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Abstract 

Syftet med denna studie är att se huruvida en verksamhets skolkoder uppfattas och påverkar 

lärare-elevrelationen. Utifrån ett sociopsykologiskt/kulturellt perspektiv så undersöks lärare 

och elevers relation utifrån kontextuella ramar. Studien har sitt avstamp i argumentationer för 

hur relationen mellan lärare och elev i dagens klassrum är av stor vikt i främjandet av 

personlig utveckling. Lärare och elevers relationsbygge är en dynamisk process som ständigt 

testas i det direkta mötet. Det handlar om hur överenskomna regler skapas genom sociala 

band mellan olika individer och hur man förhåller sig till den andre och kollektivet utifrån 

dessa regler. Skolkoderna ses här som en yttre kontext, vars regler och stadgar ska genomsyra 

verksamheten för att skapa en trivsam arbetsmiljö för alla.  

Undersökningen visar att skolkoderna delvis är i favör för relationsbyggen. Dock så framgår 

en viss konflikt och problem i vilket förhållningssätt man bör ha till sådana skolkoder. Lärare 

och elever har olika uppfattningar om dessa och därför helt olika förväntningar på varandras 

roller i en sådan verksamhet. 
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1. Inledning 

Under min slutpraktik så tyckte jag mig se hur goda relationer med eleverna genomsyrade 

lärarnas arbete. Konferenser för att kunna kartlägga enskilda elevers behov hölls med jämna 

mellanrum, det ämnesövergripande arbetssättet krävde goda relationer och förståelse lärare 

emellan, samtidigt hade man en ständig dialog med eleverna på skolan. Jag tyckte mig se en 

väl fungerande skola och arbetssättet skapade relationer mellan klasserna, arbetslagen och 

lärare-elev. God utveckling går ofta hand i hand med goda relationer. Lärare ser också ofta 

detta som en stor del utav sitt yrke- att skapa goda relationer för att motivera och skapa 

intresse hos eleven. Att skapa en meningsfull undervisning genom goda relationer.
1
 

På skolan hade man också skolkoder- policys som var ämnade att skapa en god arbetsmiljö, 

och konsekvenser som följde om man bröt mot sådana regler. Problemet var att det var svårt 

att se vart skolkoder skulle ha plats i en skola där lärares och elevers relationer var goda? 

Arbetsmiljön på skolan fungerade bra, om inte bättre än på de flesta skolor som jag besökt. 

Vanligtvis så har skolan haft skolkoderna ifråga (se bilaga1) uppsatta på väggarna för alla att 

se, men har under året bytt lokaler och sedan dess har skolkoderna inte kommit upp. Visionen 

för skolan och önskade strukturer sitter alltså inte uppe väggarna men strukturerna är tillsynes 

kvar ändå. Det kan vara så att lärarnas roller och verksamhet är genomsyrade av dessa koder, 

eller så finns det något annat i verksamheten som spelar större roll för att kunna bygga en bra 

struktur inom en skola.  

Uppkomsten av dessa skolkoder uppstod ifrån inspiration som rektorerna för skolan fick 

under ett studiebesök i en skola utomlands någon gång under 2012. Mycket av den forskning 

som presenteras nedan i tidigare forskning visar på hur ett gott samspel och en god relation i 

klassrummet kan öka motivationen hos elever. Skolkoderna är framtagna och initierade utav 

skolchef och rektorer på skolan som blivit inspirerade efter studiebesök på en utländsk skola. 

De är alltså en produkt av en vision som ska lägga en grund för relationen mellan lärare och 

elever och en god utvecklingsmiljö. Jag har fått berättat för mig att denna skola låg i ett 

ganska fattigt område i en större stad. Man uppmärksammade dessa skolkoder som handlade 

om ordning och relationsbyggande ”riktlinjer” eller uppmaningar och inspirerades till sådan 

grad att man tog med sig detta och skolledningen applicerade det på sin egen verksamhet 

redan 2013. Detta initierades utav skolchefen och rektorerna på skolan som tyckte att koderna 

kunde hjälpa till att förtydliga det som underförstått varit skolans koder ifrån början. 

                                                           
1 Birnik, H., Lärare-elevrelationen, s. 18 
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Skolkoderna består till stora delar policys som finns för att skapa en bra arbetsmiljö på skolan. 

Det finns vissa ordnings- och beteendestadgar, men även relationsbyggande 

”överenskommelser” om vad lärare och eleverna kan förvänta sig av varandra. Bryts dessa 

överenskommelser så ska det också få konsekvenser. Det är egentligen en sammanställning 

som översätts ”skolans regler” och det är en handfull punkter (dessa punkter förklaras mer 

utförligt i teorikapitlet: Skolkoder) som utgör grunden för hur skolans vision av en bra 

arbetsmiljö. De är grunden för att alla elever och lärare ska bidra till god kamratskap, 

ömsesidig respekt, positiva attityder, goda arbetsinsatser och verka för en trivsam miljö.     

2. Syfte/ frågeställning 

Syftet med denna studie är att försöka kartlägga om skolkoderna på denna specifika skola är 

något som bidrar till, eller något som behövs för att skapa en god relation mellan lärare och 

elever. Jag vill med denna studie undersöka hur skolkoderna uppfattas av lärare och elever. 

Om de inte har någon större påverkan på lärare -elevrelationen hade det varit intressant att 

veta vad skolkoderna faktiskt uppfattas som av lärare och elever, om inte som byggstenar i 

förhållandet mellan lärare och elever och som verktyg för att uppfylla skolans egen vision. 

Detta syfte med studien mynnar ut i följande frågor: 

1. Hur uppfattas skolkoderna utav lärare och elever? 

- Ser lärare och elever skolkoderna som ett bra verktyg för att bygga goda 

relationer? 

2. Hur synliggörs skolans skolkoder i relationen lärare-elev? 

 

3. Tidigare forskning 

Diskussionen om huruvida motivation och utveckling till stor del påverkas av våra relationer 

till auktoriteter och våra jämlikar, har skapat en uppsjö av forskning. Problemen i sådana 

studier är de kulturella och strukturella skillnader som forskningen påverkas av.  

