäna sin respekt från elevernas håll som en vuxen som 
ställer upp när det behövs. Men ansvaret att läraren och eleverna får en god relation bör, enligt 
en av de intervjuade lärarna, alltid ligga på läraren. Läraren har alltid det övergripande 
ansvaret att en god relation utvecklas. En av respondenterna uttrycker det såhär:  
 

Och om det är en relation mellan en elev och lärare, eller ett barn och en annan 

vuxen, så måste ju det hänga mer på den vuxna än barnet. Läraren har alltid det 

stora ansvaret i en relation. Barnet ska lära sig av mig och behandlar jag inte 

eleven med respekt så kan jag inte som lärare räkna med att vi får en god 

relation. (Lärare 4)  
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Läraren är den vuxna som i sitt sätt att vara blir en förebild för eleven. Någonting annat 

som intervjurespondenterna tar upp under frågan om vad de anser att en god relation till 
eleverna bör innehålla är ett förtroende. Tillit och förtroende är centralt i fungerande 
relationer.  

 
 
 

Förtroendefulla relationer  

 
För att utveckla en förtroendefull relation krävs engagemang enligt Birnik (1998, s. 23) 

vilket är något många av respondenterna håller med om. 

Intresset för eleven 

 En av respondenterna uttrycker det såhär: 
 

Ja. Jag tänker på att jag ska vara intresserad av dem. Inte bara liksom skolmässigt 

utan också kanske att de känner att de vill berätta saker för mig. (Lärare 2) 

 
Som nämnts tidigare delar Lilja (2013 s. 81-170) in förutsättningarna för förtroendefulla 

relationer i fyra dimensioner. Respondenterna har under intervjuerna alla nämnt någonting 
berörande dessa fyra dimensioner. Den första dimensionen benämns ”Att bry sig om” och 
visar på en förmåga hos läraren att se eleven som individ i gruppen samt att visa en tro på 
elevernas förmåga. En av respondenterna säger att denne anser att det viktigaste uppdraget 
som en lärare har är att kunna se individerna bakom beteendet. En annan respondent säger att 
denne anser att det är viktigt att se eleverna bakom deras masker. Enligt hen är det lätt att 
vissa elever gömmer sig bakom vissa beteenden för att de är rädda för att bli dömda:  
 

Hon eller han (läraren) måste också ha en förmåga att se eleven bakom masken 

alltså se eleven bakom eventuella beteenden som eleven använder sig av som ett 

skydd. Förstår du vad jag menar? Om läraren inte ser det så kan det vara så att 

eleverna blir insatta i fack av läraren och då kan de lätt ta på sig vissa roller. 

Dom kanske i värsta fall börjar ta den rollen som en del av sig själv. (Lärare 4) 

 
Den andra dimensionen kallar Lilja för ”Att lyssna”. Den berör att läraren bör ta emot det 

eleven berättar men att även höra och se bortom det eleven berättar. Två av respondenterna 
nämner vid frågan om hur de hanterar konflikter att samtala med barnen är viktigt men att 
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detta inte görs i affekt. Om det handlar om en konfliktsituation där eleven är i affekt anser de 
att det är fördelaktigt att vänta tills eleven lugnat ner sig. Detta för att inte riskera den goda 
relationen med eleven. 

Att ha en god relation till eleverna innebär inte att läraren försöker förankra någonting som 
en av respondenterna kallar för ”kompisrelation”. Den tredje dimensionen som Lilja tar upp 
handlar just om att sätta gränser. Ordet auktoritet menar hen är ett starkt ord men att det är det 
som behövs för ett funderade klassrumsklimat.  

 

Lärares perspektiv på elevens självbild  

 
På frågan vad begreppet självbild innebar för respondenterna svarade alla ungefär 

samstämmigt om att det är hur en individ ser på sig själv. Alla respondenterna anser även att 
det ingår i deras arbetsbeskrivning att stärka och förankra elevernas självbild. En av 
respondenterna ser detta i samband med självkänsla och självförtroende.  

En annan av respondenterna poängterar även att lärarens egen självbild påverkar relationen 
till eleverna och att detta påverkar hur bra denne kan stärka elevernas självbild. Groth (2007, 
s. 46) stödjer detta och menar att en individs uppfattning om sig själv är skapade utifrån den 
upplevelse som de personerna i elevens direkta närhet har av denne. Elevens upplevelse av sitt 
”själv” menar han är en social konstruktion. Detta kan betyda att eleven betraktar sig själv 
utifrån den bild som de andra jämnåriga på skolan och lärarna har om eleven. 

