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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i relationell pedagogik undersöka hur lärare förhåller 

sig till det relationella perspektivet i den vardagliga verksamheten och hur de ser på sin 

professionalitet utifrån detta. Lärare befinner sig i en komplex praktik där de rådande diskurserna om 

utbildning ställer krav och förväntningar på en förändrad lärarroll, där nära relationer med elever 

betonas. Tidigare forskning inom området med grundlärare har visat att de anser att det är svårt att dra 

gränser, både i relationer till elever i termer av närhet och distans, men också i relation till hur de 

uppfattar sin yrkesroll. Lärare upplever att det är svårt att dra gränser mellan att vara professionell, 

personlig och privat och dessa beskrivs stå i motsatsförhållande till varandra, som dikotomier: 

antingen personlig eller professionell. Osäkerheten för dessa gränsdragningar genererar konsekvenser 

dels för skapandet av läraridentitet, dels för möjligheter och förmåga att skapa nära och sunda 

relationer med elever.  

Resultatet i min studie visar att ämneslärare, med ett relationellt perspektiv, har en dualistisk hållning 

till sin yrkesroll som här beskrivs som både personlig och professionell. Detta dualistiska 

förhållningssätt är lärarna till hjälp i att reglera graden av närhet och distans i relationer med elever. En 

viktig förutsättning för detta förhållningssätt är självmedvetenhet; att lärare får möjlighet till reflektion 

för att skapa och utvecklas en god självmedvetenhet. Relationell professionalitet innebär således att 

lärare har ett dualistiskt förhållningssätt till sin yrkesroll samt har förmåga att reglera graden av närhet 

och distans till elever och sålunda kan utveckla en balans däremellan, vad som skulle kunna benämnas 

som professionell närhet och professionell distans. 

 

Nyckelord: närhet, distans, relation, persona, hermeneutik, lärare 
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1. Introduktion 

Lärarens uppdrag framställs tydlig i läroplanens första kapitel:  

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. […] Skolan har uppgiften att till eleverna överföra 
värden … som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
alla omfattas av (Lgy 11, s 6). 

Detta är vad som brukar kallas lärarens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag. 

Kunskapsuppdraget innebär att läraren ska skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och 

utveckla kunskaper och värdegrundsuppdraget har sin utgångspunkt i grundläggande värden1. Dessa 

värden ligger till grund för skolans verksamhet, från förskolan till gymnasieskolan och de ska sätta sin 

prägel på hela verksamheten, såväl i undervisning som i den sociala gemenskap som skolan innebär. 

Skolan som social mötesplats betyder relationer och därför kan undervisning beskrivas som möten 

mellan människor. Skolan som mötesplats är inte på något sätt något nytt utan har betonats även under 

tidigare århundraden: ”I believe that the school is primarily a social institution” (Dewey, 1897/1972, s 

86). John Dewey, pragmatisk filosof och reformpedagog från förra sekelskiftet, har med sin radikala 

syn på utbildning, inspirerat och påverkat svenskt skolsystem ända fram i modern tid. Han ansåg 

utbildning som fundamental för social utveckling och beskrev skolan som en unik miljö med ett 

tydligt socialt uppdrag. Detta sociala uppdrag understryks i utredningen som föregick 2011års nya 

lärarutbildning2. I denna utredning utreds kompetensbehov för blivande lärare och där konstateras att 

”ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina 

elever”, eftersom forskning visar att goda relationer mellan lärare och elev är avgörande för elevens 

utveckling (SOU 2008:109, s 216). Utredningen menar att lärare, antingen har eller kan utveckla, ett 

relationskapital och att lärarutbildningen bör ge utrymme för blivande lärare att utveckla ett sådant 

kapital. Lärarens uppdrag är sålunda att skapa goda relationer som en förutsättning för lärande och 

utveckling.  

Med detta som raster på den rådande debatten om svenska elevers låga resultat i internationella 

standardiserade mätningar som PISA (Programme for International Student Assessment) kan lärares 

professionalitet och uppdrag diskuteras och problematiseras (se t.ex. Widmalm & Gustavsson, 2015, 3 

mars; Ideland, 2015, 15 april). Risker med att betona resultat och effektivisering av skolan är, som jag 

ser det, antingen att det relationella perspektivet kommer i skymundan och att samtalet om skolan inte 

längre handlar om att undervisning i grunden handlar om möten mellan människor, eller att 

betoningen leder till en dikotomisering av lärarens uppdrag: antingen kunskapsuppdraget eller 

värdegrundsuppdraget (det sociala uppdraget). De senaste decenniernas skolreformer har för lärare lett 
                                                            
1 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet mellan människor (Lgy 11, s 5) 
2 Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina istället för, som tidigare, en gemensam. 
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till ett utvidgat uppdrag, som till exempel har inneburit att de tvingas arbeta med hela skolans 

verksamhet och därigenom fått fler arbetsuppgifter, samt ett större socialt ansvar (Gustafson, 2010). 

Lärares utvidgade uppdrag gör lärararbetet ytterst komplext, vilket i sin tur påverkar lärares syn både 

på hur de uppfattar sin professionalitet och på hur de förhåller sig till sina elever (Gustafsson, 2010; 

Irisdotter, 2006). Det är detta som denna uppsats vill undersöka. Därför kommer jag att börja med att 

sätta den beskrivna problematiken i ett sammanhang genom att beskriva de två rådande diskurserna 

om utbildning, den kunskapseffektiva skolan och den social orienterade skolan. Sammanhang och 

bakgrund bör presenteras tidigt för att på så sätt skapa goda förutsättningar för en djupare förståelse 

för uppsatsens syfte och frågor. 

 

1.1 Bakgrund 

Forskning uppmärksammar att kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget ofta ställs emot 

varandra; antigen betonas kunskapsuppdraget, där den primära funktionen är att lära ut mätbara 

kunskaper eller värdegrundsuppdraget, där social och personlig utveckling framhålls (Ogden, 1993; 

Aspelin & Persson, 2009, 2011; Wahlström, 2009). Diskursen om den kunskapseffektiva skolan tar 

utgångspunkt i att kunskap och utbildning ses som faktorer i samhällsutveckling och ekonomisk 

tillväxt. Ett sådant perspektiv på utbildning innebär att skolan blir mer och mer prestationsinriktad, att 

lärandet är resultatbetonat och att skolan styrs av kvantitativa mål; denna diskurs är den dominerande 

(Wahlström, 2009). Diskursen om utbildning som resultatstyrd är brännande aktuell och då inte endast 

i Sverige, utan det förs liknande diskussioner även internationellt. The ”Era of Exellence”, en 

amerikansk utbildningsreform, är ett internationellt exempel där utgångspunkten är att lära ut mätbara 

akademiska kunskaper och förmågor (Bingham & Sidorkin, 2004). Charles Bingham och Alexander 

M Sidorkin (2004) ställer sig kritiska till att en marknadsekonomisk logik är överförbar på utbildning 

och undervisning. Wahlström ställer sig också kritisk till detta och menar att det är problematiskt att 

det resultatbetonade lärandet ska dominera diskursen om utbildning.  

En sådan skola genererar ökade krav på elevers prestationer, genom att individers kunskaper testas, 

bedöms och mäts i internationella standardiserade mätningar, som till exempel PISA och TIMSS 

(Trend in International Mathemathics and Science Study). Genom dessa kunskapsmätningar skapas 

inte bara konkurrenskraftiga skolor, utan det har även en funktion att kvalitetssäkra utbildningen. 

Utvärderingar och inspektioner är följden av en marknadsanpassad skola som innebär konsekvenser 

för utbildning: en växande skolinspektion och större kontroll av lärares arbete, betyg i lägre årskurser 

och fler nationella prov är några av den globala kunskapsekonomins konsekvenser (Aspelin & 

Persson, 2011). 
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Att det får konsekvenser för lärarna när konkurrens och resultat har blivit påtagliga inslag i 

verksamheten menar även Sara Irisdotter (2006). I sin studie av olika lärardiskurser har hon funnit att 

skolans tilltagande marknadsorientering medför förändringar på flera sätt vad gäller skolmiljö, lärares 

arbete och värderingar runt skolan. Irisdotter påtalar risker med förändringar som marknadiseringen av 

skolan kan medföra. En sådan risk gäller aspekter av konstruktionen av läraridentitet, där den 

”läraridentitet som strävar mot effektivitet, goda prestationer och resultat, gör detta på bekostnad av 

etisk medvetenhet och omsorg om eleverna” (s 155). Niklas Gustafsons studie (2010) visar också att 

det förändrade uppdraget resulterar i att lärare antar och skapar nya identiteter. Dessa identiteter 

förändras och växlar i relation till reformer, strukturer och behov vilket betyder att det finns en rörelse 

mellan gamla och nya identiteter, menar Gustafson. Den kunskapsorienterade diskursen torde därför, i 

relation till Irisdotters och Gustafsons resonemang, innebära att lärares identiteter är 

prestationsinriktade.  

Sammanfattningsvis är diskursen om den kunskapseffektiva skolan ett perspektiv på utbildning som 

handlar om det ena av lärarens uppdrag - kunskapsuppdraget. Ett annat perspektiv grundas i lärarens 

andra uppdrag – värdegrundsuppdraget. Där står relationer i fokus och relationen ses som 

grundläggande för lärande och utveckling (Bingham & Sidorkin, 2004; Aspelin & Persson, 2011). Det 

är här den andra diskursen om utbildning blir synlig: den socialt orienterade skolan.  

Den socialt orienterade skolan tar utgångspunkt i värdegrundsuppdraget som jag tidigare har nämnt. I 

diskursen står relationer i fokus och pedagoger arbetar målmedvetet med demokratisk fostran, samt 

med elevers sociala och personliga utveckling. I den socialt orienterade skolan betonas relationen som 

grundläggande för utbildning och lärande – ett relationellt perspektiv på lärande – och därav får 

sociala relationer allt större utrymme i den socialt orienterade skolan (Aspelin & Persson, 2011).  

 

Ett relationellt perspektiv på utbildning innebär att läraren ser utbildning som ett meningsskapande 

som sker i mötet, mellan lärare och elev (Aspelin & Persson, 2011; Frelin, 2012). Lärare med ett 

relationellt förhållningssätt skapar och underhåller medmänskliga relationer vilket kräver särskild 

kompetens, relationell kompetens, utöver ämneskunskaper och didaktiska kunskaper, understryker 

Aspelin och Persson. Denna relationella kompetens handlar om att läraren uppmuntrar och ger 

återkoppling som stödjer eleven i sitt lärande och utveckling, men det handlar även om att visa 

respekt, empati och tolerans. Relationell kompetens kan användas som ett didaktiskt verktyg och som 

en medveten strategi; ett uppskattande förhållningssätt, där omsorg och respekt är självklara faktorer i 

goda genuina möten, kan stimulera och skapa förutsättningar för en god lärandemiljö i skolan med 

positiv kunskapsutveckling. I det relationella perspektivet är således själva relationen det viktigaste 

verktyget för läraren där läraren är ”en person som står i relation till sina elever” (Aspelin & Persson, 

2011, s 3, min kursivering). Den ovan beskrivna relationella kompetensen är något som kan utvecklas 

- en relationell professionalitet (Frelin, 2012). 
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Dock finns det risker med den socialt orienterade skolan. En ökad psykologisering och intimisering av 

skolans uppdrag kan ses som sådana risker, vilka kan medföra att lärares och elevers livsvärldar blir 

för intimt involverade med varandra och konsekvensen blir att den för undervisningen nödvändiga 

asymmetriska relationen mellan lärare och elev, suddas ut (Aspelin & Persson, 2011). Så hur nära 

relationer bör lärare skapa med elever i den socialt orienterade skolan? Vad innebär det att vara 

professionell i sina relationer? Var går gränserna mellan att vara privat, personlig och professionell? 

Hur påverkar det relationella perspektivet lärares uppfattning om sin yrkesroll? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att belysa relationell professionalitet i termer av de teoretiska termerna persona 

samt närhet och distans vilka presenteras i teorikapitlet. Med utgångspunkt i relationell pedagogik och 

genom intervjuer och observationer i tre ämneslärares praktik avser uppsatsen att besvara följande 

frågeställningar: 

1. På vilka sätt förstås och framträder relationell professionalitet hos ämneslärarna?  

1:1 Hur förhåller sig lärarna till sina elever i termer av närhet och distans? 

1:2 Hur förhåller sig lärarna till sig själva och sina elever i termer av persona? 

 

Ambitionen med uppsatsen är därför att studera hur lärare förhåller sig till det relationella perspektivet 

i den vardagliga verksamheten och hur de ser på sin professionalitet utifrån detta. Målet med studien är 

en ökad förståelse för och kunskap om relationell professionalitet.  En medvetenhet om relationell 

professionalitet skulle kunna gagna både lärarstudenter i utbildning, men också yrkesverksamma 

lärare. 

 

1.3 Disposition 

I kommande kapitel kommer tidigare forskning att presenteras som är relevanta utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. I efterföljande kapitel skrivs de teoretiska utgångspunkter fram som används 

senare i analys och diskussion av resultatet. Dessa två utgångspunkter är centrala komponenter i 

relationell pedagogik och de presenteras i varsitt avsnitt i kapitlet. Därefter redogör jag för studiens 

metodologiska utgångspunkter samt för de metoder som har använts i studien. Resultatkapitlet, som är 

nästa del i uppsatsen, har delats in i två tematiska delar och dessa teman är skapade utifrån mina två 

delfrågor. Varje tematisk del struktureras utifrån kategorier som har växt fram under bearbetning av 

det empiriska materialet och i analysprocessen. Varje tematisk del i resultatet avslutas med en 

sammanfattande analys. Sist i resultatkapitlet kommer en sammanfattande analys av den övergripande 
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forskningsfrågan i studien. Efter resultatet kommer ett diskussionskapitel där först studiens 

metodologiska utgångspunkter och metoder diskuteras och sedan ett avsnitt där resultatet diskuteras i 

relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Utifrån diskussionen formuleras till sist 

dels några uppslag om fortsatt forskning, dels sammanfattas de centrala slutsatser som studien har 

genererat.    
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning inom områden som är relevanta för studiens syfte, 

frågeställning och resultat. Jag har valt att inkludera aspekterna närhet och distans i nedanstående 

rubriker istället för att skapa en egen rubrik för detta. Skälet till valet är att det inte finns någon 

forskning som särskilt behandlar närhet och distans i pedagogiskt arbete, vad jag känner till, men 

däremot finns närhet och distans med som genomgående teman i forskningen om lärares 

professionalitet, läraridentitet och om den pedagogiska relationens betydelse för elevers lärande och 

utveckling. Rubrikerna nedan ska ses som en helhet där delarna överlappar varandra. 

 

2.1 Uppdragskomplexitet 

I inledningen presenteras två diskurser om skolan, den kunskapseffektiva och den socialt orienterade 

skolan och dessa diskurser visar på ett utvidgat uppdrag för lärare. Diskurserna bottnar i olika ideal 

och förväntningar kring lärarprofession. Å ena sidan ett effektivitetsfokus som kan ses som ett resultat 

av att de traditionella och auktoritära idealen möter marknadens krav på effektivitet och lönsamhet 

(Irisdotter, 2007). Å andra sidan ett utvidgat socialt uppdrag där lärare förväntas skapa nära 

emotionella relationer med elever, en effekt av en intimisering och psykologisering av lärarens 

uppdrag (Aspelin & Persson 2011). Lärare befinner sig sålunda i ett spänningsfält och i en komplex 

praktik. Spänningen mellan diskurserna förstärks av den aspekten att lärare befinner sig mellan två 

skilda sfärer: det offentliga och det privata, vilka har sin grund i olika ideal och förväntningar. 

Isärhållandet mellan det offentliga och det privata förstärker komplexiteten vad gäller lärares arbete 

eftersom läraren arbetar i en opersonlig institution men förväntas däremot utveckla nära personliga 

relationer med elever. ”(T)eaching is caught between the ideals of formal, systematic institutions, on 

the one hand, and the ideals of more intimate or personal relations, on the other” (Endres, 2007, s 

171). I många andra interpersonella yrken förväntas den professionella ha en känslomässigt 

distanserad relation med till exempel klienten eller patienten, men som lärare förväntas du skapa och 

utveckla nära och personliga relationer med eleverna (Birnik, 1998; Labaree, 2000). Det komplexa i 

lärarens yrkespraktik är således att det personliga och det offentliga är sammanflätat, menar David 

Labaree (2000). Det finns ingen uppslagsbok eller guide för hur lärare ska hantera detta, menar 

Labaree, utan lärare måste själva komma underfund med hur detta ska gå till för att hitta sin ”teaching 

persona” (s 230) som passar bäst för dem. Undervisning är sålunda en kombination av primära och 

sekundära relationer (Frelin, 2012; Labaree 2000). Den primära står för känslomässig närhet och 

interaktion, medan med sekundära står för prestation, självständighet och allmängiltiga tillämpning av 

färdigheter. ”To be really good at teaching requires a remarkable capacity for preserving a creative 

tension between these opposites, never losing sight of either teaching’s relationtional means or its 

curricular goal (Labaree, 2000, s 230).  
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Utifrån denna beskrivning framträder flera motsatsförhållanden: för det första mellan de båda 

diskurserna, för det andra mellan det privata och det offentliga och för det tredje mellan primära och 

sekundära relationer. Anneli Frelin (2008) visar på risker med dikotoma föreställningar där det talas 

om ett antingen eller. Hon menar att genom att markera dikotomier riskeras ett antingen eller- 

tänkande att stärkas och på så sätt värderas det ena högre än det andra. Hon betonar vikten av att 

genom att uppmärksamma och utmana dikotomier kan dominerande uppfattningar ifrågasättas och 

leda till nya resonemang som till exempel skulle kunna vara ett både och- tänkande, vilket i den här 

kontexten skulle betyda till exempel både privat och offentligt.  

 

2.2 Professionell identitet 

Lärares uppdragsuppfattning är såtillvida inte statisk utan befinner sig ständigt i förändring. Niklas 

Gustafson (2010) visar på samband mellan lärares förändrade uppdrag och hur det påverkar lärarnas 

professionella identitet. Han beskriver denna identitetsprocess i termer av förhandling där lärare antar 

eller skapar olika professionella identiteter. Hans studie visar att grundskolelärarna växlar ständigt 

mellan olika identiteter och roller som måste förhandlas i takt med förändrade arbetsuppgifter. Lärarna 

i hans projekt ser sig själva som kameleonter, en ständig växling mellan olika bilder av sig själva och 

Gustafson visar på ett brett register av bilder – runt 70 stycken olika aspekter av lärarrollen. Lärarna 

anpassar sin roll dels utifrån de behov som finns i elevgrupper, dels för att komma varje elev närmare i 

syfte att skapa och driva lärandeprocesser. Dessa självbilder kan beskrivas som olika roller som 

lärarna spelar i olika sociala kontexter, menar Gustafson. Janine Davis (2012, 2013) konstaterar just 

detta: läraren och skådespelaren har liknande jobb - de spelar olika roller. Läraren presenterar sidor av 

sig själv och därigenom antar en roll som är anpassningsbar: läraren agerar och spelar en roll i 

klassrummet och i sina relationer till elever och dessa roller baseras på lärares olika förebilder, egna 

erfarenheter av lärare, men också av erfarenheter av egen praktik. Forskning visar således att det finns 

fler aspekter än lärares förändrade uppdrag eller förändrade arbetsuppgifter som påverkar lärares 

identitetsskapande. Att bli lärare innebär en ständig rörelse genom ett landskap av tidigare 

erfarenheter, institutionella ramverk och dominanta diskurser om lärare och undervisning (Irisdotter, 

2013).   