Ronald Heck tar upp denna problematik i artikeln Leadership and culture: Conceptual and 

methodological issues in comparing models across cultural settings. Han diskuterar hur 

ledarskap, framför allt hos rektorer, påverkar skolan och dess verksamhet I relativt stor 

utsträckning genom att utveckla mål och på ett effektivt sätt delar med sig av dessa mål till 

alla berörda inom verksamheten. Att ett tydligt ledarskap har kraften och målet att influera 

organisatoriska strukturer t ex sociala nätverk för att hjälpa lärare att kunna hjälpa varandra 
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och stärka dem i beslutstagande. Men det är också ledarens roll att se över den organisatoriska 

och strukturella kontexten och se till att strukturer inte låses, utan faktiskt utvecklas i takt med 

kontexten. Heck diskuterar även om hur social interaktion bygger på en typ av generalisering 

på så sätt att en sådan generalisering krävs för att överföra en upplevelse eller erfarenhet till 

en grupp av fenomen. Om social interaktion bygger på en generalisering av erfarenheter och 

mening så innebär det att social interaktion är möjlig för att människan reflekterar över 

verkligheten på ett generaliserat sätt.
2
 Man kan tycka sig se en problematik i det då de 

kontextuella skillnaderna kan hamna i bakgrunden. Detta är intressant i denna studie då 

uppkomsten av skolkoderna i sig är ett fenomen, som visserligen inte är något nytt, utan är 

från skolan utvecklade ”underförstådda principer” som nu senare fått större plats. Dock 

kommer inspirationen till skolkodernas nyvunna fält inom den beforskade miljön från en helt 

annan kultur med annorlunda kontext.  

Utöver de kontextuella och sociala variabler som Heck diskuterat om i skolan, skolkulturer, 

skolstrukturer och klassrum så är också relationella studier relevanta för skolans verksamhet 

och utveckling. Inom detta område så finns det en relativt bred spektra av forskning men jag 

har begränsat det till för denna studie. Andy Hargraves spinner i sin bok Changing Teachers 

Changing Times orelaterat vidare på tanken om att klara mål i en organisation som skolan bör 

lägga goda grunder för utveckling. I detta fall pratar han om ”klappjakten” på individualism i 

skolan. Han menar på att ett tydligt mål inom skolan kommer att skapa lojalitet och 

självsäkerhet hos de hängivna och fungerar som en god sporre för utveckling. Men målet kan 

ha motsatt effekt på de som ifrågasätter, motsätter sig eller tvivlar på målet.
3
 Mycket beror på 

den kulturella kontext som råder. Lärarkulturen är en stark influens på hur lärarna ser sitt 

arbete och generellt så förutsätter dessa kulturer en kontext som tillåter dessa att växa fram. 

Framförallt handlar det om lärarstrategier som växer fram och utvecklas över tid.
4
  

De relationella teorierna är de som i denna studie får stort fokus. Hans Birnik är en utav de 

författare jag vänt mig till för sådant perspektiv. Han har i sin bok Lärare och handledning- 

ett relationistiskt perspektiv kommit fram till hur fokus på den enskilde individen lättare 

synliggör eleven och hur förmågan att väcka ett intresse också kommer med förmågan och 

risken att släcka det. Birniks studier ses i detta fall som något som bygger på den egna 

                                                           
2 Heck, H., R., Leadership and culture: Conceptual and methodological issues in comparing models 
across cultural settings, s. 76  
3 Hargraves, A., Changing Teachers, Changing times, s. 163 
4Ibid, s. 165 
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personens betydelse i relationer. Birniks avslutande reflektioner rör sig om lärare som roll 

eller person. Här presenteras tanken om hur en lärare som under sin utbildning är tränad till att 

gå in i en yrkesroll och inte låta den egna personen framträda. Om läraren är för styrd utav sin 

lärarroll innebär det också en högre risk att eleven kommer gå in i en elevroll. Detta skapar i 

sin tur svårigheter i att bygga en ordentligt, förtroendegrundad relation.
5
 Birnik har ytterligare 

diskuterat lärare- elevrelationen genom socialpsykologisk lins. I boken Lärare- elevrelationen 

lyfter han lärarens medvetenhet om hur det egna beteendet i en interaktion med elever kan 

påverka relationen med eleven. Detta blir relevant i studier om användandet av relationen i 

avsikt att stärka lärandet. 

Jonas Aspelin har utgått ifrån socialpsykologiska perspektiv och ställt det jämte, samt dragit 

paralleller till pedagogen och skolan som arena. Han har i boken Zlatan, Caligula och 

ordningen i skolan tagit fokus på att bidra till förståelse av den sociala ordningen som 

påverkar eller åtminstone kan relateras till pedagogiken.
6
 Den sociala ordningen blir i sin tur 

intressant för denna studie då skolkoderna också kan tolkas söka att upprätthålla en sådan 

ordning. Aspelin tittar på hur interaktion, kommunikation och mellanmänskliga relationer, 

socialisation, undervisningssituationer samt individ och roll är mer eller mindre ett skådespel. 

Han gör också en mer ingående studie i det socialpsykologiska perspektivet i Klassrummets 

mikrovärld där en del av fokus, som i denna studie framförallt blir intressant, är de sociala 

band som uppstår i vår närvaro av andra människor. Men förståelse för dessa band och olika 

beteenden kan endast uppstå om man placerar det i sin kontext. Det är just sambandet mellan 

individ och kontext (skola, socialt, samhälle) som i denna studie är relevant. 

Gunnar Berg har i sin bok Skolkultur- nyckeln till skolans utveckling har i diskussionen om 

skolkultur tillfört en idé om hur skolkultur och dess utveckling styrs utifrån ramar av 

verksamheten. Där diskuterar han handlingsutrymmet som en skola har utifrån sina egna 

behov, men också vad som är möjligt utifrån yttre, statliga ramar.
7
 Det blir i denna studie 

användbart att ta hänsyn till sådana ramar, men också skolans egen vilja att förändra de 

strukturer som de själva styr över. Det kan vara nyttigt att se hur detta handlingsutrymme 

används och hur kontexten styr dessa handlingar.  