Självbilden en grund för att utvecklas 
Enligt en av respondenterna är stärkandet av elevernas självbild A och O i en lärares jobb 

och berättar att:  
 

Det spelar ingen roll om Karl XII dog eller det här med fotosyntes va, för sitter 
man där med dålig självbild så blir det ju bara jobbigt. (Lärare 1) 

 
En av de andra respondenterna tar upp begreppet kunskapande och menar på att det inte 

blir något skapande av kunskap om inte eleverna har en positiv bild av sig själva. Hen nämner 
även att det kan vara svårt att ha ett fungerade klassrumsklimat om det är elever som har en 
dålig självbild och inte känner sig sedda eller mötta. En respondent säger även att:  
 

[…]det är ju liksom grunden som för att de kan lära sig någonting för i så fall 
måste de ju trivas och må bra i sig själva […] Att visa att det inte är det som avgör 
hur man när som människa utan att man är lika mycket värd oberoende på vad man 
kan. (Lärare 1)  

 
Det är även viktigt att en lärare har i åtanke att det är många olika faktorer som påverkar 

elevernas självbild och självkänsla. Maclellan (2013, s. 62-63) belyser att många andra 
kontextuella och miljöbetingade egenskaper som kan påverka elevens prestationer men att 
dennes självbild är en grundande förutsättning. 
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Anpassande undervisning för att stärka självbilden 
En av respondenterna berättar om en ny kille som kom till klassen från en annan skola och 

som använde vissa beteenden för att försöka komma in i gruppdynamiken. Hen märkte på 
honom att han hade en negativ självbild som gjorde att han hade ett beteende som bidrog till 
att han lätt hamnade i utsatta situationer i relationer till andra elever i klassen, speciellt en av 
tjejerna. Läraren berättar:  

Nja, ibland kan han väl få något återfall och fjanta sig så där va men det jag 
upptäckte var att när vi hade Halloween-teater, något de fick göra för att prova på 
och visa upp för ettorna. Och som de släpade med sig grejer till det här och så har 
vi två antagonister i klassen, en tjej och den här utsatta killen. Den här tjejen kan 
bete sig på samma sätt som killen, de har samma liksom uttryckande, explosiva 
sätt va men i det här förenades de då för att de skulle visa upp det här för ettorna. 
Det skapade en gemenskap då och jag såg då hur hon då som egentligen inte tål 
honom, ja de håller sig borta från varandra, ja hon sminkade honom och hjälpte 
honom bara för att nå det här målet va och det är ju bra för gemenskapen. Och den 
här killen då, han som är ny och har haft det här beteendet och blivit utsatt för de 
andra och bara satt och grina för det blev så dumt i början, han var världens stjärna 
på scenen! Och då sa jag det att ”men det är otroligt vad du är bra!” och det där 
stärkte ju honom. Han har ju lugnat ned sig efter det och det är ju han som hela 
tiden förespråkar att dem ska ha drama och det här dramat på vikingatiden. (Lärare 
1)  

 
Hen menar på att en lärare måste vara uppmärksam så denne kan lyfta situationer som den 

beskrivna för att stärka och uppmuntra eleverna i det. Hen belyser att det finns andra sätt att 
stärka elevernas självbild som kanske inte alltid syns i den vanliga skolkontexten och dess 
miljö.  

 

Lärarens praktiska arbete med att stärka elevernas självbild  
 
Vad eleven har för tidigare erfarenheter kan påverka hur denne kommer uppföra sig vid 

olika situationer. Om en elev har fått en bild av sig själv som störig och bråkig genom att 
exempelvis tidigare lärare har haft den uppfattningen av eleven kan denne reagera och bete 
sig utifrån detta (Groth, 2007, s. 46). Hur en lärare kan agera för att få eleverna att växa på ett 
positivt sätt istället för att föra över en negativ känsla besvaras av respondenterna nedan. 

Att reda ut problem och stärka självbilder kontra en vardaglig tidsbrist 
En av respondenterna påpekar att hen ser det som att vissa elever har fått med sig en 

negativ självbild tidigt många gånger nedärvda av föräldrarna. Det är för denne lärare viktigt 
att eleverna får med sig en annan positiv bild från hen om och att de blir medvetna om att det 
finns andra sätt att tänka på än dem som de lärt sig från början.  