Navigationen i detta mångfacetterade landskap får betydelse för lärarnas konstruktion av identitet samt 

konsekvenser för hur lärarna uppfattar sin lärarroll och var gränsen går mellan det professionella 

uppdraget och det privata, enligt Irisdotter (2006). I hennes studie framkommer det att lärarna anser att 

det är svårt att dra tydliga gränser mellan sin yrkesroll och det privata. Särskilt när det kommer till 

moraliska och etiska ställningstagande blir gränsen otydlig för lärarna och de anser att den privata 

människan måste skyddas från yrkesrollen, annars finns det stor risk för att lärare och/eller 

verksamheten kollapsar. Lärarna ser sålunda på sin privatperson som oskyddad och utsattheten 
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betonas särskilt i de nära relationerna med elever som ingår i läraryrket. Författaren beskriver hur 

lärarna försöker att formulera gränsdragningar för att skydda sin privata sfär och den metafor som 

används av lärarna är att rollen måste vara en sköld. En av lärarna talar om att begränsa djupet och 

intensiteten i relationerna med eleverna genom att använda professionen, rollen, som en sköld, i syftet 

att undvika att relationen inte blir betungande och för privat. Detta är hur lärarna beskriver skyddandet 

av sin egen integritet, men en annan aspekt av gränsdragning är hur lärarna förhåller sig till elevernas 

integritet. Där tydliggör lärarna sin rätt till elevens privata angelägenheter och Irisdotter 

problematiserar detta. Irisdotter menar att en psykologiserad och terapeutisk verksamhet inte ”tjänar 

skolans uppgift att rusta elever för att delta i demokratiskt arbete, eftersom eleverna inte lär sig tala för 

sin sak i andra termer än rent personliga” (s 129). Irisdotter hävdar att uppfattningar om och analys av 

gränsdragningar för lärarrollen påverkar skapandet av läraridentitet och hur lärare ser på sig själva och 

sin roll i skolan.   

I forskning om läraridentitet beskrivs hur lärare förhåller sig till dessa gränser i termer av att det till 

exempel innebär en balansgång, en spänning eller en kamp, men det som är mest framträdande är att 

det professionella och det personliga beskrivs som en dikotomi, som ett antingen eller. I Anneli Frelins 

studie (2010) blir spänningen mellan uppfattningen antingen eller tydliggjord, det vill säga antingen 

personlig eller professionell. I hennes studie blir det tydligt att detta motsatsförhållande gör lärare 

osäkra eftersom de på olika sätt tar avstånd från själva begreppen; en lärare gör ett citationstecken 

(med fingrarna) kring ordet professionell, vilket kan tolkas som att det upplevs vara svårt att veta var 

gränsen går mellan att vara professionell eller personlig i sitt lärarskap. Lärare uppfattar gränsen som 

suddig och i intervjuer framgår det att de har svårt att veta hur de ska beskriva och definiera sig som 

professionella. Att vara professionell sätts i ett motsatsförhållande till att vara personlig eller mänsklig, 

enligt Frelin (2008). Det är här som dikotomin närhet och distans också blir gällande, menar hon. Det 

finns en rådande uppfattning om att lärare ska hålla en professionell distans i relationer men Frelin 

utmanar detta genom att synliggöra betydelsen av och diskutera professionell närhet. Att vara 

professionell lärare innebär både distans och närhet: professionell distans och professionell närhet 

(Frelin 2008). Men det är en svår balansgång för lärare där gränser mellan att vara privat, personlig 

och professionell är luddiga och överlappar varandra (Irisdotter, 2006; Frelin 2010, 2013). Denna 

spänning framträder som genomgående för lärare på grundskolan, där forskning om läraridentitet och 

professionalitet främst har bedrivits, även om det är nyblivna lärare som särskilt brottas med bilden av 

sig själva som lärare och där det många gånger upplevs som en kamp i skapandet av en läraridentitet 

(Davis, 2012,2013; Rodgers & Raider-Roth, 2006). 

Detta motsatsförhållande och uppdelning av professionell och personlig kan leda till hinder för att 

förstå lärarprofessionalitet, menar Frelin, och hon vill istället förespråka ett både och-tänkande. Några 

som också hävdar att ett motsatsförhållande kan vara negativt är Carol Rodgers och Miriam Raider-

Roth (2006). Lärare i deras studie upplever att det finns ett förbud mot att vara sig själv i klassrummet 
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och därför konstruerar de en läraridentitet där det personliga inte kommer till uttryck utan den är 

skapad utifrån förväntningar hur en professionell lärare borde vara. Rodgers och Raider-Roth fann i 

sin studie att många lärare, framförallt nyexaminerade lärare, uppfattar att det finns en uppdelning 

mellan att vara lärare och att vara person och att det fanns en utbredd uppfattning av att det inte är 

möjligt att vara sig själv - att vara personlig - i klassrummet. Förväntningar på hur en lärare bör vara 

kommer i konflikt med deras personliga jag vilket skapar distans mellan det personliga och det 

professionella, menar författarna. En sådan splittring mellan personlig och professionell leder till 

spänningar i skapandet av en läraridentitet och risken finns, menar författarna, att lärarna inte helt kan 

lita på sig själv i sin lärarroll.  

When there is a lack of continuity between a teacher’s professional life and personal self such that a 

teacher refers to herself in opposing terms – ’me as a teacher and me as a person’ – the apparent lack of 

continuity between her worlds can be worrisome and her ability to be present is compromised (Rodgers 

& Raider-Roth, 2006, s 272).     

En följd av detta kan bli att eleverna inte känner förtroende för lärarna och på så sätt skapas distans i 

relationen mellan dem eftersom läraren inte är fullt närvarande. Därför poängterar författarna 

betydelsen av att lärare måste känna och tro på sig själva.  

Uppfattningen om uppdelningen av det personliga och det professionella blir tydlig i ett 

diskussionsunderlag för lärare inför övergången till läroplanen Lpo94 (SOU 1992:94). I detta underlag 

betonades vikten av att inte blanda ihop personen med professionen och att läraren måste ha distans till 

sin egen person. Sedan de dryga tjugo år som har gått sedan den distinktionen gjordes, har 

lärararbetets villkor förändrats betydligt.  Här vill jag hänvisa till bakgrunden där beskrivningen av de 

två diskurser om utbildning representerar många av dessa förändrade villkor. Jonas Aspelin och Sven 

Persson (2008) menar att decentralisering, krav från näringsliv, kommuner och föräldrar, ökade sociala 

krav men också etnisk, kulturell och klassmässig segregation i skolan idag har skapat nya 

förutsättningar för professionen då lärare kan tvingas att förändra sin yrkesidentitet. Forskning om 

lärarprofessionen idag har två perspektiv enligt författarna, dels forskning som betonar lärares 

professionella utveckling dels forskning som betonar lärares personliga utveckling. De konkluderar 

utifrån dessa forskningsperspektiv att det finns ett ömsesidigt beroende mellan professionell och 

personlig utveckling, vilket kan ses som aspekter av samma helhet - ”två sidor av samma mynt” 

(Aspelin & Persson, 2008, s 40) – en dualism istället för en dikotomi. Att lärarens person har betydelse 

dels för skapandet av en professionell identitet, dels för relationer med elever är därför ett relevant 

antagande för min studie. Därför kommer jag nedan att visa på betydelsen av läraren som person för 

elevernas lärande och utveckling. 
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2.3 Betydelsen av läraren som person 

Samspelet mellan lärare och elever är en central del av lärarprofessionen. Att vara medmänniska i 

detta samspel och i relationer innebär att läraren måste vara synlig som person och det betyder att 

personligheten är ett viktigt redskap (Löwenborg & Gíslason, 2002; Birnik 1998). David Hansen 

(1995) porträtterar lärare i sin studie huruvida läraryrket ska ses som ett kall. Han menar att lärarens 

person är central i lärararbetet. ” It is the person within the role and who shapes it who teaches the 

students” (s 17). Att använda sin egen personlighet som ett redskap är något som återkommer i Ann-

Sofi Wedins (2007) studie, där lärarens personlighet betonas som betydelsefull för kvaliteten på den 

interpersonella relationen mellan lärare och elev. Denna slutsats baseras på Wedins empiri där 

grundlärarna unisont framhåller lärarens personlighet som mycket betydelsefull för att skapa 

förtroendefulla relationer, vilka i sin tur är betydelsefulla för lärande och utveckling. Förmågan att 

använda sin person i det relationella arbetet med elever benämner Wedin som en praktisk 

kunskapsform, en personlig kunskapsform, och denna tysta kunskapsform har stor betydelse och som 

även kan vara avgörande i många situationer och relationer med elever, menar hon. Lärarna betonar 

vikten av att vara personlig och naturlig – att våga vara människa. Vad innebär det? För lärarna i 

Wedins studie är det att våga visa sig mänsklig, med både brister och förtjänster, och genom detta 

förstår elever att lärare också är människor.   

I den relationella pedagogiken är lärarens person den viktigaste faktorn för pedagogiska relationer och 

för det pedagogiska arbetet, menar Aspelin (2005). Läraren som närvarande med hela sin person är en 

förutsättning för det genuina mötet med eleven och då även för elevernas lärande och utveckling. ”När 

ett genuint möte ska komma till stånd krävs det att individerna i mötet framträder mer som personer än 

som rollfigurer” (Birnik, 1998, s 132). Men om läraren låter personen framträda innebär det också att 

läraren blir mer sårbar menar Hans Birnik (1998) och därför poängterar han vikten av lärarens 

medvetenhet om sitt eget beteende och sitt förhållningssätt, att läraren känner sig själv och är 

närvarande inför sig själv. Konsekvensen av detta är således att det är viktigt att läraren har en 

självkännedom och en självmedvetenhet. 

 

2.4 Självmedvetenhet 

Hans Birnik (1998) betonar betydelsen av självkännedom i sin studie. Han betonar vikten av kunskap 

och insikt om den egna personens möjligheter och begränsningar i professionella möten. Läraren 

behöver lära känna sig själv, sitt förhållningssätt och sina handlingar för att kunna utvecklas och för att 

lärarens och elevens interpersonella relation ska kunna utvecklas konstruktivt.  Birnik menar att en 

professionell lärare måste ha förmåga att se elevens problem och svårigheter skild från sina egna, att 

både vara nära eleven och samtidigt ha distans till dem. Självkännedom innebär, utifrån denna aspekt, 
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både närhet och distans i mötet med elever. Detta är en nödvändighet och avgörande eftersom 

pedagogisk framgång bygger på hur läraren ser på sig själv och sin roll och kan vara en god förebild 

och exempel (Aspelin, 2010; Löwenborg & Gìslason, 2002). Detta är inte en process som sker av sig 

självt utan det krävs att läraren får möjlighet till i sitt arbete att utveckla självkännedom, där reflektion 

är en nödvändighet. Att reflektion är kungsvägen till att utvecklas i sin profession beskrivs ofta i 

professionsforskning. Ytterst handlar det om att förhålla sig reflexivt till sin kontext. Den 

reflekterande praktikern tänker tillbaka på händelser och situationer som har varit, men också i den 

pågående handlingen eller situationen som är just nu. Detta görs på ett experimenterande och 

utforskande sätt: ”reflektion är den process som uppstår då praktikern står inför en problematisk 

situation; konfunderas över den, omorienterar sig och söker hantera situationen. Yrkeskunskap 

utvecklas huvudsakligen genom ”reflektion i handling” (Aspelin och Persson, 2009, s 36). Emellertid 

vill Aspelin och Persson betona vikten av att reflektion inte endast ska ske som en individuell process, 

utan vill lyfta fram betydelsen av att göra det i samspel med kollegor.  

Lars Löwenborg och Björn Gìslason (2002) belyser vikten av självkännedom i samspelet med elever. 

Att känna sig själv och sina känslomässiga reaktioner i samspelet gör det möjligt att utveckla både sin 

yrkesroll och sig själv som människa. De hävdar att ambivalenta känslor som ilska, misströstan och 

frustration ofta har förnekats i skolan, men att dessa känslor behöver identifieras, accepteras och ses 

som något naturligt och viktigt. Risken är annars att kan det leda till kronisk trötthet och känslomässig 

utmattning som en konsekvens av undvikande och förnekelse av känslor i arbetet och relationer med 

elever, menar författarna.   

Andy Hargreaves (2002) tydliggör att undervisning är en känslomässig praktik och att lärare använder 

känslor hela tiden; känslor som är inbäddade eller uttryckta i mänsklig interaktion och relationer. 

Undervisning är således ett emotionellt arbete som kräver känslomässig investering och engagemang, 

men han understryker också att det kan vara givande och lustbetonat. Hargreaves betonar att en 

förutsättning för ett känslomässigt engagemang kräver kontinuerliga relationer mellan lärare och elev 

så att man kan lära sig att ”läsa av” varandra över tid. På så sätt kan självkännedom förstås som en 

konsekvens av mötet mellan lärare och elev och därför är självkännedom en viktig förutsättning för 

närhet i undervisning. Detta är dock inte alltid så enkelt att utveckla och lära sig som blivande lärare 

eftersom det inte finns med som ett innehåll i studieplaner eller kursinnehåll på lärarutbildningen, 

menar Ulla Andrén (2012). Hon, liksom Birnik (1998) jämför läraryrket med psykoterapeutens och 

framhåller att självkännedom och känslighet, liksom förmågan att sätta gränser är av största vikt för 

båda professionerna. Andrén ställer sig frågan om inte lärarutbildningen borde tillhandahålla 

utbildning för att möjliggöra personlig mognad och självkännedom, särskilt med tanke på den 

kompetensinventering som gjordes inför den nya lärarutbildningen som trädde i kraft 2011: 
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 Undervisning är i grunden en fråga om möten mellan människor. En förutsättning för att dessa möten 

ska bli framgångsrika är att lärare och elever kan leva sig in i varandras tankar, känslor och avsikter 

samt att vi kan ta varandras roller, förstå vad den andra vet och inte vet… Många blivande lärare har en 

naturlig fallenhet för att skapa positiva och varma relationer, ett sorts relationskapital som ligger till 

grund för att de har valt utbildningen. Andra lärarstuderande kan behöva längre tid för att mogna och bli 

klara över sig själva och hur de fungerar tillsammans med andra. En sådan mogen självkännedom kan 

utvecklas i en utbildning som också ger utrymme för goda samtal och relationsfrågor under sakkunnig 

ledning (SOU 2008:109, s 216) 

Vad betyder detta för min studie? Jag har tidigare nämnt att relationen är det viktigaste verktyget för 

läraren ur ett relationellt perspektiv på lärande.  

Eftersom studien utgår från ett lärarperspektiv har jag genom presentationen av tidigare forskning 

ovan velat belysa lärarens komplexa uppdrag, eftersom forskning visar att det genererar konsekvenser 

för hur lärarna uppfattar och ser på sig själva och sin yrkesroll. Vikten av självkännedom betonas för 

utvecklandet av en yrkesidentitet, lärarens persona, inte minst för att få en balans mellan det 

professionella och det personliga. Denna balans är en viktig förutsättning för lärarnas förmåga att dels 

skapa och underhålla nära relationer med elever, dels för att gradera närhet och distans i relationerna. I 

följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas som analytiska 

verktyg i studien.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Det forskningsfält som är studiens utgångspunkt är relationell pedagogik och Jonas Aspelin är en 

frontfigur i Sverige vad gäller detta tämligen nya forskningsfält. I botten är han gymnasielärare, men 

tjänstgör idag som professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Aspelins forskning handlar 

framför allt om den pedagogiska relationens betydelse för barns och ungas utveckling och han 

använder socialpsykologisk och pedagogisk filosofi och teori för att visa på relationella innebörder i 

pedagogisk praktik. Relationell pedagogik ska inte ses som en systematisk teori med metoder eller 

modeller, utan som ett teoretiskt synsätt där utbildning ses som en existentiell aktivitet där 

mellanmänskliga möten, främst mellan läraren och eleven, står i fokus. Inom denna breda inramning är 

jag i denna uppsats speciellt intresserad av två centrala komponenter för den relationella pedagogiken: 

innebörden av närhet och distans, samt betydelsen av lärarens persona.  

 

3.1 Närhet och distans utifrån Bubers relationsfilosofi 

”Allt verkligt liv är möte” (Buber, 1923/2006, s 18). De möten som Martin Buber beskriver är mötet 

mellan Jag – Det och mötet mellan Jag – Du. Han menar att människans jag möter och förhåller sig 

till omvärlden på två skilda sätt, antingen som ett Det eller som ett Du. Jonas Aspelin (2005) 

förtydligar att Jag – Det kan beskrivas som ett förhållande mellan subjekt och objekt, där objektet 

(det) är något som Jag pratar om, iakttar, tänker på, känner för, granskar, använder och bedömer. I en 

pedagogisk kontext betyder det att läraren relaterar till och förhåller sig till eleven som ett objekt, ett 

kunskapsobjekt, där relationen är ett medel för elevers lärande och utveckling. Detta förhållande är 

ensidigt enligt Buber, menar Aspelin. För att läraren ska kunna utföra sitt uppdrag och ansvar för 

eleverna måste läraren kunna se både utifrån ett lärarperspektiv och utifrån ett elevperspektiv. För 

läraren är detta möjligt eftersom han är lärare och har själv varit elev, vilket inte är möjligt för eleven 

som då bara har ett elevperspektiv. 

Jag – Du är däremot en ömsesidig relation mellan subjekt och subjekt, ett subjekt som Jag möter, 

samspelar med, bekräftar och är närvarande inför. Buber (1923/2006) menar att människans sanna 

väsen förverkligas i och genom Du-relationer, att människan blir ett Jag genom Duet. Denna relation 

förutsätter en aktiv handling, att gå till mötes och på så sätt kan Jag och Du bli delaktiga i varandras 

existenser. Detta betyder inte att det sker en sammansmältning av dessa båda subjekt, det vill säga att 

Jaget upplöses av Duet, menar Buber, utan Jaget kan vara intakt i sin egen existens och ingen i 

relationen förlorar sin integritet. Satt i en pedagogisk kontext är relationen mellan lärare och elev 

ömsesidig där båda bekräftar och ser varandra som en person (Aspelin, 2005, 2010; Aspelin & 

Persson, 2011). Denna relation karaktäriseras av acceptans, bekräftelse och ömsesidighet. Dessa möten 

mellan lärare och elev är spontana och oförutsägbara och kan hända när som helst och var som helst, 
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kanske bara under ett ögonblick, förklarar Aspelin (2005, 2010). Det avgörande är inte vad eller vem 

Jaget relaterar till utan hur. Författaren betonar att varje möte är helt unikt och går inte att återskapa. 