 

                                                           
5 Birnik, H, Lärare och handledning- ett relationistiskt perspektiv, s. 9 
6 Aspelin, J., Zlatan, Caligula och ordningen i skolan- en interaktionistisk analys, s.15 
7 Berg, G., Skolkultur- nyckeln till skolans utveckling, s. 13 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Hans Birnik har i sin bok gjort en kort jämförelse mellan undervisning och psykoterapi. 

Birnik menar att terapeut-klientrelationen kan genom ett jämförande perspektiv liknas vid 

lärar-elevrelationen på så sätt att de båda bör kategoriseras som människoutvecklande 

verksamheter.
8
 Tittar jag på den verksamhet som läraren ingår i, så kan man se att den 

innehåller många byggstenar. Inte bara skolans regler och policys, utan även innehåll från 

skolverkets stadgar såsom värdegrund, kunskaper, normer och värden, elevers ansvar och 

inflytande etc.
9
 Alla dessa aspekter kommer i slutändan att påverka lärarens roll kontra 

personlighet och denna blir en nyckel i undervisningen och relationen till eleverna. Enligt 

Birnik så har personligheten en större betydelse i möten. Dagens klassrum som ligger ganska 

långt ifrån den traditionella undervisningen och bör därför ses som ett sådant möte eller 

mötesplats. Klassrummet består utav individer ”som har förmåga att ta vara på sig själva när 

de väl känner att läraren litar på, respekterar och uppskattar dem”.
10

 

Denna studie kommer alltså framförallt att handla om förhållandet mellan lärare och elever, 

men har ett avstamp i de skolkoder som finns på skolan. Jag kommer att titta efter 

skolkodernas betydelse eller platsen dessa tar i förhållandet mellan lärare och elev, om det 

överhuvudtaget gör så. Intressant är om lärarens förhållande till eleverna förankrat sig i 

skolans vision eller om det finns andra krafter som avgör hur eleverna förhåller sig till skolan 

och sina prestationer där. Det analysverktyg som jag använt mig av i denna studie hämtas från 

det av en socialpsykologisk teoribildning. Jonas Aspelin har tidigare använt 

socialpsykologiska analyser för att beskriva relationen mellan individualitet och socialitet. 

Den utgångspunkt jag har valt att utgå ifrån under min studie är därför relationell 

pedagogik/relationsetik som också det utgrenar från en socialpsykologisk teoribildning. En 

bra beskrivning av forskning utav relationer mellan individ och samhället omkring denne ges 

utav Aspelin i hans bok Zlatan, Caligula och ordningen i skolan där han citerar Johan 

Asplund om hur socialpsykologin borde vara vetenskap om snedstrecket i formeln 

Individ/samhälle. ”Som sådan skulle den vara en vetenskap, inte om muren, inte heller om 

sprickorna, utan om sprickorna i muren.”
11

 Analysen i denna studie kommer därför också 

styras utav ett socialpsykologiskt analysverktyg där lärares och elevers relation kommer 

undersökas genom en kontext utav förväntningar, skolkultur, skolkoder och samhälle. Det är 

                                                           
8 Birnik, H, Lärare och handledning- ett relationistiskt perspektiv, s. 9 
9 Skolverket, Läroplan GY-11, s. 5 
10 Birnik, H., Lärare- elevrelationen, s. 16 
11 Aspelin, J., Zlatan, Caligula och ordningen i skolan- en interaktionistisk analys, s. 18 
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relationen mellan lärare och elev som kommer att ligga i fokus, men beaktande utav de 

kontextuella förutsättningarna som kan ha inverkan på ett sådant förhållande.  

Den relationella pedagogik som jag för egen del kommit i kontakt med är via Jonas Aspelins 

Klassrummets mikrovärld har framförallt ett begrepp som är centralt i hans undersökning- 

Sociala band. Undersökningen grundar sig i en interaktionistisk teoribildning och Thomas 

Scheffs teori om sociala band. Sociala band har inom forskningen alltid behandlats som ett 

väldigt abstrakt begrepp, då det inte är något påvisbart fenomen. Fenomenet är inte heller 

speciellt påtagligt. Det ses som något som inte finns inom oss eller utanför oss, utan mellan 

oss människor. Det är också därför ett väldigt dynamiskt begrepp som kan förändras- inte bara 

över tid, men också beroende på kontext. Aspelin menar att man måste se till bandets karaktär 

och hur det tar sig form på olika sätt. Dels den yttre, synliga formen av agerande eller 

reaktioner, men även den inre formen i form av tankar, känslor intentioner etc.
12

 De inre 

banden är det som kommer ligga i fokus under denna studie och analysen av de intervjuer 

som görs kommer främst att belysa elevers och lärares tankar om relationen till varandra och 

hur stor del utav den relationen som styrs utav kontexten. 

Aspelin argumenterar som sagt för sociala bands dynamiska natur och hur de kan förändras 

beroende på kontext. Denna argumentation kommer jag använda i studien. Han fortsätter och 

beskriver hur en individs aktioner eller reaktioner kan få relationella konsekvenser beroende 

på hur vi bemöter dessa. Det sociala bandet definieras därför genom olika ”lägen” i vilka 

forskare strävar efter att få en heltäckande bild utav begreppet i vilket sociala band byggs. 

Dessa definitioner menar att  

1) sociala band kan upprätthållas och relationen förändras inte särskilt mycket över tid. 

2) Bandet kan byggas och relationen blir allt stabilare.  

3) Bandet hotas, vilket innebär att relationen störs och löper risk för att gå förlorad.  

4) Bandet repareras efter att ha varit hotad och blir åter stabilare.  

5) Bandet klipps av vilket innebär att relationen är förstörd.  

Vidare så argumenterar Aspelin att vi endast kan vinna en ökad förståelse för dessa relationer 

och relationella konsekvenser om vi sätter in relationerna i dess sociala kontext. Både 

                                                           
12 Aspelin, J., Klassrummets mikrovärld, s. 40 
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närliggande och den utvändiga kontexten. Närliggande kan ses som incidenter som hänt precis 

före eller efter ett specifikt tillfälle, och utvändiga (som i denna studie är mer relevant) där 

man ser på ett beteende i ett större sammanhang. Dessa sammanhang är t ex institutionella 

och socialstrukturella faktorer och så som aktörerna erfar dem.
13

  

5. Begreppsförklaring  

I detta avsnitt kommer jag att definiera vissa begrepp som annars är abstrakta eller 

tolkningsbara. De kommer fortsättningsvis i denna studie att användas utifrån just dessa 

förklaringar. 