På frågan om hur de intervjuade lärarna gör konkret för att stärka självbilden varierar 
svaren lite. En av lärarna svarar att hen samtalar med eleverna:  
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Jag pratar med dem. Jag har inte haft så mycket, men i såna fall pratar jag direkt 
och förklarar hur jag tänkte och frågar hur den personen tänkte och jaha, ja man får 
reda ut det. (Lärare 1) 

 
En av de andra lärarna svarar liknande på frågan. Hen säger sig försöka, direkt eller 

indirekt när de kommer upp, diskutera med eleverna så att de öppnar upp så att de börjar 
reflektera själva. Alla respondenterna berättar under någon gång under intervjun att de anser 
sig inte ha tillräckligt mycket tid för att ge eleverna det de behöver för att ge dem en starkare 
självbild. En av de intervjuade nämner att hen försöker se sina elever och att lyssna till dem 
för att stärka deras självbild men att det ibland känns hopplöst på grund av just tidsbristen. 

Självbildsarbetet i praktiken – schemalagt och genomsyrande 
Två av respondenterna har olika uppfattningar om schemalagda aktiviteter berörande 

självbilden, en av dem använder begreppet värdegrund. Denne berättar att de har sådana 
aktiviteter schemalagda varje vecka och anser att det är väldigt bra för då läggs grunden för 
hur eleverna fungerar i relationen till andra. Hen nämner då att det är viktigt med dessa 
aktiviteter för att en bra självbild och självkänsla behövs för relationskompetensen. En av de 
andra intervjuade ser faran i att om lektioner som dessa planeras in som en schemalagd 
aktivitet är det lätt att eleverna ser detta som en lektion som alla andra:  

 
[…]då blir det lätt att eleverna tänker att det är en avbokad lektion och så lämnar 
dom det bakom sig. Jag tror hellre på att man har det hela tiden med sig. Och 
försöka få in det på en gång. Så fort man har det så lyfter man upp det. Annars blir 
det lätt så att man bockar av det så att ja, Vikingatiden, och så lägger vi det bakom 
oss. Fast det här är ju ingenting som bara ska vara ett tillfälle det ska hela tiden 
vara. (Lärare 1)  

 
Men respondenten som i sitt uttalande står sig mer positiv till de schemalagda aktiviteterna 

säger även hen att:  
 

Så där lyfts det väl mer i det stora hela men även att man i det dagliga. Att man 
pushar och peppar och lyfter fram olika barn olika dagar. Liksom medvetet, att 
”idag vill jag visa upp din teckning” och nästa dag vill jag läsa upp någon annans 
saga eller så. Jag brukar kunna sätta en liten bock i kanten på min pärm där 
klasslistan är så att jag har koll på att jag har gått igenom hela klassen då. (Lärare 
3) 

 

Elevernas emotionella uttryck och lärarens förhållningssätt till dessa 

 Att bemöta elevernas emotionella uttryck är något en lärare gör dagligen. Vid intervjun 
frågade vi respondenterna hur de anser att en lärare bör sköta detta bemötande för att ett 
positivt avtryck skall vara möjligt. 
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Se och lyssna på eleven som individ 
Alla respondenternas svar beskriver ett förhållningssätt där eleven blir hörd och lyssnas på. 

En av lärarna uttrycker det såhär:  
 

”Lyssna. Lyssna på dem, det är det viktigaste man kan göra.” (Lärare 1) 

Att se och lyssna till eleven är viktigt för att ett förtroendefullt möte skall ske förklarar 
Lilja (2013, s. 104). Om inte det finns någon som lyssnar kan elevens uttryck av känslor 
istället ske på ett destruktivt sätt. Genom att lyssna på elevens emotionella och känslomässiga 
uttryck tar läraren emot eleven och bekräftar denna. En av respondenterna uttrycker det såhär:  

Att se dom. Alla känslor och emotioner. Jag ser dig jag hör dig metoden. För det är 
ju det alla elever vill, som jag sagt tidigare. Att bli sedda och bekräftade. (Lärare 
2) 

 
Om en elev har en svag självbild är denne mer beroende av andras, exempelvis lärarens, 

stöd och bekräftelse för att inte nedvärdera sig själva och vikten av sina emotionella uttryck 
(Lindwall, 2004, s. 12). Detta stöd och bekräftelse är ett sätt för läraren att ge eleven känslan 
av att vara sedd. En av respondenterna uttrycker att det är viktigt att just se eleverna och inte 
bagatellisera deras känslouttryck och emotioner:  