Det är inte heller så att Jag – Du relationer alltid är goda och att Jag – Det förhållanden är onda, hävdar 

Aspelin. Däremot kan den förstnämnda vara ”riskabel, förförisk, opålitlig, oordnad, intensiv och i viss 

mening gränslös” (Aspelin, 2005, s 47) medan förhållandet i den sistnämnda är relativt förutsägbart 

och tryggt. 

Enligt Buber finns det ingen teknik eller modell för att skapa Jag-Du-relationer, men Rita Nordström-

Lytz (2013) urskiljer tre aspekter som är viktiga för möjligheter för Jag – Du relationen: äktheten, 

omedelbarheten och öppenheten. Äkthet, i bubersk mening, är inte något som finns inom människan 

som en sann kärna, enligt Nordström-Lytzs tolkning, utan snarare en strävan efter att visa sig som hon 

verkligen är utan att förställa sig i mötet med den andra. Denna äkthet är flyktig och undanglidande, 

menar hon och det kan vara svårt att avgöra i stunden huruvida man själv (eller den andra) är äkta. 

Omedelbarhet står för att vare sig det förflutna eller framtiden har någon betydelse utan det är mötet i 

nuet; ”att omfatta henne helt och hållet sådan hon just nu visar sig, att acceptera henne inte som en 

tänkt annan eller som en av mig önskad annan, utan hela hennes väsen som något fullständigt annat än 

jag” (s 115). Öppenheten, menar Nordström-Lytz, handlar inte om att välja ut någon utan alla kan 

inkluderas – ingen kan exkluderas – i ett potentiellt möte mellan Jag – Du. För detta möte finns 

egentligen inte några hinder som tillexempel förkunskap om den andra eller mål med mötet, utan 

kunskapen om den andra saknar helt betydelse i det närvarande mötet. 

Martin Buber (1923/2006) menar att det finns en växelverkan mellan Jag – Det och Jag – Du. ”Varje 

särskilt Du måste, när relationsförloppet är över, bli ett Det. Varje särskilt Det kan, genom att träda in i 

relationsförloppet, bli ett Du” (s 47). Buber betonar att det inte är möjligt att leva i en konstant 

öppenhet eller närvaro inför den andra, liksom att endast leva i Det-relationer skulle innebära att man 

mister sin mänsklighet. Denna växelverkan kan förstås som en process mellan Jag – Du och Jag – Det; 

det finns en gräns mellan närhet och distans i relationer men att den inte ska förstås som ett tillstånd 

utan snarare som något rörligt: 

Ty den verkliga gränsen, som förvisso är en svävande, rörlig gräns, går varken mellan erfarenhet och 

brist på erfarenhet, eller mellan det som är givet och det som icke är givet … utan tvärs igenom alla 

områden mellan Du och Det: mellan närvaro och ting. Det närvarande … finns bara i den mån det finns 

något som är närvarande, möte, relation. Endast därigenom att Duet blir närvarande, uppstår det 

närvarande (Buber, 1923/2006, s 19). 

Buber (1951/1997) menar att det finns två olika rörelser som beskriver människans varande: det ena är 

att upprätta distans och den andra är att träda i relation; den första rörelsen är en förutsättning för den 

andra, menar han. Det betyder att Jaget måste distansera sig från Detet för att det ska vara möjligt för 

Jaget att träda i relation med ett Du; distans är en förutsättning för närhet, att vara närvarande. 
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Förmågan att kunna reglera graden av närhet och distans i relationer är något som Aspelin betonar: 

”Alltför mycket distans liksom alltför mycket närhet förhindrar genuina möten” (Aspelin, 2014, s 82). 

Det pedagogiska arbetet förutsätter en distanserande rörelse för att det ska vara möjligt att för läraren 

att gå i relation med och konfirmera eleven.   

Konfirmering och acceptans är också de begrepp som Buber beskriver den pedagogiska relationens 

med, enligt Aspelin (2005, 2010). Aspelin hänvisar till Buber som hävdar att pedagogiska relationer 

skiljer sig från övriga relationer på så sätt att läraren möter eleven sådan han är i nuet, hans aktuella 

existens men också sådan han kan bli, hans potentiella existens. Detta förhållningssätt förekommer i 

andra relationer som med kollegor eller vänner, medan den pedagogiska relationen grundas på denna 

dubbla hållning. Aspelin förklarar att acceptans är den process som innebär att eleven känner sig 

bekräftad och bejakad i relationen med läraren, medan konfirmation ger ytterligare en dimension till 

mötet mellan lärare och elev. Det är att mötet, relationen, går ut på att sporra, stötta och leda eleven 

framåt. På så sätt främjar den relationella pedagogen elevens lärande och det är en medveten strävan 

för att främja elevens kunskapsutveckling, enligt Aspelin. Konsekvensen av endast acceptans blir 

således att det råder en stor risk för att lärandet stagneras. Utifrån detta buberska sätt att se på 

relationer finns det två utgångspunkter i relationen mellan lärare och elev: endera sker undervisning 

(med allt vad det innebär av förberedelser, samtal, bedömning etc.) skild från, endera i förbindelse 

med eleven som person, som Du (Aspelin, 2010). I förbindelsen med eleven som person framhåller 

Martin Buber också betydelsen av läraren som person:  

Det enda som verkligen kan inverka på eleven som helhet är läraren som helhet, den hela, spontana 

människan. Pedagogen behöver inte vara något moraliskt geni för att fostra karaktärer, men han måste 

vara en hel, levande människa, som meddelar sig till sina medmänniskor på ett omedelbart sätt: hans 

livfullhet strålar ut mot dem och påverkar dem på det starkaste och renaste sättet just när han inte tänker 

på att vilja påverka dem (Buber 1953/1993, s 108). 

 

3.1.1 Närhet och distans i pedagogiska relationer 

Utifrån Martin Bubers relationsfilosofi (1951/1997) är närhet och distans förutsättningen för att Jag – 

Du – relationer ska kunna realiseras. För en pedagogisk verksamhet innebär detta att läraren måste 

vara alltigenom närvarande, anser Aspelin (2010). Däremot är förmågan att kunna reglera graden av 

närhet och distans väsentlig för lärare (Aspelin, 2014). Aspelin (2014) betonar vikten av denna 

kompetens och ser den som betydande i det relationella arbetet med elever. Den pedagogiska 

relationens syfte är att skapa förutsättningar för elevers lärande och utveckling och för att det ska vara 

möjligt behöver lärare utveckla förmågan att anpassa närhet och distans i relationer. Denna kompetens 

benämner han som pedagogisk differentieringskompetens. Han hävdar att för mycket närhet och 
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distans kan vara hinder i mötet mellan lärare och elev, för pedagogiska relationer, och pekar på risker 

med för mycket närhet och distans:  

Å ena sidan ett där distansen accentueras; där avståndet mellan lärare och elev blir så stort att lärarens 

subjektiva position överbetonas och förståelsen av vem eleven är går förlorad. Å andra sidan ett 

förhållningssätt där närheten accentueras; där avståndet mellan lärare och elev blir så litet att gränserna 

mellan parterna - och därmed även lärarens ”jags” gränser – suddas ut (s 82-83).  

Även Carol R Rodgers och Miriam B Raider-Roth (2006) utgår från antagandet att närhet är en 

nödvändig (men svårfångad) aspekt av undervisning. De vill poängtera att närhet är ett nödvändigt 

perspektiv på undervisning och menar att närhet är en förutsättning för att skapa ett demokratiskt 

samhälle - den grundläggande avsikten med undervisning och lärande. De definierar närhet som ”alert 

awareness, receptivity, and connectedness to the mental, emotional, and physical workings of both the 

individual and the group in the context of their learning environments, and the ability to respond with 

a considered and compassionate best next step” (s 265). Författarna utgår från de engelska orden 

attend och perceive när de ska definiera begreppet närhet. På svenska har attend betydelsen bland 

annat att vara närvarande vid, att åtfölja, att betjäna, att beledsaga och att vara uppmärksam. Det andra 

ordet, perceive, kan betyda förnimma, varsebli, uppfatta och inse3.  

Rodgers och Raider-Roth belyser också närhetsbegreppet med hjälp av sensibilitet, medveten närvaro 

och öppenhet. Sensibilitet innebär att läraren uppmärksammar, observerar och tolkar elever i sin 

undervisning. De menar att denna process kan liknas vid hur konstnären skapar eller ser konst, att både 

kropp och själ är med som en helhet. Författarna tolkar medveten närvaro som att läraren ska vara fullt 

närvarande här och nu och uppmärksamma, inte bara eleverna, utan också sitt inre jag. Öppenhet 

framhåller de som en nödvändighet för medkännande interaktion, liksom vikten av omtanke i 

relationen med elever. Sensibilitet, medveten närvaro och öppenhet ses som fundamentala för att ringa 

in innebörden av närhet. Författarna hävdar att definitionen av närhet är svårfångad, men också 

komplex - ”presence is no small thing” (s 271).  

I studien används begreppet närhet utifrån ovannämnda perspektiv och Bubers dialogfilosofi, och 

närhet kan då omfatta olika aspekter eller nyanser i olika kontexter. Närhet kan till exempel vara att 

läraren är uppmärksam i relationen med eleven, att hon har en sensibilitet och öppenhet för vad som 

pågår. Det handlar om att kunna uppfatta dels det som är synligt, dels det som sker i mellanrummet 

mellan läraren och eleven - det som är ”osynligt”. Närhet kan innebära att vara fysiskt, mentalt och 

emotionellt närvarande i relationen. Det kan också betyda att vara en följeslagare och en ledare. Jag 

kommer att använda olika former av ordet närhet, såsom närvara och närvaro. 

                                                            
3 Översättning av engelska begrepp till svenska: www.ne.se 
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Ordet distans kommer från latinets ”di-stare” och betyder stå isär, skilda från varandra (Buber, 

1951/1997). På så sätt kan distans innebära ett undvikande av social och känslomässig kontakt, att 

vara ouppmärksam och/eller oengagerad, vilket kan beskrivas även som ett avstånd, en lucka i 

relationer4. Ur ett språkperspektiv förstås distans som motsats till närhet, en dikotomi, vilket betyder 

att det ena utesluter det andra, ett antingen x, eller x, vilket i den här studien då skulle innebära 

antingen närhet eller distans. Här vill jag återkoppla till Frelins (2008) resonemang om dikotomier där 

hon menar att det är viktigt att dominerande motsatsförhållanden ska ifrågasättas. Detta kan leda till 

nya resonemang, som här ett både och- tänkande, vilket för min studie blir mycket intressant: både 

närhet och distans. Dels utifrån detta resonemang och dels utifrån Bubers dialogfilosofi, kommer 

närhet och distans i den här studien användas som en filosofisk dualism där relationell professionalitet 

har aspekter av både närhet och distans. I den här studien används begreppet distans utifrån 

ovannämnda perspektiv. 

 

3.2 Lärarens persona 

Begreppet persona är ett latinskt ord för den mask som användes av skådespelaren i det grekiska 

dramat, enligt Helen Pearlman (1968). Masken symboliserade dramats genre, komedi eller tragedi. 

Genom att byta masker kunde en och samma skådespelare spela flera olika roller . Persona betyder på 

så sätt både mask och roll, men det är också utifrån persona som ordet person har sitt ursprung 

(Perlman, 1968). Människan antar och spelar roller i interaktion med andra och persona är således en 

offentlig roll genom vilken hon definierar sig själv (Davis, 2013).  

David Labaree (2000) använder begreppet persona i en undervisningskontext där han diskuterar 

faktorer som gör undervisning till en svår praktik och där han beskriver lärarens betydelse för 

undervisning: ”this persona is both natural in that it draws on characteristics and strengths of the 

teacher as a person, and constructed in that it is put together to serve the ends of promoting learning in 

the classroom” (s 230). Labaree använder således begreppet persona i singularis samtidigt som han 

beskriver två olika aspekter av en och samma persona: constructed (konstruerad) och natural 

(personlig). Den ena aspekten är läraren som skapad och konstruerad, eftersom läraren ska främja 

lärande och har det som ett uppdrag i en offentlig miljö. Den andra aspekten är läraren som personlig 

och naturlig, vilket då inbegriper lärarens person med dess styrkor och svagheter. På detta sätt, menar 

författaren, är det personliga och det konstruerade sammanflätat, vilket gör att lärarprofessionen är så 

komplex: 

Good teaching, then, is deep acting. Effective teachers feel the role deeply and express it naturally, 

without affectation or artifice. Like the best method actors, they plunge into a role, drawing from their 

                                                            
4 Engelska synonymer: www.synonymer.se 
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own emotional life for inspiration and example, and then construct a persona that is an authentic 

expression of real feeling, even though this feeling is brought to bear on a role that is consciously 

constructed to serve a particular purpose – to promote learning in the classroom […] it only works 

because she has found authentic emotional ground for it in her own personality. The result is a role that 

is not worn lightly or discarded with a flick of the wrist but a role that arises from within a person that 

teaches and that takes over that person while teaching (Labaree, 1998, s 9). 

Begreppet persona används också av forskaren Janine Davis (2012, 2013). Enligt Davis råder det 

spänningar mellan olika aspekter av skapandet och utvecklandet av teaching persona. Hon menar att 

lärare navigerar mellan olika diskurser eller idéer om lärare och/eller undervisning (om hur lärare eller 

god undervisning bör vara), olika förebilder och egna erfarenheter av lärare, samt erfarenheter av sin 

egen praktik. Läraren presenterar sidor av sig själv och därigenom antar roller som är anpassningsbara: 

läraren agerar och spelar olika roller i klassrummet och i sina relationer till elever. Davis menar att 

roller är något som läraren antar, utvecklar och presenterar i relationer. Hon särskiljer persona från 

identitet. Hon förklarar identitet som en inre process där läraren formas under en längre tidsperiod, 

medan persona framställs som en extern, en yttre process under en kortare tidsperiod och som 

dessutom är anpassningsbar till kontext och relation (Davis, 2013). På så sätt gestaltas dessa, identitet 

och persona, som olika aspekter av läraren där det, enligt Davis, råder spänningar. Hon beskriver dessa 

spänningar som antingen eller: ”focus on being professional or having warm relationships with 

students” (2012, s 5, min kursivering). Skapandet av en läraridentitet är inte något statiskt och något 

som man har, utan det är en intersubjektiv process, ”a process of interpreting oneself as a certain kind 

of person and being recognized as such in a given context […] Who am I at this moment?” (Beijard, 

Meijer & Verloop, 2003, s 108). 

Därav kommer jag att utgå från Labarees sammansättning av lärarens persona -  som både konstruerad 

och personlig. Begreppet persona används i denna studie i betydelsen att läraren antar, utvecklar och 

spelar en roll som anpassas till olika kontexter, olika situationer och olika relationer – en lärarroll. 

Eftersom persona är anpassningsbar kan detta ses som att läraren spelar många roller, men jag väljer 

att utgå ifrån Labarees definition av persona som har beskrivits ovan; lärarens persona består av två 

olika aspekter, en konstruerad och en personlig och denna persona spelar en stor roll (!) för hur närhet 

och distans gestaltas i lärarens relationer med elever. 
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4. Metodologi 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten bottnar i hermeneutik och vald metodansats är etnografiskt inspirerad. Här kommer 

jag motivera mitt val av ansats genom att visa på viktiga och centrala aspekter med etnografi som 

kvalitativ forskningsansats: forskarens roll och förförståelsens betydelse. På detta sätt är det min 

intention att sambandet mellan vetenskapsteori och ansats blir förtydligat. 
 

4.1Hermeneutik  
Hermeneutik är tolkning. Traditionellt var det främst texter eller konst som tolkades, men under senare 

tid har det även inkluderat tolkning av observationer och intervjuer (Patton, 2002; Ödman, 2007; 

Denscombe, 2012). Per-Johan Ödman (2007) menar att hermeneutik handlar om något 

allmänmänskligt, att tolka och förstå, och att ”hermeneutiken erkänner att det finns flera sätt att förstå 

världen eller en viss företeelse på” (s 14). Detta förutsätter en öppenhet för att vilja förstå sig själv och 

att förstå andra, en öppenhet för det annorlunda, att möta olika perspektiv i samtal och möten med 

andra (Nordström-Lytz, 2013). På grund av att olika perspektiv konfronteras och flera röster hörs kan 

hermeneutik ses som ett demokratiskt projekt, anser Tommy Persson (2011). Persson hänvisar till 

Ricoeurs syn på tolkningsprocessen som benämns som ”misstankens hermeneutik”. Det betyder att 

tolkningen innebär både ett lyssnande och att misstänka, att distansera sig till det tolkande objektet. 

Samtidigt är det nödvändigt med ett erkännande för andras förståelse där ödmjukhet och tolerans finns 

för det avvikande och främmande. Det ligger i hermeneutikens intresse att öka förståelsen mellan 

människor och kunskapsformen för detta är tolkning 

Samspelet mellan tolkaren (forskaren) och det som tolkas är dialektiskt. Gert Nilsson beskriver 

samspelet så här:  

Betydelser finns inte (fixa och färdiga); de uppstår, lever och dör bort i interaktion. Tolkningar 

och betydelseangivelser är därför alltid en process mellan den tolkande och det tolkade; att 

uttyda den sociala verkligenheten är även en subjektiv och skapande akt (citerat i Ödman, 2007, 

s 59). 

För att undvika godtycklighet bör därför tolkningen alltid grundas på kunskap och tidigare 

erfarenheter av det som tolkas. Genom tolkandet och den vidgade förståelsen skapas ny mening, vilket 

kan generera att riktningen för det som studeras kan ändras och på så sätt utvecklas en ny förförståelse 

att utgå ifrån, menar Ödman. Det som är typiskt för kvalitativa studier och då specifikt hermeneutiska 

studier, är att det råder en flexibilitet och medvetenhet vad gäller forskningsfrågan utifrån perspektivet 

att den kan komma att modifieras under resans gång. 
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Ödman betonar att hermeneutiken kan både skapa, upplösa och återskapa kunskap, vilket kan kopplas 

till den hermeneutiska cirkeln; cirkeln är en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar. 