5.1 Förväntningar  

Förväntningar kommer i denna studie ses utifrån aktörernas uppfattningar. Vad elever och 

lärare har för förväntningar på sig själva och gentemot andra är del utav det relativt komplexa 

förhållandet som byggs inom skolan. Förväntningar kan till stor del vara avgörande för hur 

elever uppfattar relationen till läraren och vice versa, vilket i sin tur kommer att påverka deras 

uppfattning till skolkoderna. Man skulle kunna prata kända och okända förväntningar. De 

kända förväntningarna är de som uppkommer i relationsbygget mellan en lärare och elever, 

medan de okända förväntningarna tillkommer vid additiva regler så som i skolkoderna. 

Stämmer dessa inte överens med de kända förväntningarna så är det intressant att se vad man 

då bygger sina förväntningar på.  

Lärarens förväntningar har enligt studier som presenteras av Birnik stort inflytande på hur 

relationer byggs och formas. Sådana undersökningar visade att de förväntningar som lärare 

hade på elever också uppfylldes. Man menar att förväntningar förvandlas till självuppfyllande 

profetior genom att lärarens förväntningar sätter prägel på elevens uppfattning av sig själv, 

men även lärarens uppfattning av eleven baserat på prestationer och sociala handlingar.
14

 

5.2 Skolkultur  

Skolkultur, liksom ordet kultur i sin enkla form, är ett väldigt abstrakt begrepp. Även då det är 

ett abstrakt begrepp så är det ständigt närvarande. Det är också något som visats vara väldigt 

flexibelt på så sätt att en skolkultur kan visa på stora skillnader även inom en skola.
15

 Gunnar 

Berg har i sin bok diskuterat begreppet närmre och menar att sådana skillnader styrs av olika 

                                                           
13 Aspelin, J., Klassrummets mikrovärld, s. 41 
14 Birnik, H., Lärare-elevrelationen, s. 28 
15 Berg, G., Skolkultur- nyckeln till skolans utveckling, s. 12 
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skäl. Det kan bottna i historia bakom ett program, arbetssätt eller yrkestraditioner och är mer 

eller mindre genomsyrat i verksamheten beroende på hur denna bedrivs. Berg fortsätter under 

rubriken skolutveckling att beskriva hur skolor har ett utvecklingsområde för att t ex skapa 

önskade förändringar i en så kallad ”frirumsmodell”. I en inre cirkel så ligger skolans kultur, 

alltså hur skolan legitimerar sig själv. En yttre cirkel representerar skolans begränsningar i 

form av hur man kan förändra sin verksamhet. Dessa begränsningar är statligt önskvärda 

riktlinjer såsom läroplaner och styrdokument som legaliserar skolan. Emellan dessa cirklar 

ligger det så kallade ”frirummet” där skolan har plats att göra förändringar. Det kan t ex bero 

på kontextuella förändringar som ändrar förutsättningarna i att bedriva sin verksamhet.
 16

 Det 

är från dessa ramar som begreppet skolkultur kommer att definieras i denna studie. Det 

handlar om de informella handlingsmönster som uppstår i skolutvecklingssammanhanget 

mellan gränserna av skolans möjligheter, och statens önskade riktning i form av t ex 

läroplanen.  

5.3 Socialt  

Individer (både lärare och elever) som kommer till en ny skola antas inte komma dit 

förutsättningslöst. De kommer med olika bakgrund och förutsättningar och detta kommer i 

denna studie att benämnas som något socialt. Skolans verksamhet kommer i denna studie ses 

som en utav andra delar i det som är individens sociala spelrum. Precis som samhället är 

föränderligt så är även skolan en föränderlig plats. Lärarnas fokus beskrivs av Marton & 

Carlgren ha skiftat från ett hur till ett vad. Det innebär att lärarnas uppgifter har förändrats 

från att vara den som ska vara experter på hur saker ska läras till att istället använda sin 

expertis till vad de förväntas bidra med samt åstadkomma.
17

  

Elevernas sociala skillnader kan påverkas av en uppsjö av aspekter. Vilken skola man gått på 

tidigare, sociala klasser, akademiska föräldrar, ensambarn eller syskon osv. Arfwedson & 

Arfwedson argumenterar för att i kognitionsforskningen finns en grundläggande uppfattning 

om att elevers etablerade föreställningar har central betydelse för fortsatt informationsflöde. 

Dessa förföreställningar styr alltså mottagandet av ny information.
18

 Denna syn på elevers 

förutsättningar och förförståelser kommer i denna studie definieras på detta sättet. 

”Underförstådda regler” behöver inte givet vara underförstådda och regler kan tolkas 

beroende på vad man har för förförståelse av fenomen eller begrepp.    

                                                           
16 Ibid. 
17 Carlgren, I., Marton, F., och Lärarförbundet, Lärare av imorgon, s. 216 
18 Arfwedson & Arfwedson, Didaktik för lärare, s. 28 
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5.4 Skolkoderna  

Skolkoderna är alltså det fenomen som utgör en nyckelroll i denna studie. Det är en 

uppsättning ”policys” som styrelsen och rektorerna på skolan tagit fram för att belysa och 

tydligt klargöra de ”underförstådda regler” som gäller på skolan. Eller rättare sagt den 

skolkultur som råder. Skolkoderna (se bilaga 1) skapades och kom till under 2013, inspirerade 

utav ett studiebesök på en skola i Glasgow 2012. Dessa regler handlar till stor del om 

förväntningar och krav som lärare kan ställa på elever, och vice versa. De belyser också en 

handfull konsekvenser som ska gälla om man bryter mot dessa regler. Skolkoderna blir i detta 

fall väldigt intressanta om man ser till relationsbyggandet mellan lärare och elever. Genom att 

titta på skolkoderna så kan man dra parallellen till skolutveckling. Skolkoderna kan utifrån sin 

uppkomst och dess syfte ses som ett försök att göra skolkulturen konkret, eller att omvandla 

de informella handlingsmönstren som finns på skolan till formella regler som önskvärt bör 

följas. Skolkoderna får också en intressant roll utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv utav 

relationsbildning i skolan. Birnik resonerar just kring individualism och socialitet i skolan och 

hur lärar- och elevroller kan ligga som hinder för relationsbygget.
19

 Det blir intressant i en 

analys utav skolkoderna då dessa är formella regler. Dessa regler är separata direktiv för 

lärare och elever i ett system där förhoppningen ligger i att uppfylla skolans vision. Om nu 

reglerna ger direktiv för lärar- och elevroller så blir det intressant att se hur dessa skulle 

påverka ett sådant relationsbygge. Eller så uppfattas det inte som direktiv mot rollerna i sig, 

utan mot socialiteten i skolan.  