 
Och det är ju att man får liksom inte bagatellisera deras känslor för dom är deras 
känslor superviktiga. Oavsett vad det handlar om för att just där och då så är det 
ju stort för dom. Men om jag inte visar nån slags respekt för det så tror ju även 
dom att dom inte är värda att känna det dom gör. (Lärare 2) 

 
Respondenterna uttrycker att de positiva emotionella uttrycken är lättare och mindre 

krävande att bemöta än de negativa uttrycken. En av respondenterna uttrycker att denne 
ibland måste stoppa en negativ emotionell reaktion på grund av att situationen då annars kan 
bli för kaosartad.  

Att uppmärksamma gömda faktorer 
Respondenten tar även upp en liknelse mellan samtal och konfliktlösning och kommer då 

igen in på vikten vid att lyssna in och se elevernas emotionella uttryck:  
 

Jag måste lyssna in varför och kunna se. Det kan ju visa sig att någon sitter och är 
jättearg för någonting och så visar det sig att de inte har käkat frukost. Det kan ju 
faktiskt vara såna saker och det är ju sånt man kommer på när man lär känna 
elever besitter. (Lärare 2)  

 
Här tar hen även upp att det finns ett bakomliggande element till elevernas känslomässiga 

reaktioner som kommer till uttryck i situationen.  
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Bakomliggande faktorer till emotionella reaktioner  
 
Det faktum att en elevs emotion oftast handlar om någonting objektivt, bakomliggande 

eller i situationen, påverkar hur eleven reagerar vid tillfället. Eleven har ett eget 
förhållningssätt till den situationen och reagerar på emotionerna och känslorna utifrån detta 
(Lifmark, 2010, s. 95-96). Denna tanke har även väckts hos minst en av respondenterna som 
menar att det ofta finns en anledning till elevens agerande. 

Tillsägelser med anledning 

Men respondenterna uttrycker att en större ansträngning från deras sida krävs för att möta 
de negativa reaktionerna på ett fördelaktigt sätt. En respondent uttrycker sig såhär:  

 
Faktiskt. För mig som lärare. Det kräver mer finkänslighet egentligen. För den första 
instinkten hos många tror jag går ”men vad håller du på med, lägg av.” Och det gör 
ju jag med men så måsta man också se lite bakom också. Det kan ju vara andra saker 
så efter det så ångrar man sig ju nästan kanske att man har rutit i på eleven. Många 
gånger finns kanske inte en ursäkt men en anledning. (Lärare 2) 

 
Om en lärare gång på gång ger en elev tillsägelser är chansen stor att denne kommer ta till 

sig detta och göra det till en del av sin självbild. Detta kan dock vara svårt att undvika i vissa 
kaosartade klassrumssituationer (Lifmark, 2010, s. 123-124). Det kan vara ett svårt val för 
läraren om elevernas känslor skall tillåtas eller undanhållas. 

Att tillåta elevernas känslor 

En annan av respondenterna uttrycker att hen ibland väntar tills att eleven inte längre är 
inne i emotionen för att på ett mer fördelaktigt sätt möta eleven:  

 
[…] då måste man prata med dem när de inte är i affekt och fråga dem hur de 
tycker att jag ska göra när de blir så va, alltså ”Hur vill du att jag ska göra när du 
blir så där arg? Ska jag låta dig springa iväg och sätta dig någonstans – ska vi hitta 
ett ställe där du kan sitta?! (Lärare 1) 

En fråga som de intervjuade lärarna fick var om det tycker att de sätt som en lärare 
bemöter elevernas emotioner på påverkar elevernas självbild. Lärarna håller enstämmigt med 
om att detta är ett faktum. En av dem uttrycker det såhär:  

Deras känslor är en del av deras självbild anser jag och om deras känslor inte blir 
sedda och bemötta så blir dom inte det själva. Det påverkar ju deras självkänsla 
och självbild på det sättet. (Lärare 4) 

Denna respondent kommer här igen in på vikten av att en lärare ser och bemöter elevernas 
känslor och emotioner. En av de andra drar en parallell mellan elevernas känslor och självbild 
och menar att dessa hör ihop. Detta bör en lärare ha i åtanke eftersom barn tidigt kan lära sig 
hur de skall göra för att avlägsna och undertrycka de känslor som de upplever som 
smärtsamma (Lifmark, s. 2010, s. 135). Alla respondenterna har uttryckt att de är positiva till 
att eleverna visar sina emotionella uttryck och att de måste få göra det. I alla fall till en viss 
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utsträckning.  