Martyn Denscombe (2012) beskriver denna som ett rättesnöre för tolkning; utifrån helheten tolkas 

delarna och utifrån dessa tolkningar relateras delarna i sin tur till helheten. På detta sätt menar Ödman 

att den här förståelse- och tolkningsprocessen egentligen mer liknar en spiral än en cirkel, vilket även 

Pål Repstad (2009) framhåller. Den hermeneutiska spiralen betyder att förståelse sker genom en 

process där delar förstås i relation till helheten och växlingen mellan empiri och teori skapar en 

kontinuerlig förståelse. Spiralmetaforen visar att förståelsen ständigt förändras och aldrig kan återgå 

till en tidigare punkt och det är skälet till varför jag väljer att se den här studiens forskningsprocess 

som en spiral. 

Forskarens ansvar, i en hermeneutisk studie som denna, innebär att kunna omförhandla sin tidigare 

förståelse och verkligen göra rättvisa åt det som betraktas och att sträva efter en vilja till inlevelse och 

förståelse, menar Persson. I hermeneutiken är förförståelse en del av tolkningen och analysen; vår 

”förförståelse, eller förstruktur (prestructure), får oss att inse att en tolkning aldrig är en 

förutsättningslös aktivitet, som kan undfly fördomar, förgivettaganden eller den tradition som den 

tillhör och möjliggörs av” (Persson, 2011, s 39). Konsekvensen av detta är att forskaren är ett 

tolkningsinstrument. Det innebär att som forskare kan man inte ställa sig utanför sig själv när man 

studerar verkligheten. Därför är det ett kvalitetskrav, att redogöra för förkunskap och förförståelse 

genom att redovisa forskningsfältet och tidigare tolkningar. Ödman betonar att en hermeneutisk 

forskare alltid bör presentera sin förförståelse tydligt, det vill säga hur man tänker, tolkar och förstår. 

Vilka konsekvenser får detta i forskningsprocessen? Katrine Fangen (2005) hävdar att det är omöjligt 

att gå in ett fältarbete utan förkunskaper. Allteftersom som kunskap skapas i forskningsprocessen, 

kommer förförståelsen att förändras successivt. Hon anser därför att forskaren bör skriva ner och 

dokumentera sin kunskap om fältet redan före själva studien. Poängen med att dokumentera sin 

förförståelse och sina förkunskaper är att dels blir det tydligt och klart vilket de är, dels kan det vara 

till hjälp att förstå det som man ser och hör under observationer. I eventuella intervjuer kan 

förkunskaper bli till hjälp i att ställa tydliga och bra frågor, menar Fangen. Aspers (2011) betonar att ju 

mer hemvan forskaren är i den kultur som ska studeras, desto bättre kan skeendet och motiven bakom 

handlingarna förstås. Däremot måste den hemvana forskaren vara medveten om risken för att förlora 

distansen till fältet och att vara medveten om sin roll i fältet och till aktörerna. I mitt fall är jag 

hemmavan i skolans värld och bärare av egna erfarenheter, vilket på så sätt också är en del av min 

förförståelse. Konsekvensen av detta innebär att jag måste förhålla mig även till detta senare i min 

studie.  

Fangen betonar att det är viktigt att göra en omsorgsfull självrannsakan för att tydliggöra de känslor 

som annars omedvetet kan få betydelse i studien. Det kan var känslor inför själva forskningstemat, de 
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personer/grupp som ska studeras eller också forskarens egna känslor inför att vara observatör. Det är 

också viktigt att vara öppen för att fältet kan ge nya insikter eller berätta något nytt, anser Fangen och 

att inte låta förutfattade meningar begränsa det som studeras. Detta innebär att det inte är möjligt att 

vara neutral eller objektiv som hermeneutisk etnograf: de är delaktiga i den värld som de försöker att 

beskriva (Denscombe, 2012). Därför ses forskaren som ett instrument i etnografisk forskning, enligt 

Denscombe, där forskarens ”identitet, värderingar och föreställningar blir en del av ekvationen – en 

inbyggd komponent vars inflytande på forskningsresultat inte går att bortse från” (s 100). En 

konsekvens av detta, menar författaren, blir introspektion där forskaren måste reflektera över vad som 

kan forma tolkningen och analysen av händelser och fenomen.  

En kritik mot hermeneutiken är just tolkningen och betydelsen av forskarens förförståelse för 

tolkningen (Thurén, 2007). Hur ska det kunna kontrolleras att forskaren har gjort rätt tolkning? Hur 

hade resultatet blivit med en annan forskare? Svaren på dessa frågor går inte att finna enligt 

hermeneutisk forskning. Författaren ser två problem med hermeneutiken. Dels handlar det om risken 

för projektion, att forskaren tillskriver andra sina egna värderingar, egenskaper eller erfarenheter, dels 

handlar det om vikten av att tolkningen sätts in i rätt kontext. Tolkning är därför en osäker verksamhet 

eftersom den baseras på tolkarens värderingar, förförståelse och på kontexten, menar Thurén.  

 

4.2Etnografi 
Eftersom min metodansats är etnografiskt inspirerad vill jag kortfattat presentera vad som 

kännetecknar etnografi genom att framför allt belysa forskarens roll och förförståelsens betydelse 

inom etnografi. Etnografi betyder beskrivning av människor eller kulturer/att skriva om folk och har 

sitt ursprung i antropologiskt fältarbete. Framför allt är det socialantropologin som forskningsstrategi 

som ligger till grund för de fem kännetecken på etnografi som Martyn Denscombe (2012) lyfter fram. 

Det första kännetecknet för etnografi är att forskaren spenderar mycket tid på fältet bland de 

människor eller i den kultur som studeras. ”Vad är den här gruppens kultur?” Ja, det är det som är 

etnografins kärnfråga enligt Michel Q Patton (2002). Det är det vardagliga, det rutinmässiga som står i 

fokus; vardagslivet ses som viktig forskningsdata, vilket är det andra kännetecknet som Denscombe 

visar på. Det tredje innebär att det är de studerades upplevda värld som är intressant: ”att fånga den 

inföddes synvinkel, hans förhållande till livet, att förstå hans förställning om sin värld” (citerat i 

Denscombe, 2012, s 92). Det fjärde kännetecknet som författaren belyser är ett holistiskt 

tillvägagångssätt vilket innebär att det läggs stor vikt på processer, relationer och samband, att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan delarna och mellan delar och helheten. Det sista och femte som 

lyfts fram är att etnografisk forskning inte handlar om en reproduktion eller bara en beskrivning utan 

att det är en konstruktion där forskarens tolkningar baseras på dennes förkunskaper och förförståelse. 
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Syftet med etnografi är att skapa detaljerade bilder av händelser eller kulturer och där forskaren skriver 

fram täta, analytiska och teoretiska beskrivningar, enligt författaren.  

4.2.1Forskarens roll i etnografi  

Etnografi är en mellanmänsklig metod vilket innebär att man som forskare går in i fältet både som 

människa och som forskare, vilket kommer att få konsekvenser i interaktionen med aktörerna i fältet, 

menar Patrik Aspers (2011). Att gå in med en vetenskaplig attityd betyder att det är nödvändigt för 

forskaren att vara en ”desintresserad observatör” (Aspers, 2011, s 69). Det innebär att forskaren måste 

distansera sig från aktörernas intressen och mål för verksamheten, att delta för att förstå vad som sker 

men utan att bli en av dem som studeras. Aspers varnar den etnografiska forskaren för att bli som dem 

som studeras, att förlora distansen till sitt studieområde, till fältet. Däremot är det av största vikt att 

vara känslig för fältet, hävdar Fangen (2005) och beskriver det som att ha alla känselspröt ute. På 

samma sätt bör forskaren vara sensitiv på sin egen roll och egna tolkningar, enligt Fangen.  

En annan aspekt av att ha en vetenskaplig attityd som Aspers diskuterar är att det är viktigt att 

forskaren skiljer på hur det är, vilket han kallar för positiva satser och på hur det bör vara, som då 

kallas normativa satser. Författaren poängterar vikten av att inte starta en studie med en värdeutsaga 

(hur något bör vara) och på så sätt styra hela forskningsprocessen, men att inte heller ha det som en 

målsättning och då presentera en värdeutsaga som resultat. Aspers talar om forskningens värdefrihet, 

”att inte låta värdeomdömen integreras i forskningen” (s 70).  

4.3 Metod 

Under detta avsnitt presenteras de metodologiska överväganden som ligger till grund för den 

empiriska studien. Då mellanmänskliga relationer och lärares professionalitet är fokus för studien samt 

att min valda ansats är etnografi, har fältstudier valts i första hand för att kunna beskriva dessa 

relationer mellan lärare och elev. Eftersom jag är intresserad av att få tillgång till lärares tankar, 

känslor och reflektioner kring dessa relationer och professionalitet, har jag valt att kombinera 

observationer med intervjuer.  

Genom att kombinera deltagande observation och intervju fås större möjligheter, dels till att bedöma 

giltigheten av deltagarnas utsagor, dels att ytterligare få ett helhetsperspektiv (ett holistiskt perspektiv i 

enlighet med hermeneutiken), eftersom man i intervjuer får tillgång till deltagarnas uppfattningar och 

åsikter. I en kombination ges tillfälle också till att jämföra resultat från en metod med en annan, anser 

Denscombe (2012). Metodkombination kan vara en värdefull forskningsstrategi för att bland annat 

validera forskningsfyndens träffsäkerhet. Det kan även ge en mer fullständig och komplett bild samt 

vara en hjälp till att utveckla analysen och att föra den framåt, menar författaren.  
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Före min fältstudie genomförde jag en pilotstudie på en annan skola än den i studien. Anledningen till 

detta var flera. En orsak var att få erfarenhet av mitt metodval, observation, för att fånga upp 

eventuella svårigheter eller hinder. En annan orsak var att få testa mitt syfte och min frågeställning och 

på så sätt få möjlighet att göra förändringar inför min studie. De erfarenheter jag fick genom 

pilotstudien gjorde mig mer förberedd och rustad för att vara på fältet som observatör. Det var också 

genom min pilotstudie som jag blev medveten om begränsningar i observation och därför bestämde 

jag mig för att göra en metodkombination: observation och intervju.  

 

4.3.1Deltagande observation 

Inom samhällsvetenskaperna finns det i huvudsak två typer av observation, dels systematisk 

observation som vanligtvis förknippas med kvantitativa studier, dels deltagande observation som i sin 

tur förknippas med kvalitativa studier (Denscombe, 2012). Eftersom detta är en kvalitativ studie har 

deltagande observation valts som metod. Katrine Fangen (2005) menar att deltagande observation 

består av två former av handlande: samspel och iakttagande och hon framför betydelsen av att 

kombinera dessa på ett bra sätt. Observatörsrollen rör sig på en skala mellan att vara deltagande och 

engagerad till att vara avskild och oengagerad. Graden av deltagande kan variera över tid, vilket blev 

tydligt under min tid på fältet. Ju längre tid av närvaro, desto mer deltagande blev jag. Detta berodde 

troligtvis på två orsaker: dels kände jag mig mer och mer bekväm i min roll som observatör och blev 

därför mer öppen och tillgänglig, dels att eleverna blev vana vid att ha mig närvarande i klassrummet 

och i andra studieutrymmen.  

I deltagande observation är det viktigt att bevara den naturliga kontexten för att göra det möjligt att 

studera de vardagliga händelserna, den sociala praktiken i en naturlig miljö. Min tolkning är att min 

närvaro inte hade någon större påverkan av den naturliga miljön under mina observationer. Grunden 

till min tolkning är att både lärarna och eleverna på den här skolan var vana vid att det var med någon 

annan vuxen än den ansvariga läraren eftersom pedagogerna arbetade med spegling på skolan5. Att jag 

också är lärare och ”talar samma språk”, kan också ha gjort att det var lättare för mig att smälta in.  

 

4.3.2 Tematisk och kontextuell intervju 

Valet att använda en metodkombination, både observation och intervju, innebar ett val av intervjutyp. 

Detta val utgicks från behovet av att ha samtal med lärarna i direkt anslutning till observationerna, 

samt nödvändigheten att få ställa samma typ av frågor till samtliga deltagande lärare utifrån mina 

                                                            
5 Spegling innebar att lärarna besökte varandras klassrum som observatörer i syfte att utveckla den 
pedagogiska och didaktiska verksamheten. 
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frågeställningar för att på så sätt få fatt i deras åsikter, tankar och känslor. Därav valde jag två olika 

slag av intervjuer: den tematiskt öppna intervjun och den kontextuella intervjun. 

Patrik Aspers (2011) redogör för den tematiskt öppna intervjun och menar då att forskaren utgår från 

teman och försöker att utveckla samtalet inom temat med den intervjuade och där den intervjuade 

samtidigt ses som en medkonstruktör av frågorna. På så sätt finns det en flexibilitet i den här 

intervjutypen. Patton (2002) betecknar den som en intervjuguide, där frågor eller teman finns som en 

bas men att ”the interviewer remains free to build a conversation within a particular subject area, to 

word questions spontaneously, and to establish a conversations style but with the focus on a particular 

subject that has been predetermined” (s 343). Inför min studie formulerade jag några frågor som 

fungerade som ett ramverk och som en guide som användes i alla tre intervjuer, vilka planerades in vid 

särskilda tillfällen då lärarna hade mer tid att förfoga över. Lärarna fick dessa före själva intervjun så 

att de var förberedda på temat för vårt möte. Under intervjun fanns det sedan möjlighet för oss att 

ställa följdfrågor eller nya frågor i relation till intervjuguiden och på så sätt var samtalet flexibelt. Min 

roll var att leda samtalet och att se till att vi höll oss inom ramen för temat. 

Den kontextuella intervjun i sin tur är inte en konventionell intervju med betydelsen fråga – svar – 

intervjuer, utan det liknar mer ett samtal, menar Glenn Hultman (1998, 2001). Han förespråkar detta 

efterföljande samtal i samband med observationen. De frågor som ställs i den kontextuella intervjun är 

egentligen mer som ett klargörande av situationer som har skett under observationerna, en uppföljning 

av observationen. Samtalet är på detta sätt en möjlighet till valideringar och kontroll, men också ett 

tillfälle för gemensamma upptäckter. Det kan också förekomma invändningar och ifrågasättanden i 

den kontextuella intervjun, dels om de intervjuade lärarna inte håller med om min tolkning av det som 

skett dels om jag som observatör har missförstått en situation. Att synliggöra detta kan få 

konsekvenser av min tolkning och analys av observationerna och därför kan dessa samtal, kontextuella 

intervjuer, vara av stor betydelse för studien. Observation är begränsat till att observatören endast ser 

vad som pågår, vad som görs i en särskild kontext, men deltagarnas känslor och uppfattningar blir inte 

synliga. Patton anser att fördelar med denna form av intervju är dels flexibiliteten, dels att 

omgivningen och situationen ger möjligheter till ökad konkretisering av intervjufrågor. Dock måste 

forskaren ha förmågan att snabbt och smidigt formulera frågor som inte är ledande eller innehåller 

tolkningar. Dessutom är det en tidskrävande form, menar Patton, och det är inte alltid som aktörerna 

har möjlighet att ta sig den tiden, i mitt fall då mellan olika lektioner eller andra uppdrag som lärarna 

hade. I båda intervjutyperna, den tematiska och den kontextuella, är det forskaren som har ansvaret för 

att driva intervjun framåt, men också för att samtalet håller sig till tematiken och kontexten. 
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4.4 Urval och studiens genomförande 

Syftet med den föreliggande studien är att belysa relationell professionalitet i termer av de teoretiska 

termerna persona samt närhet och distans, vilket betyder att det aldrig har varit min intention att göra 

empiriska generaliseringar utan hellre uppnå en fördjupad förståelse för relationell professionalitet 

genom att göra ett målmedvetet urval av lärare (Patton, 2002).  Därför var det en grundförutsättning att 

de medverkande lärarna hade ett relationellt perspektiv på lärande. Därav använde jag mig av det som 

Patton beskriver som a theory-based sampling:”the researcher samples…people on the basis of their 

potential manifestation or representation of important theoretical constructs” (s 238). Teorin i mitt fall 

var relationell pedagogik, det synsätt som betonar relationers betydelse för lärande. Att hitta och välja 

informanter med detta pedagogiska förhållningssätt var därför nödvändigt. Med hjälp av en före detta 

kollega fick jag kontakt med en specialpedagog på en gymnasieskola i Mellansverige. Eftersom 

specialpedagoger oftast har ett stort upptagningsområde inom skolan och arbetar tillsammans med 

många lärare utgick jag ifrån att hon skulle kunna hjälpa mig i val av informanter till min studie. När 

jag beskrev mitt projekt och grundförutsättningarna för urvalet av lärare för specialpedagogen, 

hänvisade hon mig till en lärare som arbetade på en enhet där det fanns en tydlig relationell profil. 

Genom denna lärare fick jag ytterligare kontakt med två lärare till. Jag träffade varje lärare enskilt för 

att informera om mitt projekt och mina önskemål om att både få observera och intervjua dem. 

Samtidigt informerades lärarna om att de kunde avsluta eller ångra sitt beslut att delta, att jag behövde 

elevernas samtycke för att delta och att alla deltagare i studien skulle avidentifieras. Jag bad också 

mina informanter om tillåtelse att spela in de tematiska intervjuerna. 

Mina informanter bestod av tre ämneslärare på gymnasiet som alla tillhörde samma enhet på skolan 

vilket också innebar att de hade samma rektor. Två av lärarna, Anton och Karin, arbetade på samma 

studieförberedande program fast med olika ämneskombinationer och en lärare, Rita, arbetade på ett 

yrkesförberedande program. Anton hade arbetat på en grundskola flera år före sin aktuella anställning 

på den aktuella gymnasieskolan. Under de lektioner som jag observerade undervisade han i svenska. 

Karin hade färre år inom läraryrket, men hade många års arbetslivserfarenhet som hon menade var till 

en stor hjälp för henne i hennes nuvarande profession. Karin undervisade i samhällskunskap under 

observationerna. Rita var läraren med längst erfarenhet av läraryrket och hade också arbetat längst på 

skolan. Under observationerna undervisade hon i engelska. 

Observationerna och intervjuerna genomfördes på senvåren, vilket medförde svårigheter att hitta 

tillfällen för observationer. Orsaken var bland annat att det pågick flera lektionsbrytande aktiviteter, 

betygssamtal, samt nationella prov i både svenska och engelska. Jag ville i största mån undvika att 

observera provtillfällen av två anledningar. Den första anledningen var att dessa tillfällen inte är 
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vanliga lektioner, utan eleverna skriver antingen skriftliga prov eller framför muntliga prov, vilket 

leder till att den vanliga interaktionen mellan lärare och elever inte skulle vara lika synlig. Den andra 

anledningen var att jag inte vill påverka elevernas möjligheter att prestera på grund av stress av att ha 

någon utomstående i klassrummet. En annan svårighet med att hitta tillfällen var att jag samtidigt 

arbetade och hade relativt ont om luckor i mitt schema. Sammanlagt observerade jag samtliga lärare 

under sex lektioner samt en förmiddag i ett uppehållsrum, kallad Hagen, under perioden av en månad. 