5.5 Närliggande och utvändig kontext 

I ett socialpsykologiskt perspektiv är det viktigt att tillräkna kontexten som en roll i samspelet 

mellan aktörer. Hur vi uppfattar och tolkar varandra, samt reaktioner och handlingar kan se 

olika ut beroende på inramningen av situationen. Aspelin menar att agerandet i en given 

situation bör beaktas både utifrån dess närliggande och utvändiga kontext. Den närliggande 

kontexten benämns som det som hänt direkt före eller efter situationen eller ett specifikt 

tillfälle.
20

 Alltså är den närliggande kontexten i denna studie är det som är ständigt närvarande 

i det direkta mötet mellan lärare och elever, och hur detta uppfattas.  

Den utvändiga kontexten innefattar allt från vad som hänt före eller efter det specifika mötet, 

till institutionella, organisatoriska och sociokulturella faktorer. Det sätter handlingarna och 

                                                           
19 Birnik, H, Lärare och handledning- ett relationistiskt perspektiv, s. 119 
20 Aspelin, J., Klassrummets mikrovärld, s. 41 
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beteenden i ett större sammanhang och en helhet och så som aktörerna erfar dem. Då kan man 

också få en större, konkret och heltäckande bild av den beforskade miljön i vilka relationer 

och sociala band byggs.
21

 De utvändiga kontexterna i denna studie kommer till stor del handla 

om just de institutionella och organisatoriska faktorerna och uppfattningarna kring dessa, 

medan de närliggande kommer ses precis som de är. Det är verksamheten som på något sätt 

blir kontexten i denna studie, där lärare och elever förhåller sig till dels utvändig kontext som 

skolans bestämmelser, men också utifrån närliggande kontexter såsom förväntningar och 

ansvar. 

5.6 Lärarrollen      

Läraryrket är mer eller mindre komplext. Det är en svår balansgång att gå sett utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv. För att reda ut vad det innebär att vara lärare och vad man 

måste förhålla sig till så behöver vi inför denna studie, reda ut vad det vad det är. I denna 

studie så kommer jag ta hänsyn till kontexten, vilket innebär att lärare har direktiv och 

uppdrag att följa från flera håll. Dels de legala skyldigheter de har i form utav läroplan och 

statliga bestämmelser, men också den säregna skolans visioner och direktiv. Utöver det så har 

läraren ett ställningstagande att göra i fråga om hur denne ska bemöta eleverna. Birnik 

resonerar, som jag nämnt ovan, om lärarens roll och dess betydelse för relationen till eleverna. 

En relation som också kan vara betydande för elevens lärande och utveckling.
22

 Där kommer 

skillnaden på att vara lärarperson och att utöva lärarrollen in. Birnik resonerar kring det att 

yrkesrollen lärare tillägnar man sig genom studier och erfarenheter. Denna roll kan komma att 

bli avgörande för det genuina mötet mellan lärare och lever. Kan man inkludera 

interpersonella relationer i den rollen så är det en fördel. Gör man inte det, så kliver läraren in 

i en roll, vilket kan innebära att eleven i sin tur gör samma sak. Denna skyddande roll gör att 

förhållandet helt bygger på förväntningar ifrån rollfigurerna, och det blir svårt för läraren att 

skaffa sig kunskap om reaktionsmönster. Lärarrollen gör det också möjligt att använda sig av 

regler och bestraffningar, men om hon skulle låta personen istället för rollen skulle komma i 

första rummet, så är bestraffningarna inte längre som alternativ. Det gör också att hon blir mer 

sårbar för vad som kan göras mot henne. Aspelin diskuterar hur sociala band byggs i mötet 

                                                           
21 Ibid. s. 41 
22 Birnik, H, Lärare och handledning- ett relationistiskt perspektiv, s. 119 
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med individer som identifierat, och kommunicerar med varandra. Dessa band kan också skifta 

drastiskt beroende på bemötande i olika kontexter.
23

  

 Den här synen på lärare som roll och person kommer i denna studie att definiera läraren. Det 

finns personen samt rollen, och med båda finns det möjligheter och begränsningar. Det blir 

intressant då studien till stor del handlar om just direktiv och relationer. 

5.6.1 Elevrollen 

”Alla individer har mönster för sina beteenden och handlingar”.
24

 Att elever genom en 

relation går att läsa och på så sätt kunna reducera reaktioner på situationer och handlingar bör 

ses som en fördel för lärare. Elever utvecklas bättre och själva lärandet underlättas vid goda 

relationer med läraren. Men även elever kan ta en roll. Det innebär dock inte att eleven beter 

sig hysteriskt vid givna situationer eller struntar i skolan helt och hållet. Men en sådan elevroll 

skärmar av elever från ett relationsbygge med sin lärare. En elevs sätt att bete sig på och 

förhålla sig till sin undervisning kan därför bero på läraren.
25

  

Det kommer i denna studie innebära att elever anpassar sig själva och sitt förhållningssätt till 

undervisningen beroende på läraren och hur läraren antingen helt hängiver sig åt en roll, eller 

utövar sitt yrke genom hänsyn till interpersonella relationer.   

6. Metod  

Nedan så presenteras och diskuteras metoden för detta arbete. Dels så redovisas 

tillvägagångssättet för datainsamlingen, som i denna studie har stor inverkan på resultatets 

utgång, då det snarare handlar om kartläggning av uppfattningar kring ett fenomen än att söka 

efter en bestämd mening. Dels så kommer en diskussion hållas om varför metoden som jag 

valt känts relevant och hur metoden formar analysen.  