Ja, återigen att de ska känna att det som de känner och tycker är viktigt och sen 
handlar det ju om, just det här med känslor, att vi får lära dem hur man lever ut 
känslan men att känslan i sig inte är fel […]Men att bara förmedla att inte heller 
bara stänger av för det går ju inte, de måste ju få vara arga eller ledsna eller vad 
de nu är. (Lärare 3) 

Om en lärare i dessa situationer möter elevens emotionella uttryck med omsorg och 
omtanke kan dessa jobbiga känslor istället omvandlas till en säkerhet och förståelse som är 
viktig för en vidare emotionell utveckling. Detta kan sedan ligga som en grund för motivation 
att kunskapa och utforska världen efter elevens egna grundläggande behov och kunskapande 
(Lifmark, 2010, s. 135).  
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Diskussion 

I denna text har uttrycket ”En god lärare” använts i både teori- och resultatdelen för att 
beskriva lärarens yrkesuppdrag. Att vara en god lärare innebär i dag att kunna lägga 
kunskapsundervisningen åt sidan och lägga fokus på relationen till eleverna (Numan 1999, 
sid. 35-42). 

Numan visar på att det är angeläget att lärare reflekterar över sin profession och över de val 
i vardagen som gjorts för att anses vara professionell och kompetent. Genom att reflektera kan 
läraren skaffa sig en bättre förståelse mellan den teori och praktik som präglar 
yrkesuppdraget. Detta ses även i resultatet då lärarna svarade att det är en självklarhet att det 
ingår i en lärares uppdrag att reflektera över sin vardag. Å ena sidan menade vissa av 
respondenterna att reflektionen var för deras egen skull medan vissa å andra sidan förklarade 
att det var för elevernas skull. 

I undersökningen framkom det att lärarna ansåg att det som gjorde ”En god lärare var att 
läraren såg eleven och att vara intresserad av dem för att kunna planera innehållet av 
undervisningen. Genom att vara öppen och engagerad kan läraren låta elevernas tankar och 
idéer komma fram och användas vid planeringen. Framkom gjorde även att relationen och den 
sociala biten bör finnas som grund för att det andra, kunskapsrelaterade och liknande, skall 
fungera. Numan (1999, s. 58) förklarar detta faktum som en social kompetens som läraren bör 
besitta. Social kompetens hos läraren innebär att hen bland annat kan samarbeta, 
kommunicera och känna empati för eleverna.  

Analysen visar att för att uppnå fördelaktig inlärningsprocess bör läraren lägga större fokus 
på relationen och därmed också elevernas välmående. Läraren bör ha elevens personliga 
utveckling och dennes skapande av en god självbild i åtanke och låta detta genomsyra hela 
undervisningen.  

Utifrån de data och referenser vi redovisat finns ett visst belägg för att en god självbild hos 
elever är grunden för att de skall utvecklas och ta till sig kunskaper. Viktigt kan då vara att 
läraren har en medvetenhet om att hur de tilltalar och kommunicerar med eleverna i 
konfliktliknande situationer kan göra att eleven får en dålig självbild eller att läraren bara 
lägger mer osäkerhet på eleven. Vad som framkom var att läraren inte bara har ett ansvar för 
att ge elever kunskaper för att livslångt lärande utan även bör ge dem förutsättningarna för 
dessa. Detta gör läraren genom att ge eleven grunderna för en god självbild (Groth, 2007).  

Lifmark (2010) menar att det är viktigt att visa ett intresse för eleverna och på så sätt få en 
förståelse om att det finns bakomliggande anledningar till att en del elever har ett visst 
beteende i olika situationer. Detta precis som en av de intervjuade lärarna berättar med det 
enkla exemplet att en bakomliggande anledning till att en elev har ett oönskat beteende kan 
bero på att denne inte ätit frukost. Men som framkommer i analysen finns det många djupare 
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anledningar som lärare bör ha i åtanke och som kräver mer intresse och kunskap om både 
relationer samt om den specifika eleven.  