Intervjuerna inföll under samma tid. Inför dessa intervjuer fick informanterna mina tre intervjufrågor 

via mejl senast dagen innan intervjun. Inför observationerna var min intention att komma till 

klasserna, som skulle involveras i studien, några dagar före själva observationstillfället för att 

informera om studien och etiska regler och riktlinjer samt dela ut samtyckesblanketter, men detta gick 

inte att genomföra i alla klasser. Vid de tillfällen som detta inte var möjligt gjordes detta före 

lektionens start. Det innebar att det var särskilt viktigt att i insamlandet av blanketterna 

uppmärksamma om det fanns någon som inte ville delta, för att kunna göra en notering om detta i 

mina anteckningar. Detta för att inte inkludera denna person i studien. Under observationerna skrev 

jag anteckningar, men eftersom intervjuerna spelades in kunde jag vara helt närvarande med 

informanten, utan att annat tog min uppmärksamhet.  

De tematiska intervjuerna i studien spelades in och transkriberades ordagrant. Jag valde att inte 

använda talspråk utan texten skrevs i skriftspråksform för att det ska bli mer lättläst och begripligt för 

läsaren. Ett exempel på detta är att ordet ’och’ skrivs ut istället för den talspråkliga varianten ’å’. 

Pauser markeras i form av tre punkter och om delar av lärarnas utsagor i citaten är borttagna, markeras 

detta med hakparenteser. Betoning på ord har kursiverats.  

Fältanteckningar från deltagande observationer har i största möjligaste mån renskrivits samma dag och 

har strukturerats i tre olika kategorier: observationsanteckningar (OA), teoretiska anteckningar (TA) 

och metodologiska anteckningar (MA) (Fangen, 2005).  Först renskrev jag fältanteckningarna och 

rensade anteckningarna från de reflektioner som hade formulerats i kanten av anteckningarna, 

eftersom OA inte ska innehålla allt för mycket uttolkning. Efter detta skapades TA och MA i varsin 

egen kolumn längs med observationsanteckningarna och detta skedde i en process, allt utifrån att ny 

data tillkom, men också utifrån inläsning av material. För att särskilja anteckningar från varandra 

använde jag olika bestämda färger. Här valde jag således att samla alla anteckningar i ett och samma 

dokument, istället för tre olika dokument.  I analysprocessen av data har sedan frågeställningarna i 

studien varit centrala och utifrån dessa har data sedan delats in i olika kategorier. 

Tillvägagångssättet i processen med att bearbeta och analysera materialet kan närmast beskrivas som 

en växelverkan, eller med Patrik Aspers (2007) ord, som ”att sicksacka sig fram” mellan deduktion 

och induktion (s 102). Detta tillvägagångssätt kallas abduktion, vilket innebär att forskaren rör sig 

mellan teori och empiri och i denna process växer förståelsen successivt fram. Hela processen har varit 
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en växelverkan mellan inläsning av teori och tidigare forskning och insamlande och bearbetning av 

empiri för att på så sätt utveckla teoretiska verktyg för analysen av empirin. Under processens gång 

har det sedan genererats nya tankar och frågor som i sin tur har föranlett till ännu mer inläsning och 

analys av empiri. Tolkningsprocessen har således varit i linje med min valda vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt – den hermeneutiska spiralen. Där förstås delar i relation till helheten och växlingen 

mellan empiri och teori skapar en kontinuerlig förståelse (Denscombe, 2012; Repstad 2009).         

4.5 Etiska aspekter  

I mellanmänsklig forskning, liksom i all annan forskning, ställs det både höga förväntningar och krav 

på forskning och forskarrollen. Forskaren förväntas följa rekommendationer, regler och riktlinjer och 

det krävs att forskaren är väl insatt inom det forskningsetiska området (Vetenskapsrådet, 2011). 

Forskaren har ansvar för att forskningen är av god kvalité. Studiens etiska ledstjärna har varit 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Utifrån första kravet har samtliga deltagare, både lärare och elever, informerats om 

studiens syfte, genomförande och slutprodukt, det vill säga att studien skulle resultera i en 

magisteruppsats. Lärarna fick en mer detaljerad information om studiens syfte och innehåll än vad 

eleverna fick. Anledningen till detta var att lärarna var de deltagare som stod i fokus för mitt 

forskningsintresse och det var deras perspektiv som skulle undersökas. Informationen till eleverna om 

studiens innehåll var att studien skulle handla om relationer mellan lärare och elever. Den sparsamma 

informationens intention var också ett försöka att behålla ”vardagen” i så stor utsträckning som 

möjligt, att eleverna inte skulle tillrätta lägga handlingar efter studiens innehåll och syfte. Det andra 

kravet, samtyckeskravet, uppfylldes genom muntliga överenskommelser med lärarna och genom 

samtyckesblanketter för eleverna. Elever i samtliga klasser, som har observerats, har varit myndiga 

och därför har vårdnadshavare inte informerats om studien. Det enda tillfället som samtyckeskravet 

var svårt och näst intill omöjlig att uppfylla var observationerna i Hagen, elevernas uppehållsrum. Vid 

detta tillfälle var det omöjligt att i förväg veta exakt vilka elever som skulle vara där. Däremot 

förmodades det vara hennes egna elever som skulle dyka upp i syfte att få hjälp. Eftersom detta 

observationstillfälle var förlagt i slutet av de planerade observationerna, visste de flesta eleverna redan 

varför jag var där. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om alla i 

undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och därför har samtliga observationer har 

anonymiserats och avidentifierats. Lärarna har fått pseudonymer för att det inte ska vara möjligt att 

härleda vilka de har varit. Även nyttjandekravet, som är det fjärde kravet, har tillgodosetts på så sätt att 

alla uppgifter om enskilda personer som har samlats in kommer endast användas för 

forskningsändamål. Alla som har deltagit i studie har delgivits samtliga fyra huvudkrav. 

Utöver dessa huvudkrav finns det andra etiska ställningstagande som forskaren bör vara medveten om.  

Denscombe (2012) lyfter särskilt fram några etiska aspekter som är grundförutsättningar för all 
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kvalitativ forskning: respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; undvik att deltagarna lider skada 

eller men genom att medverka; arbeta öppet och ärligt, med respekt för deltagarnas integritet. En 

annan viktig etisk aspekt i ett fältarbete som Patrik Aspers (2007) belyser är risken med att förena 

personliga och yrkesmässiga relationer och att forskaren övertar aktörernas problem. Därför kan det 

vara bra med tid ute ur fältet för forskaren för att ges möjlighet att bearbeta sina erfarenheter. Detta 

kan hjälpa forskaren att bevara en nödvändig distans till fältet och relationer till aktörerna, menar 

Fangen (2005). Att reflektera över strukturella skillnader mellan sig som forskare och sina 

studieobjekt/aktörer är i sig en etisk bedömning, anser författaren. 

 

4.6 Avgränsningar 
Eftersom detta är en relativt liten och begränsad studie finns det medvetet valda områden och aspekter 

som den här studien kommer inte att belysa eller diskutera. Särskilt vill jag nämna två perspektiv som i 

andra studier om relationer och utbildning är relativt vanliga, men som jag medvetet har valt bort i den 

här studien eftersom studien skulle bli alltför omfattande och bred. Jag har valt att inte använda ett 

maktperspektiv på relationer mellan lärare och elever, samt att inte analysera eller diskutera resultatet 

utifrån ett genusperspektiv, även om det skulle kunna vara intressant för studien. Dessa perspektiv 

skulle däremot kunna vara möjliga val i framtida studier. 
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5. Resultat och analys 

Här presenteras de teman som har framträtt utifrån studiens frågeställningar. Beskrivningar utifrån 

observationer varvas med utdrag och citat från intervjuerna6. Dessa tolkas utifrån min förförståelse av 

undervisningskontexten som sådan men också av att vara lärare med ett relationellt förhållningssätt. 

Empirin analyseras med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter: närhet och distans och persona. I 

slutet av varje huvudtema sammanfattas och bearbetas det empiriska resultatet utifrån tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Detta förfarande är ett led i den hermeneutiska 

tolkningsprocess som är studiens ansats. Presentationen av det empiriska resultatet är steg ett och steg 

två är den sammanfattande analysen. Resultatdiskussionen ska då ses som steg tre i processen. 

5.1 Närhet och distans 

Nedan presenteras hur lärarna i min studie förhåller sig till närhet och distans i relationer med elever. I 

intervjuerna används begreppen närhet och distans. De används där som vardagliga begrepp utan 

någon på förhand given definition. Lärarna själva ger begreppen betydelse genom att beskriva och 

exemplifiera sin förståelse och upplevelse av närhet och distans. Det innebär att i resultatdelen där 

empirin presenteras är det lärarnas användning som belyses. Senare i uppsatsen, i sammanfattande 

analys och diskussion, kommer begreppen användas som analytiska verktyg. Jag har valt att använda 

citat ur empirin som rubriker och därav står rubrikerna inom citationstecken. 

 

5.1.1 ”Jag ser att du är här. Jag pratar med dig!” 
Alla tre lärarna i studien talar om vikten av att uppmärksamma eleven som individ, som enskild 

person. För Rita är det viktigt att uppmärksamma och bekräfta alla elever som kommer in i 

klassrummet. Detta gör hon genom att hon hejar och nämner eleverna vid namn, går fram till vissa av 

dem särskilt och småpratar med eleverna om allt möjligt, både skolrelaterade ämnen men också om 

väder och vind eller andra personliga saker som relaterar till tidigare händelser eller samtal som hon 

har haft med dem. I de kontextuella intervjuer som följde efter lektionerna klargjorde hon att detta var 

något som hon gjorde medvetet och uträknande, som en strategi. ”Vad jag vill uppnå med det? Jag vill 

att de ska känna sig delaktiga, jag vill att var och en ska känna sig delaktig och viktig”, att ”du är här 

och jag ser att du är här. Jag pratar med dig”. Under mina observationer blir det tydligt att även Karin 

och Anton vill uppmärksamma individen i den stora gruppen för att eleven ska få känna sig speciell. 

Det gör de genom att de vänder sig mot eleven, både rent fysiskt men också mentalt, till enskilda 

individer i klassrummet genom att samtala med dem, ansikte mot ansikte, med ögonkontakt. Anton 

                                                            
6 Båda typerna av intervjuer återfinns i resultatet utan någon särskillnad.  
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betonar i våra samtal att han har utvecklat sin förmåga att känna in elevers behov under de år som han 

har arbetat som lärare. Han beskriver det som att han var mer fyrkantig tidigare, men att hanunder 

årens gång har lärt sig att anpassa och lyssna in. 

Karins ambition är att lyssna in och se varje elev som en berättelse för att få en förståelse för deras 

ambitioner, vad de vill och kan. I hennes intresse för eleven finns det ett rättviseperspektiv, att ”den 

relation som jag vill skapa, att det här med intresse, det ska inte bara vara dom som vill ha det utan alla 

ska få sin del”. I relationen skapar hon, vad hon benämner, som unika överenskommelser med elever 

och dessa skapas genom samtal och interaktion med eleven. Dessa överenskommelser skapades och 

omförhandlades särskilt i de ”matrissnack” som Karin hade med eleverna. Matrissnack var ofta 

förekommande eftersom det var i slutet av vårterminen, vilket innebar att det började bli dags för 

betygsättning. 

 Under flera av lektionerna som jag observerar, arbetar eleverna i grupper med ett projekt som sedan 

ska avslutas med en examination i form av ett skriftligt arbete. Detta projekt pågår i fler klasser och 

därför ser många av lektionerna likadana ut i sin struktur: inledningsvis är det en genomgång, sedan 

går Karin runt i grupperna för att kolla av hur det går för dem och om det finns frågor och sista delen 

av lektionerna har hon ”matrissnack” med eleverna. Karin står längst fram i klassrummet vid ett runt 

bord med en dator på och de elever som vill ha ett samtal går fram till Karin. Under dessa samtal 

behandlas främst elevernas kunskapsutveckling och deras betyg: var är du? vart är du på väg? och hur 

ska du komma dit? Även om Karin står i klassrummet, mitt bland allt sorl och prat bland de andra 

eleverna, är hela hennes uppmärksamhet riktad mot den enskilde eleven som står vid bordet 

tillsammans med henne och hon vare sig ser eller hör något utanför detta samtal. ”Ofta är jag helt slut 

efter dom här tillfällena för att jag är så otroligt fokuserad. Jag stänger av allt annat”. 

 

5.1.2 ”Största möjliga kunskapsutveckling”  
Lärarnas fokus är elevernas lärande och utveckling, vilket blir synligt i både intervjuer och i 

observationer. ”Relationen mellan mig och eleven ska handla om största möjliga kunskapsutveckling 

för den här personen”, menar Rita. Klassrummen hos alla tre lärarna präglas av denna fokus på så sätt 

att lärarna driver processer, både med grupper av elever och med enskilda elever, genom att ställa 

frågor, men också genom att lyssna in svar och reflektioner från eleverna. Ibland ställs nya kritiska 

frågor för att utmana uppfattningar och kunskaper i syfte att driva reflektionerna lite längre eller lite 

djupare, ibland ges det råd och tips på hur eleverna kan gå tillväga i olika moment. Dialogen mellan 

lärare och elever pågår ständigt i olika kontexter. Lärarna rör sig hela tiden mellan grupper eller 

individer, stannar upp för att dels få kontroll på vad som pågår i arbetet med de olika projekten som 

klasserna arbetar med, dels få syn på vad de kan hjälpa till med och hur de på bästa sätt kan stötta 

eleverna. ”När dom ställer frågor så förstår jag mer utifrån deras egna bakgrund och förutsättningar, att 
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jaha, du ställer den här frågan, då kan jag hjälpa dig på det här sättet”, berättar Anton, som också 

betonar att han med åren har utvecklat sin förmåga att lyssna in och att anpassa undervisningen. ”Jag 

tror eller hoppas att dom upplever mig som en som försöker att individualisera för att hjälpa och stötta 

och så, för att det ska bli så bra som möjligt”. Även Karin ger uttryck för vikten av att stötta och hjälpa 

eleverna utifrån deras förutsättningar och att det handlar mycket om att ha en dialog med eleven: 

Det krävs kanske en systematik för att göra det på ett sätt som gör att det blir personligt. Det ska inte 

kännas som att det här är något som jag gör för alla utan det är för dig med dina förutsättningar… något 

unikt. Jag har förhållandevis ganska många unika överenskommelser och där försöker jag att stämma av 

liksom: ’hur ser din ambition ut? vart vill du nå?’ och sen försöka coacha efter den ambitionen, men 

samtidigt inte vara för låst vid den. Jag menar, ’du har ju förmågor – är du beredd att utnyttja det?’ […] 

så att man ganska tidigt har en koll på vad jag kan göra här… och detta skapar närhet på ett sätt7.  

Karin förklarar att hon ser eleverna som en berättelse som hon måste läsa för att kunna stötta dem och 

anpassa kunskapsnivån. Dessa överenskommelser som Karin har med många elever följer hon också 

upp. I de matrissnack som hon har med sina elever under lektionstid är ett sätt för henne att göra det, 

men det är också något som hon gjorde fortlöpande och då särskilt i Hagen8.  

Karin har valt att schemalägga en del av sin tid i Hagen på onsdag förmiddagar, varje vecka, för att 

kunna vara tillgänglig för sina elever som vill ha eller behöver extra stöd. Karin slår sig ner i soffan 

med en kaffekopp och sin dator vid ett av de låga borden. Hon börjar med att lägga ut på Facebook9 att 

hon är på plats för dem som behöver ses för att prata om uppgifter, rester eller betyg. I samma soffa 

sitter några treor som Karin har haft tidigare och de arbetar med förberedelser inför en försäljning av 

armband och de skapar en poster som de ska sätta upp på skolan. Karin sitter vid datorn och arbetar, 

smuttar på sitt kaffe, samtidigt som hon småpratar lite med de elever som sitter i soffan bredvid henne. 

Det kommer en elev och sätter sig bredvid henne och han berättar att han nu har läst ut boken som han 

skulle läsa. Karin tar fram elevens matris på datorn, pekar på skärmen för att visa eleven var uppgiften 

står och förklarar uppgiften för eleven. Eleven ställer följdfrågor om uppgiftens storlek och om hur 

texten ska disponeras. Båda sitter lätt böjda framför datorn. Hon säger till honom att han kan komma 

tillbaka när han har gjort uppgiften eller om han behöver hjälp: ”du vet var jag finns! säger Karin”. 

Han går i väg, bort i korridoren. Eleverna i soffan börjar prata med Karin om det nationella provet i 

svenska som de är nervösa för, särskilt det muntliga provet. Under en lång stund pågår detta samtal. 

Under samtalet blir Karin ibland avbruten av elever eller kollegor som kommer antingen för att fråga 

                                                            
7 I citatet av lärarnas utsagor markeras pauser med tre punkter och utelämnande av text markeras med 
hakparenteser. Detta är inte enligt APA. 
8 Hagen heter egentligen något annat, men är ett slags gemenskapsutrymme, ett uppehållsrum för elever. Där 
finns soffor, fåtöljer och låga bord, men också flera vanliga arbetsbord med stolar. På några platser finns 
datorer och lärarnas arbetsrum ligger precis i anslutning till detta utrymme.  
9 Hon har skapat Facebook-grupper med sina klasser. Dels är det ett forum för skolarbete, dels ett sätt att vara 
tillgänglig för snabb kommunikation med eleverna. 
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saker eller för att bara småprata. När eleven kommer tillbaka med den lösta uppgiften, bockar Karin av 

att uppgiften är klar. ”Åh, va skönt!”, utbrister eleven. Karin förtydligar att det inte bara handlar om att 

ha utfört uppgiften utan att den också måste bedömas och det kan de prata om det på nästa lektion. 

Innan han går iväg pratar de om hans träning som han är på väg till. Innan han hinner lämna soffan ser 

Karin en annan av sina elever som håller på att lämna Hagen. Hon ropar hennes namn högt och flickan 

kommer fram till Karin och de checkar av deras senaste överenskommelse.  

Efter detta är det lugnt en lång stund och Karin sitter och arbetar vid datorn, går en sväng till 

arbetsborden för att prata och stämma av med några elever med svenska som andra språk som tränar 

inför ett prov. Karin vinkar till mig och säger att det är dags för en kort paus och vi går till 

lärarrummet för att ta en fika. Hon berättar att ibland känner hon att hon inte kan gå ifrån för att ta en 

kopp kaffe eller en fika under tiden som hon har schemalagt i Hagen. Hon säger att hon avskyr tanken 

på att inte vara närvarande hela tiden och tänker på om det kommer elever till Hagen och att hon då 

inte är där. Detta gör att hon oftast hämtar fika och går tillbaka till uppehållsrummet för att minimera 

risken för att missa elever som behöver stöd och hjälp med uppgifter och sina studier.  