6.1 Fenomenografisk ansats  

Den forskning jag tittat på säger oss att lärarens relation till elever har stor inverkan på elevers 

inlärning och utveckling. Även i läroplanen framgår det tydligt att relationen mellan lärare 

och elev är av stor vikt.
26

 Detta då man resonerar att likvärdig utbildning inte ser likadan ut 

för alla, utan man ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. 

                                                           
23 Aspelin, J., Klassrummets mikrovärld, s.40 
24 Birnik, H., Lärare-elevrelationen, s. 18 
25 Birnik, H, Lärare och handledning- ett relationistiskt perspektiv, s. 119 
26 Skolverket, Läroplan GY-11, s. 6 
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Man måste alltså förhålla sig till individen. Men fullt så enkelt är det aldrig- utveckling och 

inlärning bör också ses och beaktas som beroende av den kontextuella situationen – sådana 

faktorer kan vara mentala aktiviteter och beteendeförändringar.
27

 I undersökningen så har 

söker jag svar på vad det är som bygger relationen mellan lärare och elev och huruvida 

skolkoder spelar en stor eller mindre roll i denna relationsbyggande kontext. Kontexten blir 

viktig i denna studie. Fenomenografin ser människan som en aktiv varelse som i mötet med 

omvärlden gör denna meningsfull. Människans relationer till saker och ting är alltid 

intentionell- ”Kärlek är alltid kärlek till något, rädsla är alltid rädsla för något, och 

förståelse är alltid förståelse av något.” det innebär att objekt och subjekt inte kan särskiljas 

utan måste alltid betraktas som en helhet.
28

 Varför skolkoderna antas ha en sådan betydelse 

grundar jag på att skolkoderna direkt vänder sig mot både lärare och elever.  

Valet att göra en kvalitativ studie kändes mer naturligt för uppgiften då jag anser att de 

intervjuer som görs (med utgångspunkt i fenomenografi) tillåter mig studera materialet mer 

ingående, vilket kommer att tjäna denna uppsats bättre än en kvantitativ studie skulle göra.  

Fenomenografin tillåter mig att kartlägga de olika uppfattningar som olika individer har utav 

ett och samma fenomen. (…)för att förstå hur individer hanterar ett problem, situationer eller 

världen, så måste vi förstå hur de erfar problem, situationen eller världen.” 
29

  

Det är det skapade förhållandet mellan aktörerna i studien som är mer intressant, snarare än 

fenomenet ”skolkoder” i sig. För att bringa klarhet i fenomenografin så kommer jag låna ett 

exempel presenterat av Ference Marton: 

Vi föreställer oss att två studenter skall göra samma tentamen och möta samma problem. 

Låt oss anta att de erfar situationen på exakt samma sätt: de förstår problemet på exakt 

samma sätt; det är lika viktigt för dem att lösa problemet; de erfar sin egen förmåga att 

lösa det på exakt samma sätt, och så vidare. Deras erfarande av problemet är exakt 

identiska. Kan vi föreställa oss att en av de två studenterna lyckas med problemet, och att 

den andre misslyckas? Knappast! Vi kan inte heller sluta oss till det motsatta förhållandet 

– att två studenter som lyckas lösa ett problem måste ha förstått det på exakt samma sätt – 

men vi kan sluta oss till att två studenter som hanterar ett problem på olika sätt, också 

måste ha erfarit det på olika sätt.
30

  

                                                           
27 Marton, F., Phenomenography – Describing conceptions of the world around us, 1981, s. 182 
28

 Johansson, M., Forskarens ståndpunkt i den fenomenografiska forskningen, s. 46 
29 Ference, M., Booth, S., Erlbaum, Om lärande, s. 146 
30 Ibid. s. 146 
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Denna studie har med sådana argument, styrts i riktning mot att individer med olika bakgrund 

hanterar problem eller situationer, och därför också erfar problem eller situationer olika. Då 

skolkoderna som har en del utav denna studie i hög grad är relevant för den kontext som 

elever och lärare bygger relationer i, så har insamlingen av empirin också haft kontextuella 

aspekter i åtanke. Hur man erfar skolkoderna kan alltså vara olika hos olika individer, därför 

är det viktigt att också kunna kartlägga sådana uppfattningar för att få en bild av skolkoderna 

roll i en kontext. 

Studien har en induktiv ansats då frågorna i intervjun ställs relativt oberoende utav teoretisk 

utgångspunkt. Intervjufrågorna kommer dock kategoriseras på ett sätt som gör det möjligt att 

belysa olika aspekter utav relationen mellan lärare och elever. Det är ett område som jag läst 

in mig på och med en sådan tanke bakom intervjufrågorna så kan studien möjligt ses som en 

abduktiv sådan.  

6.2 Datainsamling 

För att samla material till en kartläggning av detta område så har jag använt mig av kvalitativa 

intervjuer gjorda på 6 elever som gick tredje året, samt 2 lärare. Vissa indirekta faktorer togs i 

hänsyn i urvalet. Jag vände mig framförallt mot elever som gick tredje året på skolan då de 

antas ha längst erfarenhet utav de skolkoder som finns. Senare gick jag ut i klasserna för att 

fråga om det fanns något intresse för att vara med i en studie där skolkoderna skulle studeras, 

så det ses som ett lämplighetsurval. Efter en simpel handuppräckning kunde jag utifrån en 

namnlista välja studenter. Genom en sådan urvalsmetod kunde jag också få en jämn 

könsfördelning.  

Varför en kvalitativ intervju tjänar denna studie beror på dess komplexa natur i form utav 

relationer. En intervju möjliggör en större variation i mina frågor allt efter hur 

intervjupersonen svarar på frågorna. På detta sätt kan man gå på djupet och samla in alltmer 

specifik data ifrån var enskild intervjuperson.
31

 

Enligt Ference Marton så är den fenomenologiska studien något som sker inom vissa ramar.
32

 

Insamlingen av de data som jag i denna studie kommer att använda mig utav är också den som 

styrd utav sådana ramar. Det fenomen (skolkoder) som jag undersökt har jag placerat inom en 

begreppsram. Skolkoderna som i hög grad har med relationer att göra har också inneburit att 

                                                           
31 Birnik, H., Lärare-elevrelationen, s. 90 
32 Ference, M., Booth, S., Erlbaum, Om lärande, s. 168  
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aspekter som har med relationer att göra har tagits i beaktande. Dessa begrepp är de som 

presenterats i inledningen, dvs. skolkultur, förväntningar, skolkoder och socialt. 