Det framkom i undersökningen att sättet läraren hanterar konflikter påverkar elevernas 
självbild. Vissa förklarade vid intervjun att det viktigaste vid dessa situationer är att läraren 
får eleverna att känna sig sedda och bekräftade samt att lyssna på och försöka förstå vad 
eleverna har för mål med det negativa beteendet.  

Konflikter i skolans värld påverkar eleverna på olika sätt men begreppet konflikt 
förknippas oftast med negativitet vilket det inte nödvändigtvis behöver vara. Konflikter kan få 
människor att växa genom att alla erfarenheter medför en lärdom som utvecklar både den som 
hanterar konflikten och de som är medverkande (Lundström 2008, sid. 7).  

Vi anser att det sättet som läraren förhåller sig till och möter elevers emotionella uttryck 
påverkar elevernas självkänsla men även deras emotionella utveckling. Enligt de intervjuade 
lärarna är det viktigt att elevernas emotionella uttryck möts med lyhördhet för att på detta sätt 
ta emot och bekräfta (Lilja, 2013, s. 104). Respondenterna uttrycker även vikten i att vara 
lyhörd till de bakomliggande faktorerna av en elevs emotionella uttryck och att 
uppmärksamma de gömda faktorerna till ett i situationen negativt emotionellt uttryck. Detta 
för att undvika att skambelägga eleven i en för denne redan emotionellt jobbig situation 
(Lifmark, 2010, s. 95-135).  

Metoddiskussion 

Genom att vi delat in studien i två områden som vi författare skiljt på har det inneburit att 
skrivandet varit någorlunda självständigt och att vi blivit mycket kunniga inom ett varsitt 
område. Vi har dock skrivit tillsammans den större delen av tiden, gett och fått råd av 
varandra samt tagit del av vardera studiedelar. Detta arbetssätt har passat oss mycket väl 
eftersom vi både arbetat självständigt och samarbetat. Vi anser att skrivandet hade blivit 
problematiskt och tidskrävande om vi inte delat upp det som vi gjort.   

Datainsamlingen gick överlag bra men att vi hade vissa svårigheter att få tag på lärare som 
hade tid eller ville delta i intervjun. När vi hade intervjuat fyra lärare ansåg vi dock att det var 
tillräckligt för att få varierade svar på våra frågeställningar. Nackdelarna med att vi hade detta 
antalet intervjuer kan vara att vårt resultat inte bör ses som generaliserat utan bör ses som ett 
urval av aktiva lärares erfarenheter. Detta för att få en mer djupgående bild av hur våra 
frågeställningar förhåller sig till skolans praktiska vardag.  

Vid tre av fyra intervjuer var en av oss bekant med den intervjuade. Detta kan ha varit en 
nackdel eftersom att detta kan påverka de intervjuades svar så att dessa kunna vara 
”förfinade” och en kompatibla med verkligheten. Vi ansåg däremot att det varit en fördel 
eftersom att de tre för oss kända respondenterna istället vågade vara mer öppna och personliga 
med sina svar, vilket i relation till vårt syfte är en fördel. Detta kunde vi även se i intervjun 
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med den respondenten som för oss båda var okänd sedan tidigare eftersom stämningen under 
större delen av intervjutillfället inte var lika avslappnad som under de andra tre tillfällena.  

En annan reflektion som mött oss under arbetets gång är på vilket sätt våra formuleringar 
av intervjufrågorna har påverkar respondenternas svar. Speciellt på frågan rörande lärarens 
bibehållande av relationen till eleverna. Följdfrågan innehåller undran om de kontinuerligt 
reflekterar över detta. Detta anser vi att lärarna kan ha svårt att svara nej på eftersom det kan 
tyckas vara en brist i deras egen lärarroll om de inte reflekterar. Men respondenterna fullföljde 
denna fråga med att formulera sig och förklara utförligt hur och varför de faktiskt reflekterar.  

I övrigt gick intervjuerna väl och inspelningsmaterialet verkade inte störa lärarna då vi 
frågade om vi skulle gömma undan våra telefoner. Vi frågade även den första respondenten 
ifall hen hade några synpunkter på frågeformuleringarna och liknande men svaret var positivt, 
hen ansåg att ingenting behövde ändras på. Flera av lärarna förklarade även att dessa frågor 
gjorde att de fick tänka till över sina roller och reflektera hur de skulle kunna bli bättre lärare. 