5.1.3 ”Att man har den här distansen”  

Att lärarna håller en känslomässig distans till sina elever uttrycks framför allt i de samtal som jag har 

haft med lärarna. Lärarna beskriver det känslomässiga avståndet som att hålla avstånd från elevernas 

privata liv. Rita berättar hur hon handlar i situationer när elevernas privata liv distraherar 

undervisningen: 

Det räcker att det har hänt nånting, det räcker med att det bara kommer ett sms innan vi drar igång. Sen 

går inte jag in och läser deras sms och går in i privatsfären, det gör jag absolut inte… Jag går inte in i 

det privata men jag öppnar ändå upp för om det är nånting som personen ifråga behöver hjälp med. […] 

ja det låter väldigt cyniskt men… oftast är det ju så att om eleven får en slags bekräftelse på att det är ok 

att jag inte är hundra på här nu, då räcker det med det och så brukar det lugna sig och bli lite bättre 

fokus på skolarbetet stund. Är det så att eleven vill berätta och prata om det som har hänt då är det så att 

i det så benar jag i vad som faktiskt är kopplat till skolan, är det några relationer här, ja då måste vi ta i 

det, hur vi ska jobba idag för att få det och funka… så jag går inte in i det privata.  

Karin beskriver liknande situationer och menar att hon är tydlig med att inte uppmuntra till 

känslomässiga samtal, samtal som har med elevens privata liv att göra, eftersom hon är rädd för att 

hamna i situationer där känslomässiga band ska uppstå. Istället drar hon medvetet en gräns, ”att man 

har den här distansen”, berättar Karin. Hon beskriver det som att vara sitt professionella jag och att det 

inte ingår i hennes uppdrag och därför kan hon med gott samvete ”på något sätt… klipp!”. Hon brukar 

hänvisa till elevens mentor eller också till kurator eller skolsköterska, beroende på vad det handlar om. 

Hon jämför det med att om hon hade varit privatpersonen Karin, då hade hon fullföljt samtalen. Rita 

uttrycker också detta med tydlighet: ”jag är inte privatpersonen Rita här!” Anton berättar att det finns 
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kollegor som har långa samtal med elever om ”känsliga saker”, men att han själv inte inbjuder till 

detta. Han resonerar kring det och tänker att det är för att han ”nånstans har en distans, även om jag 

upplever det som en annan roll, även om jag upplever den som mig själv… nån distans”.  

5.1.4 ”Jag är inte intresserad”  
Ovan är beskrivet att lärarna höll ett avstånd till elever genom att de inte uppmuntrade till eller inbjöd 

eleverna till förtroliga och privata samtal, utan att de försökte rikta uppmärksamheten till skolarbetet 

istället. Karin beskriver att hon gör det genom att markera distans med att visa sig något oengagerad 

med hjälp av sitt kroppsspråk: 

Jag tror att jag är ganska tydlig i mitt kroppsspråk. Att med kroppsspråket då visa att jag, jag lyssnar på 

dig. Jag visar ett intresse men samtidigt inte släpper allt. Jag inbillar mig att jag ibland har ett 

ointresserat, svalt kroppsspråk […] man visar inte den där totala uppmärksamheten att nu lyssnar jag på 

dig, utan man gör en massa saker samtidigt ibland. 

Att vara ointresserad och oengagerad av eleverna som privatpersoner var gemensamt för alla tre 

lärarna i studien. Relationen till eleven baseras på att det handlar om elevens kunskapsutveckling, 

hävdar Rita och det är det som är intressant och relevant för relationen. Andra saker, privata saker, 

spelar inte så stor roll och hon menar att det inte har något med deras relation i skolan att göra - ”jag är 

inte intresserad av den typen av relationer för det har inget med det här stället att göra!”.  

5.1.5 Sammanfattande analys av närhet och distans 
I Martin Bubers (1923/2006) dialogfilosofi finns det två sätt att förhålla sig till omvärlden, antingen 

som ett Du (subjekt) eller som ett Det (objekt). Empirin visar att lärarna10 förhåller sig till sina elever 

på båda dessa sätt, även om Jag – Du möten är svåra att urskilja utifrån en observatörs synvinkel. Jag 

vill hävda att dessa möten är så pass subjektiva att det är endast läraren och eleven som kan helt och 

fullt avgöra om relationen är ett genuint möte, ett möte mellan Jag – Du. För en utomstående, som 

andra lärare, elever eller som i mitt fall, observatören, kan dessa möten vara svåra att uppfatta och att 

urskilja från Jag  - Det. Däremot kan en rimlig tolkning vara att det finns möjligheter för möten och 

relationer av Jag – Du - potential i empirin. Rita eftersträvar att se och bekräfta individerna i gruppen, 

att varje elev ska vara ett Du när hon säger att ”du är här, jag ser dig”. Lärarna förhåller sig tydligt till 

sina elever som Jag – Det på så sätt att eleverna är tydliga kunskapsobjekt och relationen är ett medel 

för lärande och utveckling. För Jag – Du - relationer är detta inte möjligt eftersom de endast utgörs av 

ett här och nu, utan mål och utan att kunskapen om den andra har någon betydelse (Nordström-Lytz, 

2013).  

Kunskap om den andra är av betydelse för den pedagogiska relationen, vilken kännetecknas av både 

acceptans och konfirmation (Aspelin, 2005; 2010). Acceptans i relationen innebär, i bubersk mening, 

                                                            
10 I denna sammanfattning görs ingen skillnad på lärarna. 
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att läraren bekräftar och bejakar eleven som hon eller han är, vilket lärarna i studien både beskriver 

och gör. Lärarna agerar utifrån syftet att eleverna ska känna sig sedda som enskilda individer genom 

att de är arbetar mycket med att individualisera undervisningen genom att de är närvarande i samtalen 

under lektioner och i Hagen, de lyssnar in eleverna och försöker även att varsebli behov som inte är 

synliga för blotta ögat. Lärarna beskriver det som att de vill se, lyssna in och vara känsliga för alla 

elevens behov. De är noga med att betona för elever att de kan få vara distraherade, trötta eller 

uppgivna på lektionerna och att lärarna möter och accepterar dem som de är i nuet. Genom lyhördhet 

och sensibilitet uppfattar och varseblir lärarna på så sätt elevernas olika behov. Acceptans kan finnas i 

många olika relationer, men det unika för den pedagogiska relationen är konfirmering – att stötta, 

sporra och leda eleven mot dennes potentiella existens. Läraren arbetar målmedvetet med elevens 

kunskapsutveckling och personliga utveckling, vilket blir tydligt i deras arbete med unika 

överenskommelser, matrissnack och individualisering. Lärarna uttrycker att de stöttar, hjälper och 

leder eleverna mot de uppsatta målen.  

Acceptans och konfirmering framträder i lärarnas beskrivningar och här framträder ett mönster: i 

samband med dessa skildringar använder de också begreppet närhet och att vara närvarande. Enligt 

min tolkning innebär detta att både acceptans och konfirmering är sätt för lärarna att ge uttryck för 

närhet i relationen med eleverna. Detta stämmer väl överens med Rodgers och Raider-Roths (2006) 

definition av närhet som beskrivs som medveten närvaro, sensibilitet och uppmärksamhet, vilket då 

kan tolkas som acceptans i bubersk mening. Författarna beskriver också närhet som att läraren 

betjänar, följer och leder elever, vilket i sin tur då kan tolkas som det som Buber benämner 

konfirmering. Det är med ovannämnda beskrivningar som lärarna förhåller sig till elever med närhet 

enligt min tolkning.  

Begreppet distans kan innebära ett undvikande av social och känslomässig kontakt och att vara 

oengagerad och ointresserad. Det här framkommer i empirin på flera sätt vilket innebär att lärarna inte 

endast ger uttryck för närhet utan också för distans i relationen till elever. Ett sätt som distans ges 

uttryck för är just en känslomässig och social distans. Lärarna berättar att de medvetet inte vill skapa 

känslomässiga band genom att hamna i situationer eller att gå in i för personliga samtal med elever. De 

är tydliga med att försöka reda ut situationer och relationer som har med skolan och skolarbetet att 

göra, men att andra personliga och privata aspekter inte är relevanta för deras relation. Karin jämför 

med hur det skulle ha varit om hon hade varit privatpersonen Karin på jobbet: då hade hon följt upp 

samtal och funnits tillgänglig på ett helt annat sätt, men nu distanserar hon sig genom att hänvisa till 

skolans andra yrkeskategorier om eleverna behöver hjälp. På så sätt distanserar sig lärarna i relationen 

med elever. I Irisdotters studie (2006) beskrivs snarare det motsatta. Där tydliggör lärarna sin rätt till 

elevernas privata angelägenheter utifrån moraliska och etiska aspekter i sin roll som fostrare. Det är 

också detta som gör att de har svårt med gränsdragningar mellan sin yrkesroll och det privata. Lärare i 

den här studien visar inte något intresse eller engagemang för sådant som inte relaterar till 
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undervisning. För att tydliggöra detta inför elever använder de ofta kroppsspråket. Lärarnas ointresse 

och känslomässiga distans skapar ett avstånd i relationen med elever (Rodgers & Raider-Roth, 2006). 

Enligt Frelin (2008) behöver lärare upprätta en distans till sina elever och att det är att vara 

professionell och på samma sätt bör lärare skapa en närhet i relationer och att det också innebär att 

vara professionell; lärare bör visa både närhet och distans i relationer mellan sig och elever – 

professionell närhet och professionell distans. Att utveckla en sådan förmåga, en balans mellan närhet 

och distans, är vad Aspelin (2015) kallar differentieringskompetens.  

 

5.2 Lärarens persona 

Här nedan presenteras hur lärarna i min studie förhåller sig till sin lärarroll och till sin person i sitt 

relationella arbete med elever. Även här är det citat som utgör rubrikerna. I slutet sammanfattas och 

bearbetas det empiriska resultatet utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

 

5.2.1 ”Vem är jag här, vem är jag där?” 
Hur förhåller sig lärarna i min studie till sin persona? Som vi kommer att se uttrycks detta på olika sätt 

i lärarnas utsagor. Rita uttrycker att balansen mellan att vara personlig och att inneha en roll är ”både 

charmen och till viss del en av de stora utmaningarna med att jobba som lärare” och det är detta som 

jag vill belysa genom utdrag ur intervjuer och observationer nedan.  

Anton beskriver hur de på Idrottsprogrammet har introduktionsveckor vid terminsstart i årskurs ett då 

både lärare och elever åker bort för att vara tillsammans under några veckor. Intentionen med dessa 

introduktionsveckor är att lärare och elever ska lära känna varandra och detta ligger inom ramen för 

programförklaringen där relationens betydelse för lärande betonas. Anton försöker beskriva vem han 

är under den här tiden: 

Jag är fortfarande läraren, fast vi är i skogen och skrämmer dom och så, är jag läraren… det skulle jag 

säga. För mig är det ingen större… det är klart att det är skillnader men det är inget problem… dom är 

ju rätt nära mina två versioner, så det är inget som jag ser som ett bekymmer. 

När Anton beskriver sitt lärarskap menar han att det finns två versioner och att det finns skillnader 

mellan dessa två versioner. Däremot ser han inte om att det är några stora skillnader mellan dessa två 

versioner, utan att de går hand i hand:  

Det är ju lite olika så klart, men egentligen är det nog inte så jättestora skillnader, man kan liksom inte 

göra… vad säger man, brott på sig själv utan det är klart att den privata jag lyser igenom, så är det ju. 

Jag skulle säga att den privata jag är den verkliga Anton, att det blir lite av en roll när jag jobbar… men 
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det är klart att det lyser igenom att jag är ganska lugn och… med hyfsad ordning på grejerna […] och 

ganska social, det är jag… det tror jag att dom märker här också. 

För Anton är distinktionen mellan att vara privat (här personlig) och ha en roll inte så stor och att han 

upplever det inte som en problematisk spänning mellan de ovan nämnda två versionerna. Han 

förklarar också att det inte skulle gå att ikläda sig någon helt annan eftersom eleverna snart skulle 

genomskåda honom – ”så det är klart att dom ser mig här!”. 

Att det är svårt att separera olika aspekter av läraridentitet återkommer även i Ritas beskrivning: ”å det 

är det jag menar att man kan inte separera personen från lärarrollen… lärarrollen är så nära förbunden 

med vem jag är som människa”. Här blir det mycket tydligt att Rita ser sin lärarroll och personen Rita 

som mycket nära varandra 

 

5.2.2 ”Jag är här av en anledning! Jag är lärare!” 
När lärarna använder begreppet roll i samtalen görs detta utifrån beskrivningar av en rörelse, en 

rörelse från något till något. Det är också tydligt att det är ett val som de ställs inför som många gånger 

baseras utifrån elevernas förväntningar på hur en lärare ska vara. Både Rita och Anton berättar att de 

har samtal med eleverna om just ”skolroller” och ”arbetsroller” i skolan och i klassrummet och på det 

sättet ges lärarna förutsättningar för att vara flexibla i sitt lärarskap. Det är två av lärarna som 

definierar roll som andra yrkesroller eller som familjerelationer. Å ena sidan Karin som uttrycker det 

som att hon inte vill ha rollen som kurator eller psykolog: ”… då blir du som nån form av kurator, 

psykolog och det tror jag är lite farligt att ha. Jag är nog rädd att hamna i den situationen och därför 

har jag dragit en gräns, att vara ganska tydlig att inte uppmuntra det på något sätt”. Hon menar att det 

inte heller är hennes uppgift att vara en Moder Teresa som uppoffrar sig för sina elever. Å andra sidan 

Anton som visar på två roller som han hade när han arbetade på en högstadieskola, pappa och 

storebror, men att han inte ser sig själv i dessa roller nu på gymnasiet. Kompisrollen är en annan roll 

som benämns i lärarnas utsagor och även denna roll, liksom kuratorns och psykologens, är en otänkbar 

roll för lärarna. Dessa definierade roller (kurator, storebror, kompis) var få i lärarnas beskrivningar, 

men däremot framkommer det tydligt att lärarna ser sig själva i en lärarrollroll, en roll med ett uppdrag 

som handlar om elevers lärande och utveckling. Där handlar det om att ta reda på elevernas viljande 

och kunnande för att synliggöra varje individs mål; att upprätta överenskommelser; att utforma 

uppgifter som är i relation till elevernas olika kunskapsnivåer och förutsättningar; och att fostra elever 

i demokrati. Anton förklarar att det är viktigt och hans ansvar att följa de normer, riktlinjer och den 

policy som gäller för skolan och programmet. En del av rollen är också att han inte talar om personliga 

åsikter eller känslor för eleverna, till exempel när det gäller beslut av skolledning eller andra händelser 

på skolan. Han menar att han på så sätt kan ”gömma sig i lärarrollen”.  
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Denna lärarroll beskrivs på olika sätt av lärarna, men det finns en gemensam nämnare: att det är något 

som väljs och kan styras. Anton menar att han tar sig en roll och är en ”spelare i sin lärarroll just för 

att man är där (på skolan). Eleverna förväntar sig att det är Anton som ska bestämma och ”då blir det 

liksom så att man får styra det”. Det är just detta som även Karin ger uttryck för när hon säger att hon 

väljer att inte vara kurator eller psykolog eller som Rita som bestämt säger att ”jag är ingens kompis!”.  

Att rollen innebär ett val blir tydligt även i Ritas beskrivning av rollen när hon säger att ”det jag gör 

som lärare det gör jag med en tanke med vilken del av min personlighet som jag använder […] jag 

väljer hur jag gör”. Att lärarna i studien använder sin personlighet och sina egenskaper strategiskt och 

systematiskt, som ett arbetsredskap är något som ofta återkommer i samtalen, och det är det som jag 

vill belysa i kommande del av texten. 

 

5.2.3 ”Liksom ett knep!” 

När Rita ska beskriva hur hon gör säger hon att hon använder sin personlighet som ett 

arbetsredskap:  

Jag använder min person, personlighet väldigt mycket i min lärarroll, så nä… jag kan inte säga att de är 

olika. Men det är svårt att sätta ord på… men jag är inte privatpersonen Rita här. När jag äntligen har 

fått nån sorts relation till eleverna… jag är inte så himla annorlunda i mitt sätt kanske, min personlighet 

är inte särskilt annorlunda, men det jag gör som lärare det gör jag med en tanke med vilken del av min 

personlighet som jag använder. 

Senare i intervjun beskriver hon det som att hon använder sig själv och sin personlighet som en 

medveten strategi ”för att på så sätt ’låsa upp’ förutsättningar för elevernas delaktighet och lärande; ”å 

det är det jag menar, att man kan inte separera personen från lärarrollen… lärarrollen är så nära 

förbunden med vem jag är som människa”. Detta blir också synligt under observationerna och särskilt 

vid ett tillfälle under en engelsklektion.  

Första hälften av lektionen går Rita igenom det amerikanska styrelseskicket i helklass, men den andra 

delen av lektionen arbetar eleverna med en vald fördjupning om U.S.A. Medan de arbetar självständigt 

med detta tar Rita med sig en grupp elever till ett annat rum för att genomföra den muntliga delen av 

det nationella provet. Eleverna har fått förbereda sig en stund före själva provsituationen genom att 

läsa igenom instruktionen och välja bland några utvalda ämnen som de vill att samtalet ska handla om. 

De fyra eleverna sitter runt några bänkar tillsammans med Rita. Eleverna skruvar på sig och ingen 

säger något. Rita förklarar att hennes roll är en lyssnande och bedömande roll och att hon själv inte 

kommer att delta aktivt i samtalet. Hon påminner dem om att de inte får prata på svenska utan att de 

måste prata engelska. När Rita har gett klartecken för att de kan börja föra en konversation om de 

utvalda ämnena är det ingen som säger någonting. Eleverna tittar på varandra och väntar ut varandra, 
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ingen verkar vilja ta initiativ för att börja. Rita sitter tyst med ett anteckningsblock i knäet. En av 

eleverna börjar fnissa, en av dem gungar på stolen och deras blickar riktas mot Rita. Då lägger Rita 

anteckningsblocket på bänken bredvid sig och böjer sig fram med armbågarna på bänken. Hon lägger 

huvudet på sned, ler mot eleverna och börjar skämta med dem och berättar om en liknande situation 

som hon varit med om. När hon sedan nyfiket ställer frågor i relation till ämnena kommer eleverna 

igång, sakta men säkert, i samtalet och nu på engelska. Under resten av provtillfället samtalar eleverna 

utan hennes hjälp. Efter lektionens slut förklarar Rita att hon väljer att använda sin personlighet i syfte 

att få igång eleverna i samtalet istället för att betona bedömarrollen och vara inaktiv, som lärarrollen 

egentligen innebar i denna specifika situation. ”Men ibland gör jag ändå avvägningen att, som till 

exempel i de här speechen, att jag går in och säger något om mig själv eller så… liksom ett knep, för 

att hitta nån sorts nyckel in i nånting”. 