6.3 Metoddiskussion  

Varför en fenomenografisk ansats skulle vara mest givande för denna studie beror framför allt 

på kontexten av studien: fenomenet skolkoder som man har på den undersökta skolan, samt 

möjligheten att bättre kunna möta studiens syfte och kunna gå in på djupet i en kartläggning 

av relationen mellan lärare och elev och hur skolkoderna har plats i en sådan relation. Då 

intervjuerna görs på olika aktörer med eventuella olikheter i uppfattningar kring fenomenet så 

kändes valet av fenomenografi mest lämpat.  

Tanken bakom de intervjuer som gjorts är just ett försök att kartlägga uppfattningarna om 

relationer och dess inverkan på verksamheten. Förhoppningarna med en sådan kartläggning är 

att synliggöra vad som för lärare och elever är en gemensam uppfattning om deras vardag och 

vad de finner relevant i kontexten av relationer och regler. Men också vilka förhållningssätt 

som finns i en sådan kontext och varför dessa är viktiga i strukturen. Det är också för att 

kartlägga hur skolkoderna passar in i lärares och elevers relation i en specifik kontext som 

helhet. Då blir det intressant att försöka skapa en bild av skolkodernas betydelse eller 

inverkan i en sådan struktur.  

Intervjuerna är utförda på ett semistrukturerat vis. Frågor som jag ställt har fungerat som en 

ingångspunkt i respondentens resonemang kring de olika områden i vilka jag vill försöka 

fånga och kartlägga en uppfattning om. Denna metod av intervju valde jag av ett par simpla 

anledningar. Dels så gav det mig chansen att kunna styra samtalet åt det håll som kändes 

relevant för undersökningen. Detta i form utav följdfrågor som kunnat dyka upp om 

resonemangen nämnde eller kom in på intressanta områden. Dels så, och kanske den starkaste 

anledningen, var chansen att tydligt göra en kartläggning baserat på individuella uppfattningar 

kring relationer och skolkoderna. Alternativet för mig hade annars varit ett fokusgruppsamtal, 

men då kan det lätt bli att det som sägs styrs utav tankar och idéer baserade på kamraternas 

fokus och uppfattning.  

6.4 Kategorisering 

Syftet med studien är att ta reda på om och hur skolkoderna på skolan uppfattas, samt om de 

på något sätt har en inverkan på relationen lärare-elev. I intervjuerna med de sex elever och 

två lärare som gjorts så har frågor om relationer legat som en ingång och grund för deras 
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vidare resonemang. Det är inte för att på något sätt bekräfta eller dementera teorier om 

relationens påverkan på utveckling, utan snarare för att kartlägga de enskilda individernas 

uppfattning om sin verksamhet och hur stort utrymme det får i deras syn på skolan. Frågorna 

som öppet berörde relationer löd: 

 Hur viktigt tycker du att det är med bra relationer i skolan? 

 När känner du att du har en bra relation med en lärare? 

 Hur uppfattar du relationerna mellan lärare och elever på skolan? 

Utöver dessa så har det dykt upp följdfrågor, som också de presenteras om ett svar som citeras 

baserats på en sådan. 

De andra frågorna som ställts har med skolkoderna att göra. Att kartlägga uppfattningen utav 

skolkoderna och hur de intervjuade personerna förhåller sig till dessa koder. Frågorna 

gällande dessa koder löd: 

 Beskriv sammanfattat din uppfattning om skolkoderna som finns på skolan. 

 Beskriv om/hur du påverkas av skolkoderna under din vardag? 

 Vad tycker du elever/lärare kan förvänta sig av dig? 

Dessa frågor är mer generella och det ställdes något mer följdfrågor kring dessa. Detta beror 

till stor del på att svaren innehöll och resonerades kring den rådande situation som var på 

skolan. Alltså kontexten.  

Uppfattningarna av skolkoderna är beroende utav en kontext. Den inre cirkeln är skolans 

kultur och värden. Hur skolan faktiskt ser ut i form av förhållningssätt och vilka relationer 

som råder på skolan. Den kulturen, om än trög, är inte oföränderlig. Berg argumenterar för 

hur den till stor del bygger på de som är aktiva inom verksamheten, och dessa aktörer kan ta 

med sig väldigt olika förhållningssätt. Att det råder olika kulturer på en skola, men att en 

kultur oftast är mer inflytelserik än de andra och därför blir företrädarna av denna också 

skolans reella ledare.
33

 Då skolkoderna är framtagna i ett samband av att på något sätt 

förbättra eller bibehålla skolans värden och kultur så hamnar den inom området av 

skolutveckling. Detta område fungerar lite som ett svängrum där skolan gör förändringar som 

krävs eller önskas beroende på en uppsjö av förändringar som sker runtomkring, eller i 

skolan. Det kan vara allt från reformer i läroplaner och samhällstrukturer, till ledningsbyte, ny 

personal eller önskad förändring från personal eller elever inom skolans dörrar. De yttre 

                                                           
33 Berg, G., Skolkultur- nyckeln till skolans utveckling, s. 12 
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gränserna är då också förväntningarna på skolan. Inte bara från ett samhällsperspektiv i form 

utav läroplaner, men också från elever och lärare.  

I analysen kommer jag att försöka skapa en bild av uppfattningarna om skolkoderna genom 

att i respondentens svar och resonemang leta efter nyckelord. När nyckelorden gjort sig 

synliga så har jag också försökt dela dessa nyckelord som senare fått utgöra huvudrubriker i 

utfallskapitlet. Man kan säga att det handlar om kategorier för att enklare se om det finns ett 

samband mellan nyckelorden i dessa kategorier. Respekten, öppenheten och personligheten är 

ett kapitel i utfallet som till stor del utgörs utav resonemang kring frågor om relationer. 

Ansvar, självklarheter, ansvar och förväntningar är det avsnitt i utfallet som kommer 

behandla uppfattningen och resonemang av frågorna som har att göra med skolkoderna.  