Trots att Essiasson (2012, sid. 259) förklarar att en respondentintervju skall utföras med 
främlingar har vi valt att möta honom halvvägs genom att den ena av oss forskare intervjuat 
den andres kontakter och vice versa. Essiasson fortsätter med att förklara 
urvalsrekommendationerna genom att antalet intervjupersoner skall vara någorlunda få, cirka 
tio personer närmare sagt vilket vi i denna undersökning inte förhållit oss till helt och hållet då 
vi begränsat oss till de fyra lärare vi intervjuat. Anledningen till detta var att vi kände oss 
nöjda med detta antal respondenter och fick de svar vi behövde för vår forskning. Trots att 
Essiasson även påpekar att urvalet inte bör bestå av personer som kan räknas som 
”subjektiva” experter, alltså professionella inom ämnet, har vi även här mött hans anvisningar 
halvvägs. Lärarna som medverkat i intervjun är utbildade och därmed yrkesprofessionella 
men de är inte experter inom ämnen som självbild, konflikthantering osv. som vi använts vid 
denna undersökning. 
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Konklusion 

Vi har valt att lyfta vikten av relationen mellan lärare – elev eftersom att vi har sett, när vi har 
varit ute i praktiken under vår lärarutbildning, hur otroligt stort inflytande lärare har på elever. 
Vi lärare har chansen att ge våra elever en god självbild och öppna upp för ett livslångt 
lärande. Resultatet av vår studie visar att det görs genom att stärka dem i deras prestationer 
men framför allt genom att förankra en god självbild hos dem. Studien visar att det även är 
viktigt att lärare bemöter elevernas emotionella uttryck på ett fördelaktigt sätt. För att detta 
ska ske är det betydelsefullt att lärarna har ett reflekterande förhållningssätt gentemot sin roll 
och sin profession. 

Genom undersökningen som utförts i syfte för denna uppsats samt den litteratur vi tagit del 
av har vi kommit fram till den slutsatsen att det största och viktigaste en lärare kan göra i sitt 
arbete är att se eleven. Det räcker dock inte med att bara se eleven. Eleven bör även känna sig 
sedd och få en grundlig känsla av att duga för den hen är. Att läraren skapar en god och 
förtroendefull relation till eleverna gör att en känsla av trygghet kan utvecklas vilket är en 
grund för att självbilden ska stärkas. Genom denna slags relation kan de förutsättningar 
skapas som behövs för att eleven skall växa på, inte bara kunskapsplanet, utan även det 
personliga och inre planet.  

Vår undersökning har grundat sig på ett gemensamt intresse inom pedagogiken som 
innefattar hur läraren på olika sätt i skolans vardag kan stärka och lyfta eleverna. Under den 
lärarutbildning vi läst (våra studier har pågått 2010-2014) anser vi att denna del nästintill varit 
obefintlig vilket enligt oss är mycket dåligt eftersom det är en viktig del av lärarens arbete.  

Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång har vi ställt oss frågan: Kan en lärare med negativ självbild hjälpa 
eleverna att utveckla sina självbilder positivt? Det är en viktig fråga eftersom detta är ett 
område som många lärare troligtvis inte tänker på. Det diskuteras ofta om den mängd stress 
en lärare utsätts för idag och därmed lärarens välmående kan påverka elevernas utveckling. 

Vi anser att det finns en lucka i forskningen gällande lärarens förhållningssätt mot elever 
som utgår från begreppen självbild och självkänsla. Forskning som berör de dagliga samtalen 
och samverkan överlag mellan lärare och elever är en idé till vidare forskning. Detta är en del 
som vi funnit brister i under vår arbetsprocess då samtal annars är en mycket stor del av 
lärarens interaktion med elever. Även om dagens lärare alltmer fokuserar på elevernas 
välbefinnande och relationerna i klassrummet skulle vi vilja se mer forskning kring detta. 
Forskning som förklarar hur lärare gör i praktiken för att stärka självbilden, vad som fungerar 
och hur eleverna utvecklas genom detta. Någonting annat vi har saknat i den forskning som vi 
tagit del av är elevperspektivet. Det finns ett stort utbud med forskning och litteratur utifrån 
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vårt ämne berörande lärares synsätt och perspektiv. En önskan till framtida forskning är 
undersökningar som berör elevernas synsätt. För det är ju ändå för dem vi undersöker, 
intervjuar och forskar i frågor berörande pedagogik. För att de ska få en bättre skolgång och 
en ljusare framtid.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Tema  
 

Undertema  Stödfrågor 

Huvudtema 1 
 
Bakgrund  

1:1 Utbildning 
 

1:2 Tjänst 
 

1:3. Erfarenhet 
 

Ålder?	  	  

Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  

Eventuell	  vidareutbildning?	  

Hur	  många	  år	  har	  du	  varit	  verksam?	  	  

Tidigare	  arbetsplatser	  och	  tjänster?	  	  

Annan	   erfarenhet	   berörande	   jobb	   med	  

barn/ungdomar?	  

 
Huvudtema 2 
 
Syn på den egna 
lärarrollen 
 

2:1 Uppfattningar 
 

2:2 Uppdrag 
  

Hur	  ser	  du	  på	  läraryrket?	  

Vad	  anser	  du	  gör	  en	  god	  lärare?	  	  

Vad	  tycker	  du	  är	  ditt	  uppdrag	  som	  lärare?	  

Vad	   har	   du	   fått	   dina	   uppfattningar	   om	  

uppdraget	  ifrån?	  

 

Huvudtema 3 
 
Reflektion och 
utveckling 

3:1 Självreflektion 
 

3:2 Tillvägagångssätt 
 

 3:3 Personlig 
utveckling  

 

Anser	   du	   att	   det	   ingår	   i	   din	   yrkesroll	   att	  

kontinuerligt	   reflektera	   över	   dig	   själv	   och	   din	  

personliga	  utveckling?	  	  

Ev.	  Om	  nej	  -‐	  varför?	  

Ev.	  Om	  ja	  –	  varför	  och	  hur?	  	  

På	   vilket	   sätt	   arbetar	   du	   kontinuerligt	   för	   att	  

upprätthålla	  din	  egna	  personliga	  utveckling?	  	  
	  

Huvudtema 4  
 
Relationen lärare – elev   
 
 

4:1 Synsätt  
 

4:2 Tankesätt 
 

Vilka	  egenskaper	  anser	  du	  att	  en	  god	  relation	  

bör	  innehålla?	  	  

Vad	  anser	  du	  är	  viktigt	  i	  relationen	  till	  elever?	  	  

Vad	  tänker	  du	  på	  när	  du	   formar	  relationer	   till	  

dina	  elever?	  

Vad	   tänker	   du	   på	   när	   du	   bibehåller	   en	   god	  

relation	  till	  eleverna?	  

Reflekterar	  du	  kontinuerligt	  över	  detta?	  	  
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Huvudtema 5 
 
Självbild 
 
 

5:1 Stärka elevernas 
självbild 

 
5:2 Väsentlighet  

 
5:3 Konkret arbete  

Vad	  innebär	  begreppet	  självbild	  för	  dig?	  	  

Vad	  kan	  lärare	  göra	  för	  att	  förankra	  och	  stärka	  

elevernas	  självbild?	  

Anser	   du	   att	   det	   är	   viktigt	   och	   att	   det	   ingår	   i	  

din	  arbetsbeskrivning?	  	  

Hur	   arbetar	   du	   konkret	   för	   att	   stärka	  

självbilden?	  	  

	  

Huvudtema 6  
 
Konflikthantering 
 

6:1 I klassrummet 
 

6:2 Påverkan  
 

Hur	   hanterar	   du	   överlag	   de	   konflikter	   som	  

uppstått	  mellan	  dig	  och	  eleverna?	  

Hur	   tror	   du	   eleverna	   påverkas	   av	   att	   du	  

hanterar	  konflikter	  på	  det	  sättet?	  	  	  

Tror	   du	   att	   det	   sättet	   som	  en	   lärare	  hanterar	  

en	  konflikt	  kan	  påverka	  elevens	  självbild?	  	  
	  

Huvudtema 7 
 
Emotioner 
 
 

7:1 Möta emotioner 
 

7:2 Uttrycka 
emotioner 

 
7:3 Negativa och 
positiva emotioner  

 
 

Hur	   anser	   du	   att	   en	   lärare	   ska	   agera	   för	   att	  

möta	   elevernas	   positiva	   respektive	   negativa	  

emotioner?	  

Hur	  ställer	  du	  dig	  till	  att	  visa	  dina	  känslor	  inför	  

eleverna?	  

Tycker	   du	   att	   det	   sättet	   en	   lärare	   möter	  

elevers	  emotioner	  kan	  påverka	  deras	  självbild?	  

Tankar	  om	  det.	  	  
	  

 