På så sätt innebär lärarskap att man är både personlig och har en roll, men att det inte alltid är lätt att 

sätta ord på hur man gör och dessutom ges det inte mycket tid för reflektion för lärarna.  

 

5.2.4 ”En bättre lärare om man reflekterar”  
Ett hinder för reflektion och rannsakan kan vara att läraren oftast har begränsat med tid för observation 

och reflektion. Att lärarna i studien inte hade mycket tid för reflektion var uppenbart under de dagar 

som jag observerade dem. På majoriteten av rasterna mellan lektionerna hann lärarna bara in och 

vända på sina arbetsrum, lägga ifrån sig material och ta med sig en ny bunt och sedan traska vidare till 

nästa lektion och nästa klass. I korridorerna på väg till eller från lektioner stannade lärarna ofta upp 

hos elever för att heja och småprata, som Anton uttrycker det, ”prata lite skit” om träningar och 

tävlingar, som var en naturlig del av skolvardagen för många av eleverna, eftersom de gick på ett 

specialutformat idrottsprogram. Det hände också ofta att lärarna blev stannade av elever som vill fråga 

något. Men intresset och behovet av att få tid för reflektion fanns. Anton uttryckte sitt deltagande i min 

studie så här: 

Jag tycker att det är superintressant, dom här frågorna som du mejlade mig. Jag tror att många lärare 

skulle tjäna på att fundera på såna här saker i högre utsträckning än vad man gör. Det är nyttigt att 

fundera på såna här saker… att fundera på vem är jag här, vem är jag där? Jag tror att man blir en bättre 

lärare om man reflekterar… över såna här saker… kanske en bättre person också? 

Att få möjlighet till att fundera över sin roll som lärare och sin person är nödvändigt, inte minst för 

hitta en balans mellan att vara person och att vara lärare, vilket kommer att belysas här nedan. 
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5.2.5 ”Lite för glad?” 
Två av lärarna, Rita och Karin, ger uttryck för att känslor skapar en spänning i distinktionen mellan av 

vara personlig och att vara lärare även om de gör det på olika sätt. Rita kommer in på att hon har varit 

”väldigt, väldigt arg” vid ett par tillfällen under de år som hon har arbetat som lärare och när hon nu 

reflekterar över dessa tillfällen efteråt formulerar hon det som att ”där höll jag inte rollen fullt ut”. Hon 

berättar att hon som lärare kan hamna i situationer där det inte finns någon strategi för vad hon ska 

göra och ”då har man nog tappat sin roll… tappat lite där”. Hon funderar också på om det kan vara 

likadant med andra känslor än ilska och om man tappar sin roll om man är ”lite för glad?”. Det Rita 

ger uttryck för här är att starka känslouttryck inte hör hemma i lärarrollen utan snarare är ett uttryck 

för att man är personlig och då kanske för personlig – att vara privat. Å ena sidan kan Ritas inställning 

till känslor av det här slaget tolkas som ambivalent, men å andra sidan funderar hon över om känslor 

egentligen är en del av personligheten: ”Ja, känslor… när jag har pratat om personlighet så kanske det 

är känslor som jag har pratat om…?”.  

Karin beskriver också hanterandet av starka känsloyttringar i termer av privat. Hon vill inte visa att 

hon är arg eftersom det vore att visa den privata Karin: 

I det professionella så tänker jag mycket på hur jag uttrycker mig, med mitt språk. Privat till exempel så 

svär jag, men det försöker jag inte att göra när jag är lärare. Sen tror jag det handlar om att visa 

känslor… till exempel så har jag under en längre period varit jäkligt arg, men det har jag varit mån om 

att inte visa när jag kommer in i klassrummet. Men då har jag sagt så här att ”Nu är jag disträ, 

distraherad i tanken vilket kanske gör att jag inte är med helt i matchen. Märker ni något får ni 

signalera!” Och då tycker jag att jag har varit personlig i och med att jag har sagt att så här mår jag idag, 

men jag talar inte om vad det har att göra med… det här har jag försökt att utveckla för jag vill inte vara 

privat men jag vill vara personlig […] på det sättet  att vara människa med sina … med sina fel och 

brister. Jag tycker att det har funkat rätt så bra. Blir också en påminnelse till mig att, hallå, gå inte in i 

ditt arga, sura utan var här och nu. 

Här blir det tydligt att för Karin är det skillnad mellan att vara personlig och att vara privat och att det 

är dels språket, dels känslor som avgör detta. Karin undviker att ta med sig sin ilska in i klassrummet 

och eleverna får inte se att hon är arg. Istället erkänner hon att hon inte riktigt är sig själv den här 

dagen genom att säga att hon är disträ. Hon döljer ilskan och ge den en mer neutral klädnad – att vara 

disträ. Karin anser att hon inte kan visa känslor som bottnar i sitt privatliv, eftersom det blir för privat. 

Däremot vill hon vara personlig genom att visa på att hon har fel och brister, eller med andra ord är 

påverkad av yttre omständigheter. När jag frågar vad det krävs av henne att tillrättalägga känslor i 

klassrummet understryker hon att det kan vara skönt att få lägga på en fasad inför eleverna. Hon 
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berättar att när hennes pappa dog förra våren i slutet på terminen, mitt i all stress med betyg, tyckte 

hon att det var skönt att gå till jobbet och vara i sin roll: 

Där tyckte jag det var en befrielse att komma till skolan och att vara inne i sin roll. Det fanns inga 

förväntningar på att jag skulle vara glad eller ledsen… det var nästan som att checka in i ett annat rum, 

här kan man va. […] Man kommer in i ett snurr med rullande schema och så är man inne i det där och 

då är det inte jag och mina känslor… 

Återigen handlar detta om känslor som bottnar i det privata, om svårigheten med att ta med sig privata 

känslor i klassrummet. Däremot har Karin inga problem med att vara arg och visa ilska när elever har 

uppfört sig illa utan hon menar att hon kan använda dessa känslor som arbetsredskap. Hon ger 

exemplet när hon av en kollega fick veta att ett gäng grabbar som hon var mentor för hade kickat boll i 

korridoren, vilket inte är tillåtet. Hon sökte upp eleverna och ”då var jag arg… då var jag väldigt rak 

och visade att det här är inte ok.” Under en av observationerna tröttnade hon på att några elever satt 

och pratade under en genomgång och istället för att säga till dem, sparkade hon till bordsbenet på det 

bord där de satt och på så sätt gav utlopp för sin ilska och frustration. Karin undviker inte känslor av 

ilska, men det är de känslor som relateras till det privata som inte ska visas för eleverna.   

Karin menar att känslor kan användas med ett syfte, som ett arbetsredskap. Även Rita använder 

känslor i sitt dagliga arbete med eleverna och i sin undervisning och då främst i syftet att entusiasmera 

och motivera sina elever. Detta blir extra viktigt i början av en termin för att få med eleverna och för 

att sätta en slags kultur i klasserna, men också på slutet av terminen blir det extra viktigt att använda 

känslor som ett verktyg. Även om det är en strategisk användning av känslor, har det sitt pris:  

Jag är trött, jättetrött för att det är så mycket känslor hela tiden. Jag måste ju sälja in saker och ting och 

då använder man ju känslor. Sen kanske man inte behöver göra det hela tiden. Det kan vara väldigt stor 

skillnad på olika klasser, program… men kanske framförallt klasser och grupper, i klasser som man 

måste jobba med så är det jättemycket känslor, hela tiden. Å av det blir man trött. 

 

Karin ger också uttryck för att det är tröttsamt med känslor och menar att hon ofta känner sig helt slut 

efter dessa tillfällen. Däremot finns det tillfällen där känslor också ger mycket energi. Hon berättar att 

hon strax före intervjun hade mött en av sina elever som hade hållit ett fantastiskt studenttal, som var 

en uppgift på svenskan. 

… som nu så mötte jag en kille som hållit ett tal som var helt fantastiskt så jag fick prisa honom, 

”Vilket fint tal!” Jag ville verkligen lyfta honom… lite översvallande. Då säger han att ”jaa, Karin, jag 

tycker att du har varit fantastisk” och då känner jag hur det rinner en tår så här… i och med att jag 

slutar, för hans del så slutar jag ju nu och det blev viktigt för honom att få säga några ord och också 

kunna visa det, att man blir berörd, att kunna ta emot det. Och det är också viktigt i det här med närhet 
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att våga tro på att man är bra, att inte negligera den omtanke och den värme som finns, att kunna visa att 

man blir berörd. 

För Karin är det viktigt att få visa känslor i samtalet med eleven, både att få ge uppskattning och 

värme, men också att få ta emot. Här är känslorna relaterade till mötet med en specifik elev i en 

specifik situation.  

 

5.2.6 Sammanfattande analys av lärarens persona 
Användning av motsatspar eller dikotomier är ett vanligt förekommande sätt för att studera och 

analysera. I tidigare forskning har lärarrollen studerats och det som framträder tydligt är ett antingen 

eller där lärarna beskriver sig själva och uppfattar sig själva som antingen personliga eller 

professionella, antingen människa eller lärare (Irisdotter, 2006; Frelin, 2012; Davis, 2013). Anneli 

Frelin (2008) vill hävda att dikotomier bör utmanas och det är detta som analysen av resultatet i den 

här studien ämnar göra. I den här studien talar deltagande lärare om sig själva och sin roll i dualistiska 

termer. De uppfattar att det finns två versioner, en personlig och en roll, och dessa versioner ligger 

varandra nära. De beskriver sig själva i sin roll som något som inte går att särskilja, det ena går inte att 

separera från det andra. Lärarrollen är nära förbunden med den egna personen vilket gör att det kan 

vara svårt att veta var personen börjar och var rollen tar vid. Tidigare forskning visar att lärare 

beskriver sig själva som att de är antingen personliga eller professionella och att det finns en spänning 

mellan dessa båda vilket dels ger uttryck för en osäkerhet inför hur de ser på sin läraridentitet, dels att 

det råder en uppfattning av att det finns ett motsatsförhållande mellan dessa båda (Frelin, 2012; 

Irisdotter, 2006). Lärare beskriver det som en dikotomi. Det är framförallt nyexaminerade lärare som 

uppfattar att det finns en uppdelning mellan att vara lärare och att vara person, att det inte är möjligt att 

vara personlig i klassrummet. Konsekvensen blir att uppfattningar av hur en lärare bör vara kommer i 

konflikt med deras personliga jag, vilket skapar distans mellan det personliga och det professionella 

(Rodgers & Raider-Roth, 2000; Frelin, 2008).  

Deltagarna i min studie, som är erfarna lärare, uttrycker en dualistisk hållning till att vara personlig 

och sin roll. Bilden för detta skulle kunna vara att lärarna anser att det är två sidor av samma mynt 

(Aspelin & Persson, 2008). Istället för att se det som en spänning eller en brottningskamp, beskriver 

lärarna det som en balans. Detta ger uttryck för att de ser på sig själva som en helhet. Labarees (1998, 

2000) begrepp persona, i singularis, är därför relevant att använda som analytiskt verktyg. Lärarens 

persona består dels av den egna personen med dess personlighet och karaktärsdrag, dels en 

konstruerad roll som är skapad och konstruerad för att främja lärande och utveckling i sitt uppdrag. 

Rollen är således medvetet konstruerad för att tjäna ett visst ändamål, att främja lärande i klassrummet, 

och detta görs möjligt med hjälp av att de har funnit grund för det i sina egna personligheter. Därav 

väljer jag Labarees sätt att använda persona istället för Davis (2012,2013) som menar att persona 
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endast ska tolkas som den officiella roll som lärarna spelar i sitt uppdrag. Hon vill mena att persona 

eller personae är en yttre process vilken pågår under en kortare tid och som är en del av lärarens 

identitet. De nyblivna lärarna i hennes studie använder sin persona via innehåll och/eller metoder 

istället för att använda sin egen personlighet och att de endast vill relatera till elever genom sin 

persona, sin roll. Lärarna i min studie visar att de använder både sig själva som personer, den 

personliga aspekten av persona, och spelar en roll, den konstruerade aspekten av persona i sitt möte 

med elever. 

Denna persona är något som lärarna också kan välja enligt resultatet av empirin och det gör de på två 

sätt som jag tolkar det: dels väljer de till, dels väljer de bort. Å ena sidan framkommer det att 

deltagande lärare väljer att använda aspekter av sin personlighet i sina relationer med elever genom att 

anpassa detta utifrån olika kontexter. Personlighet och karaktärsdrag används som strategier i 

undervisning och i relationer med syfte att lära känna elever men också för att skapa förutsättningar 

för elevernas kunskapsutveckling (Wedin 2007). Det stämmer väl med Gustafson (2010) som i sin 

forskning visar att ”växlande identitetsförhandlingar”, i min mening persona, används för att skapa 

nära relationer med elever med syftet att kunna leda lärandeprocesser. Kontexten avgör vilka aspekter 

av sin egen person som de väljer att använda i interaktion med elever. Det stämmer väl överens med 

forskning som visar att läraridentitet inte är något statiskt och något som man har, utan det är en 

intersubjektiv process (Beijard, Meijer & Verloop, 2003).  

Å andra sidan väljer lärarna bort roller. Studien visar att när lärare samtalar om rollen som lärare, 

utesluts också andra roller genom att de uttryckligen säger att de inte är kompis, storebror eller kurator 

i relation till sina elever. I många andra studier som har gjorts talar lärare om olika roller i rollen som 

de tilldelas eller tar sig i olika kontexter, men i den här studien är det uppenbart att lärarna talar om en 

roll som de spelar – att vara lärare - andra roller väljs aktivt bort. Labaree skriver att detta också gör 

läraryrket svårt. Det finns ingen instruktionsbok för hur detta går till, utan varje enskild lärare måste 

komma underfund med detta själva i sin praktik. Det som kommer till uttryck i den här studien är att 

lärarna inte ser uppdelningen personlig – roll som ett bekymmer, utan som både charmen och 

utmaningen med yrket.  

En annan uppdelning, personlig – privat, beskrivs av lärarna där de markerar med tydlighet och 

säkerhet skillnaden mellan att vara personlig och att vara privat. Det privata såsom åsikter, värderingar 

och känslor hör inte hemma i yrkesrollen, menar lärarna. Den här tydligheten och säkerheten är inte 

lika synlig i Irisdotters studie (2006). Där anser lärare att det är svårt att dra gränser mellan yrkesrollen 

och det privata och de upplever sig som oskyddade och utsatta. De försöker använda rollen som en 

sköld så att relationen inte blir för privat och betungande. Lärare i min studie menar att det också är 

viktigt att följa normer, regler och riktlinjer som finns på skolan för att vara lojal mot sin arbetsgivare. 

Om de känner eller tycker annorlunda i situationer som uppstår, behåller de det för sig själva; de ses 
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som privata och lämnas åt sidan. Vad gäller lärares uppfattningar om känslor som privata eller inte, 

visar resultatet olika aspekter i studien; det råder blandade känslor för emotioner.  

Den ena aspekten är att känslor som bottnar i det privata livet utanför skolan ska antingen kamoufleras 

i klassrummet som mer neutrala känslor. I den här studien handlade det om djup sorg och ilska som 

lärarna ansåg vara privat och som därför gavs annan klädnad, som till exempel att vara disträ. Den 

andra aspekten är känslor som är starka: att vara väldigt arg eller väldigt glad. Här ger lärarna uttryck 

för en osäkerhet och ställer sig frågande inför hur de ska tänka, det vill säga huruvida att var för arg 

eller för glad är på sin plats i klassrummet eller om de då har gått utanför sin roll. Det här kan tolkas 

som att starka känslouttryck inte hör hemma i lärarens persona utan snarare är ett uttryck för att man är 

för personlig – att vara privat.  Det är i relation till känslor som lärarna också ger uttryck för att rollen 

kan vara ett slags skydd där läraren kan gömma sig, gömma sina privata känslor och åsikter. Rollen 

blir ett slags neutralt rum där det privata inte får plats och att det många gånger kan vara en befrielse 

att checka in på det rummet i sin skolvardag. Genom rollen kan lärarna tillrättalägga känslor så att de 

passar in i rollen, vilket också torde gälla andra privata aspekter som åsikter. 

En förutsättning för detta är att man som lärare har en självmedvetenhet (Birnik, 1998; Andrén, 2012; 

Aspelin & Persson, 2011; Rodgers & Raider-Roth, 2006). Läraren behöver känna sig själv och vara 

medveten om sitt förhållningssätt och sina handlingar för att kunna utvecklas.  Behovet av detta 

kommer till uttryck hos lärarna. De anser att det skulle vara nyttigt och att de som lärare skulle tjäna 

på och kanske till och med bli bättre lärare med möjlighet till reflektion.   

 

5.3 Sammanfattning 

Empirin visar att lärarna i studien ger uttryck för betydelsen av närhet och distans i relationer till 

elever men de ger också uttryck för vikten av att sätta gränser, både vad gäller närhet och distans. 

Närheten gestaltas i relationer genom att lärarna ger uppmuntran och återkoppling, samt visar respekt, 

empati och tolerans. Relationerna präglas av öppenhet och lyhördhet, vilket hjälper lärarna att tolka 

sina elevers behov, som också är aspekter av närhet i undervisning. Fysisk, mental och emotionell 

närhet är andra aspekter av närhet och utifrån observationer och intervjuer framgår att det framför allt 

är en mental närhet som lärarna visar i relationerna med eleverna. Detta görs genom att lärarna är 

mentalt närvarande i samtal och i att stötta och hjälpa eleverna i deras lärande och utveckling. Den 

emotionella närheten är mer komplex och kan tolkas på olika sätt. Lärarna visar känslor i samspelet 

med eleverna på olika sätt, men samtidigt är de mycket måna om att inte knyta an till eleverna 

känslomässigt utan snarare undviker detta genom att hålla ett avstånd. Lärarna menar att de ofta 

använder kroppsspråket för att markera detta avstånd. Däremot råder det blandade känslor för 

emotioner och det är i relation till känslor som osäkerheten framträder som tydligast.   
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Relationell professionalitet framträder också, enligt min tolkning, genom att lärarna använder både sin 

konstruerade roll och sin person i relationer med elever och det här gör de som en medveten strategi 

för att skapa förutsättningar för elevers lärande. En av de centrala utgångspunkterna i relationell 

pedagogisk forskning är att lärande och meningsskapande sker mellan lärare och elever, i relationer. 

Utifrån denna utgångspunkt har därför lärarnas uppfattning om sig själva betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling och sociala och personliga utveckling. Lärarna framhåller att det inte är någon 

större skillnad på roll och person, utan de ser sig själva som en helhet: både som professionella och 

personliga.  
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6. Slutdiskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens valda metodologiska ansats är inspirerad av etnografi. Ett av etnografins främsta kännetecken 

är att forskare spenderar mycket tid på fältet bland dem som studeras och detta är framför allt varför 

jag menar att studien endast ska ses som inspirerad av etnografi (Denscombe, 2012). Tiden på fältet 

var under en period av en månad och sammanlagt spenderade jag c 17 timmar på fältet, vilket inte kan 

betraktas som en längre tid. Den korta tiden beror dels på att det här är en relativt liten studie som 

sträcker sig över tio veckor, dels att jag arbetade parallellt med mina studier, vilket gjorde att det var 

svårt att hitta tider som passade allas scheman. Dessutom gjordes studien mitt under nationella prov 

vilket också försvårade möjligheter till mer tid för observationer. Tidsaspekten ska inte undervärderas 

och kan ses som en av studiens svagheter, även om det är svårt att avgöra om en längre tid med lärarna 

hade lett till ett annat resultat och därav också andra slutsatser. En annan aspekt som kan ses som en 

svaghet i kvalitativ forskning och då i synnerhet i etnografi är att forskningsresultatet baseras på 

forskarens förförståelse och tolkningar (Denscombe, 2012). Det innebär att forskaren aldrig är neutral 

eller objektiv utan är en del av den värld som studeras; forskaren går in både som forskare och som 

människa. I mitt fall har jag som lärare studerat andra lärare i ett sammanhang som är välbekant efter 

tolv års erfarenhet av undervisning på gymnasiet och svårigheten med detta är att hela tiden vara 

lyhörd för det som observeras, utan att låta förutfattade meningar eller värderingar påverka min roll 

som forskare Aspers, 2011). Det som kan diskuteras är om jag som forskare hade kunnat vara mer 

distanserad genom att filma mina observationer för att då i efterhand kunna studera och analysera 

materialet. Kanske hade jag då varit en desintresserad observatör (Aspers, 2011)?  

Samtidigt kan min förförståelse av fältet många gånger vara en styrka i rollen som forskare. 

Förförståelse var till hjälp att förstå det som pågick i interaktionen mellan lärarna och elever eftersom 

skeenden och situationer kändes igen (Aspers, 2011, Fangen, 2005). Om fältet är obekant kan mycket 

av det som händer under lektioner behöva förklaras på ett mer genomgående sätt i de kontextuella 

samtalen, vilket då kan ta både tid och fokus från andra frågor som skulle kunna ställas i relation till 

observationerna. Att kombinera flera metoder i studien är en av styrkorna (Denscombe, 2012). Särskilt 

ska de kontextuella samtalens betydelse betonas här, eftersom denna uppföljning av observationerna 

inte bara synliggör deltagarnas känslor och uppfattningar utan även validerar giltigheten genom att 

samtalet kunde klargöra det som var otydligt (Hultman, 2001). Dock fanns det en nackdel och det var 

att det ofta inte fanns tid mellan lektionerna eftersom vi i planeringen av observationerna hade 

prioriterat de tillfällen i schemat då lektionerna låg i följd med varandra. Min uppfattning är att det 

hade varit fruktbart för studien om jag hade fått mer tid tillsammans med lärarna mellan lektionerna 
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och i arbetsrummet för dessa kontextuella samtal. Valet att kombinera metoder var en konsekvens av 

pilotstudien som jag genomförde trots tidsbristen, men som jag efterhand är tacksam för att jag trots 

allt fullföljde. 

En sista aspekt som jag vill belysa är urvalets betydelse för utfallet av studien på så sätt att urvalet 

ökade studiens reliabilitet. Att samtliga informanter är erfarna lärare med ett tydligt relationellt 

perspektiv på lärande innebär att de frågor som ställdes, i båda typerna av intervjuer, inte var ”nya” 

utan var något som de hade reflekterat över i sin praktik. Erfarenhet av undervisning betyder också att 

lärarna inte var fullt upptagna med att ha kontroll på moment och sitt ämne (som oftast nya lärare har), 

utan det fanns utrymme för andra aspekter i undervisning som till exempel interaktionen med 

eleverna, vilket ju också har betydelse för studien.  

Avslutningsvis vill jag belysa den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för studien – hermeneutik. 

Hermeneutiska studier kan ses som ett demokratiskt projekt eftersom olika perspektiv konfronteras 

och olika röster hörs (Persson, 2011). I studien har flera lärares röster fått ta plats och de har, 

tillsammans med mig som forskare, sökt efter att förstå hur de förhåller sig till närhet och distans i sina 

relationer med elever och hur de uppfattar sig själva i sin yrkesroll och det har funnits en öppenhet för 

nya sätt att förstå sin praktik utifrån dessa aspekter. I enlighet med hermeneutikens intresse, att öka 

förståelsen mellan människor, har intentionen varit att redogöra för förkunskap och förförståelse för att 

på så sätt öka trovärdigheten för studiens resultat. I relation till dessa ska det betonas att studiens 

intention inte var att göra några empiriska generaliseringar, där resultatet ska ses som givna svar eller 

sanningar för alla lärare i alla skolor. Däremot kan studiens resultat ses som relevanta för lärare att 

reflektera över och förhålla sig till sin kompetensutveckling och profession.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att studera hur lärare förhåller sig till det relationella perspektivet i den 

vardagliga verksamheten och hur de ser på sin professionalitet utifrån detta. Fältstudierna som 

presenterats i resultatet visar att relationella lärare använder både närhet och distans i sina relationer 

med elever och att de har en dualistisk hållning till sin person och sin yrkesroll. Nedan kommer detta 

att diskuteras utifrån tidigare forskning och mina teoretiska utgångspunkter för studien. 

I tidigare forskning hänvisar lärare till sig själva som antingen lärare eller människa, antingen 

professionell eller personlig och det framgår tydligt att lärare anser att det är svårt att dra gränser 

mellan dessa (Frelin, 2012; Irisdotter, 2006; Wedin, 2007). Konsekvenser av detta kan å ena sidan leda 

till osäkerhet i relationer med elever vilket försvårar möjligheterna för att skapa nära relationer, enligt 

Rodgers och Raider-Roth (2006), å andra sidan kan motsatsförhållandet vara till hinder för en 

förståelse av lärarprofessionalitet, menar Frelin (2008). En annan risk med att använda sig av 
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motsatspar i beskrivningar av läraridentitet kan vara att lärare kommer att värdera det ena eller det 

andra högre och att ett antingen eller-tänkande befästs, men om sådana dikotomier ifrågasätts kan det 

skapas utrymme för att nya diskussioner och nya diskurser blir möjliga (Frelin, 2008). Den här studien 

kan möjliggöra att se på professionalitet utifrån ett både och-tänkande.  

Vikten av lärarens person har betonats i tidigare studier (Wedin, 2007; Birnik, 1998; Aspelin 2010), 

men inte utifrån ett dualistiskt perspektiv på yrkesrollen. Detta dualistiska förhållningssätt utgör en 

markant skillnad från andra studiers resultat. Tidigare studier har, som tidigare nämnts, belyst 

läraridentitet utifrån ett antingen eller-tänkande, medan denna studies resultat visar att lärare har ett 

dualistiskt förhållningssätt. Emellertid uppstår en markant skillnad i jämförelsen med andra studier; i 

tidigare studier talar lärare om privat och personlig som om det vore samma sak, men i denna studie 

gör lärare skillnad på personlig och privat. Irisdotter (2006) beskriver lärarnas osäkerhet inför 

gränsdragningar mellan yrkesroll och privat sfär, och då både i relation till sin egen identitet och i 

relation till elevernas integritet. I detta sammanhang verkar lärarna i Irisdotters studie inte göra 

skillnad på personlig och privat. Därför, menar jag, är det svårt att göra en helt valid tolkning i 

jämförelse med denna studie. Varför jag trots detta vill lyfta fram Irisdotters studie här, är att 

avsaknaden av distinktionen är intressant och förstärker nödvändigheten av forskning inom området. 

Detta särskilt eftersom forskning, min inkluderad, visar på samband mellan läraridentitet och 

gränsdragningar mellan professionell, personlig och privat, men också mellan närhet och distans i 

relationer.  

Lärarna i den här studien talar om och förhåller sig till sig själva i dualistiska termer; de är både lärare 

och person, de är innehavare av både en konstruerad roll och är personliga på samma gång i sitt 

utövande av sin profession och de ser att båda dessa aspekter är delar av en och samma helhet, lärarens 

persona (Labaree, 2002). Detta resonemang, att lärarens persona är en helhet, skulle i bubersk mening 

vara enda förutsättningen för läraren att kunna skapa förutsättningar för elevers lärande och 

utveckling; enligt Buber är det bara läraren som helhet som kan ha någon verklig inverkan på eleven 

(Buber, 1993/1953).  Att möta eleven som hel människa är något som Marin Buber betonar när han 

beskriver det mellanmänskliga mötet mellan lärare och elev. Om lärare då endast möter och 

interagerar med elever utifrån rollen, det Davis (2012, 2013) kallar för persona, kan inte detta möte 

komma till stånd, enligt Buber. Mötet mellan lärare och elev måste i bubersk mening därför ske genom 

den persona som David Labaree beskriver: både utifrån sin roll och som person, som en helhet med 

båda två versionerna – med sin persona. Ett vidare resonemang här skulle innebära att eleven också 

består av två versioner: elevroll och person. Om då elevens persona och lärarens persona möts som två 

helheter, skulle i bubersk mening ett äkta möte komma till stånd och att detta möte då sker mellan ett 

Jag och ett Du. 
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Relationen Jag – Du förutsätts av acceptans och av ömsesidighet; båda parter i mötet bejakar varandra 

och är närvarande för varandra (Buber, 1923/2006; Aspelin, 2010). Dessa möten kan enligt Aspelin 

(2005, 2010) beskrivas som intensiva, gränslösa och han hävdar att de inte kan planeras eller 

återskapas, utan varje sådant möte är unikt och de är oförutsägbara och ögonblickliga. I Jag – Du 

relationer finns det närhet mellan lärare och elev; här finns inget avstånd eller distans dem emellan. 

Däremot menar Buber (1951/1997) att distans är en förutsättning för att träda i relation, men då 

handlar det om att skapa distans mellan Jaget och Detet. I dessa relationer förhåller sig läraren till 

eleven som ett kunskapsobjekt; relationen är ett medel för elevens lärande. Här handlar det om för 

läraren att se elevens potentiella blivande, vilket betyder att det finns olika mål att uppnå längre fram i 

tiden. Läraren konfirmerar eleven genom att bli elevens vägvisare som hjälper och stödjer eleven i 

hela hennes utveckling. Sammanfattningsvis enligt ovan är att Jag – Du relationer och acceptans är 

aspekter av närhet och att Jag – Det relationer och konfirmering då är aspekter av distans.  

Studiens resultat ställs dock som motsats till detta buberska resonemang. Lärare beskriver tvärtom sitt 

arbete för att stödja, hjälpa och leda eleverna framåt i kunskapsprocessen – konfirmering - som en 

aspekt av närhet. Lärares målmedvetna arbete med att individualisera och att upprätta (unika) 

överenskommelser ses som ett uttryck för närhet i relationerna med elever, eftersom detta inte skulle 

vara möjligt utan en nära relationer. Det är öppenheten, lyhördheten och sensibiliteten i relationen som 

förmår lärarna att både acceptera och konfirmera eleven och i denna process finns det en ömsesidighet 

och samverkan. Lärarna använder sin persona, både i acceptans och i konfirmering. Slutsats utifrån 

detta blir att när läraren, genom sin persona, möter eleven som helhet, både som ett Du (subjekt) och 

som ett Det (objekt), skapas i denna gemenskap inte bara goda förutsättningar för nära relationer utan 

även möjligheter för växande. Och elevers växande är en del i både kunskapsuppdraget och 

värdegrundsuppdraget. I diskursen om kunskapsuppdraget är utgångspunkten för växande kunskap 

och bildning, medan i diskursen om värdegrundsuppdraget är det elevernas sociala och personliga 

växande som är utgångspunkten. För elevers lärande och utveckling är det således läraren som helhet, 

som både roll och person, som är central (Hansen, 1995; Labaree, 1998, 2000). 

För att möjliggöra meningsskapande och lärande är således sunda och äkta relationer en förutsättning. 

För att läraren ska kunna träda i relation är det nödvändigt att upprätta distans till Detet, enligt Buber 

(1951/1997). Jag vill framhålla att det också handlar om att läraren måste upprätta distans till det 

privata för att äkta och sunda relationer ska kunna skapas och underhållas i skolan. Det är här som 

sambandet mellan mina två delfrågor framträder; lärarens persona kan vara till hjälp för läraren att 

reglera graden av närhet och distans i relationer med elever, att utveckla en differentieringskompetens. 

Om läraren utvecklar en förståelse för sin yrkesroll som både konstruerad och personlig och på så sätt 

får balans mellan att vara professionell, personlig och privat, kan den nödvändiga asymmetriska 

relationen mellan lärare och elev bestå. Risken är annars att det sker en intimisering och 

psykologisering av skolans uppdrag, vilket både Aspelin och Persson (2011) och Irisdotter (2006) 
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bekräftar. Ett dualistiskt förhållningssätt till sin yrkesroll kan minimera risken för att lärarens och 

elevens livsvärldar blir för intimt involverade med varandra och att det finns en balans mellan närhet 

och distans; balansen kan förstås som professionell närhet och professionell distans - relationell 

professionalitet. Utifrån detta resonemang är närhet och distans viktiga aspekter av relationell 

professionalitet. För mycket närhet eller för mycket distans kan förhindra mellanmänskliga möten 

mellan lärare och elev, vilket får konsekvenser för elevernas lärande och utveckling.   

Reflektion är en nödvändighet för att lärare ska kunna lära känna sig själva och för att utveckla en god 

självmedvetenhet (Birnik, 1998; Rodgers & Raider-Roth, 2006; Aspelin & Persson, 2009; Andrén, 

2012). Läraren behöver känna sig själv och vara medveten om sitt förhållningssätt och sina handlingar 

för att kunna utvecklas. En av studiens informanter sa: ”jag tror att man blir en bättre lärare om man 

reflekterar… över såna här saker… kanske en bättre person också?”. Tolkning utifrån detta är att 

självmedvetenhet kan hjälpa lärare att utvecklas i sin persona, vilket då innebär att läraren utvecklas 

både som person och i sin roll.  

Aspelin och Persson (2009) menar att reflektion är en process som både kan vara individuell men 

också kollegial, en process i samspel med kollegor. Eftersom lärare i studien ger uttryck för en viss 

osäkerhet vad gäller känslor kan reflektion antas vara en nödvändig process för ökad medvetenhet om 

känslornas betydelse och funktion. Studien visar att privata känslor, som till exempel sorg och ilska 

och som har sin grund i privatlivet, ofta maskeras av lärarna; de gömmer känslorna, sitt privata jag, i 

rollen. Däremot visar de känslor i situationer som gällde undervisning eller relationer med elever. 

Detta tyder på att lärare inte är rädda för att använda eller visa känslor för elever: de kan bli berörda 

till tårar, använda ilska i fostrandet av elever samt att de lyssnar på elevernas känslor. På dessa sätt 

visar lärarna att de är både människor och medmänniskor i nära relationer och det stämmer överens 

med tidigare forskning (Wedin, 2007).  Relationell professionalitet inbegriper således att identifiera 

känslor och känslomässiga reaktioner i relation till både sig själv och i relationer med elever 

(Löwenborg & Gìslason, 2002). Risken kan annars vara, som en av lärarna i studien gav uttryck för, 

att den känslomässiga investering som lärare gör leder till känslomässig utmattning istället för lust och 

kraft (Löwenborg & Gìslason, 2002; Hargreaves, 2002). Eftersom undervisning är ett emotionellt 

arbete behöver lärare lära sig att både läsa av sig själv och läsa av sina elever (Hargreaves, 2002). 

Självkännedom är en viktig förutsättning för närhet i undervisning och således i relation till elever 

(Rodgers & Raider-Roth, 2006; Hargreaves, 2002). Det här gäller inte endast redan yrkesverksamma 

lärare utan även lärarstudenter i utbildning (Birnik, 1998; Andrén, 2011).  

6.3 Fortsatt forskning 

Det finns flera aspekter av den här studiens resultat som torde vara intressant att beforska vidare och 

en av dessa är den fysiska närhetens och distansens betydelse för goda relationer. Det här var ett 

förväntat resultat före studien men som uteblev och lyste med sin frånvaro. Detta var en aspekt som 
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jag tog för given innan studien gjordes eftersom detta var något som jag själv i min lärarpraktik har 

undrat mycket över och känt mig kluven inför. Varför är inte detta en aspekt lyfts fram i beskrivningar 

av närhet och distans i relationer med elever? En annan aspekt är hur studiens resultat hade blivit om 

det hade funnits ett elevperspektiv: hur tolkar och förstår eleverna närhet och distans i undervisning 

och i relationer till lärare och på vilka sätt har det betydelse? Ytterligare en aspekt som jag finner 

intressant är de skillnader i beskrivningar som finns i tidigare studier om läraridentitet och i min 

studie. På vilka sätt är elevens ålder avgörande för hur närhet och distans i relationer gestaltas? 

Jämförelsen mellan tidigare studier och min egen studie visar att grundskolelärare har svårare med att 

begränsa intensiteten i relationer med elever, vilket leder till att relationer tenderar att bli för privata 

och betungande. Finns det andra avgörande aspekter, som till exempel lärarutbildning, för att det ser ut 

så? Slutligen vore det därför intressant att undersöka lärarutbildningens betydelse för möjligheter till 

utvecklandet av relationell professionalitet. För mig är detta särskilt intressant eftersom jag undervisar 

på lärarprogrammet och jag ställer mig frågande till vilka möjligheter utbildning av lärare har för att 

förbereda studenter för frågor om närhet och distans i relationer, men också skapandet av 

läraridentitet.  

6.4 Avslutande ord 

Sammanfattningsvis visar den här studien att relationella lärare har en medvetenhet om relationell 

professionalitet utifrån termer av närhet och distans och att det i sin tur har samband med att lärarna 

har en dualistisk hållning till sin person och sin yrkesroll i relation till lärarens uppdrag. Min slutliga 

hypotes, med min studie som grund, är sålunda att relationell professionalitet innebär lärare som har 

förmågan att reglera graden av närhet och distans till elever och sålunda kan utveckla en balans 

däremellan och som skulle kunna benämnas som professionell närhet och professionell distans. Detta 

med hjälp av att ha en dualistisk hållning till sin yrkesroll, att utveckla sin persona med hjälp av 

reflektion och självmedvetenhet. Denna hypotes skulle jag med spänning ta mig an i kommande 

studier om relationell professionalitet.  
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