Jag kommer därför att gå ifrån den traditionella formen av ett fenomenografiskt arbete som 

annars hade presenterat resultatet i kategorierna från empirin. Det är alltså bara i utfallet som 

dessa kategorier kommer att belysas. Det är för att skapa en bild av dessa kategorier, som 

sedan istället kommer att försöka knytas samman i analysen. Vidare kommer analysens 

resultat diskuteras i diskussionen, där teorin jag använt mig av kommer belysas och ställas 

gentemot tidigare forskning.  

 

7. Utfall 

Nedan presenteras utsnitt ur en del av de svar som getts av lärare och elever under 

intervjuerna.  

7.1 Respekten, öppenheten och personligheten 

I de frågor som handlar om relationer så har alla deltagarna på något sätt nämnt orden, eller 

beskrivningar utav respekt, öppenhet eller personligheter. Denna kategori innehåller 

uttalanden som speglar lärares och elevers syn på hur goda relationer uppstår och uppehålls. 

Framförallt så handlar det om personen bakom lärar- eller elevrollen som representerar denna 

kategori.  

Lärare S skiljer inte på roll och person, utan implementerar rollen som lärare i att inte vara 

rädd för att visa personen i rollen. Rollen innebär alltså mer än att undervisa och bedöma och 

relation tillsammans med kommunikation är ord som används för att definiera sin roll som 

lärare: 
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Lärare S  

Jag tycker att det är A och O. Jag har två slagord, det är kommunikation och 

relation. Jag ser min roll som lärare att jag jobbar med eleverna… tillsammans med 

eleverna. Och jag menar INTE nu att man ska ha någon form utav kompisrelation, 

utan att jag är en viktig vuxen. Det handlar om förtroende, men det handlar också 

om respekt. 

Elev E uttrycker vikten av att visa sig på sin bästa sida och en bra relation bygger bland annat 

på respekt. Bra relationer kan här kopplas till prestationer och t o m acceptans. Acceptans av t 

ex auktoritet eller regler och att det finns respekt på olika plan. Elev E förhåller sig också till 

respekt genom att prestera: 

Elev E  

Ibland handlar ju respekt om att du vill göra ditt bästa för någon… jag vill visa dig 

att jag respekterar dig och jag vill visa att jag är värdig att gå här och att man visar 

respekt på så sätt. Och sen kan ju respekt vara att man accepterar visa saker och ting 

också. Alltså respekt på olika plan. 

Det verkar också finnas ett gallringssystem i en elevs förhållning till relationer. Eleven Ä 

verkar utgå från sin uppfattning av en lärare för att därifrån avväga vilka ansträngningar man 

gör för att skapa goda relationer. Känner sig eleven uppskattad så finns en större chans att 

bygga ett starkt socialt band: 

Elev Ä  

 jo, men det tycker jag är viktigt. Man känner ju själv att man blir mer tagen seriöst 

och känner sig uppskattad om… är ju inte det… det är ju dem lärarna man 

respekterar som man vill ska gilla en, om man säger så man har en bra relation 

Elev I uppfattar relationen som grundläggande för verksamheten. Personliga konflikter 

beskrivs som något som faktiskt kan få konsekvenser för arbetsmiljön och har effekt på den 

egna insatsen i skolan: 

 Elev I  

 mm… ja det är väl nästan det viktigaste. Om det finns personliga konflikter mellan 

lärare och elever eller elever och elever eller lärare och lärare så försämras ju hela 

arbetsmiljön. Man vill ju inte samarbeta då. 
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Dessa uttalanden om bra relationer i skolan är några exempel på hur både lärare och elever 

uppfattar relationer och dess roll i skolan. Respekten och möjligheten att bygga en god 

relation hos lärare och elever ses på många håll som grunden för en bra skolmiljö.  

Öppenhet som många av de intervjuade nämner handlar mycket om kommunikation, men kan 

även det kopplas till personligheter beroende på vilken relation eleverna och läraren har. Detta 

framgår i det material som samlats in.  

Dialogen i relationen lärare-elev behöver inte alltid innebära konsensus menar lärare S. 

Känslan och tryggheten i att vara sig själv och öppet kunna uttrycka sig är viktigare då man 

bygger relationer: 

Lärare S svarar 

när man kan ha den dialogen, när elever vågar kommunicera eller uttrycka, då tycker 

jag vi har en bra relation. Jag… jag behöver inte ha en god relation med att alla 

tycker som jag… och jag kan ibland tycka annorlunda bara för att få eleverna att 

fundera ”oj då, vad menar hon nu?”… för att dem ska få känna efter lite. När dem 

vågar vara sig själva och uttrycka dem värderingar dem faktiskt har, då tycker jag att 

vi har en bra relation. 

Elev E styrker en sådan uppfattning i sin beskrivning av relationer. Tillit och trygghet tolkas 

här som att eleven ska kunna uttrycka sig utan att skapa slitningar i relationen. Eleven 

förstärker också argument om trygghet, empati och vikten av att bli sedd och 

uppmärksammad som individ: 

Elev E svarar 

Alltså, för att jag ska känna att jag har en bra relation med någon över huvud taget, 

så behöver jag typ trygghet, och att jag kan lita på dem. […] Varför jag kan känna 

mig trygg med vissa… det är svårt… Det handlar ganska mycket om hur dem är. För 

att vara trygg med någon över huvud taget så… det känns lite som att vissa är 

person… om de är mer personliga. Inte så att man sitter och diskuterar problem för 

dem. Utan de är på ett personligt plan liksom. Du känner dig trygg med någon som 

bryr sig överhuvudtaget liksom. Att någon, att de inte ser en som en av alla, utan ser 

en som en individ. 

Elev I resonerar kring relationen och personlighetens effekt på elevernas förhållningssätt till 

klassrummet. Eleven reflekterar även över de sociala bakgrunder som de kommer med, och 



Examensarbete  Pontus Qvant 
Halmstad högskola  8702110274 
AUO 61-90 

19 
 

hur lärarnas förhållningssätt till sitt arbete är betydelsefullt för att utöka eller skapa eller till 

och med skapa möjligheter att förnya elevernas sociala handlingsutrymme: 

Elev I 

 ja, men det är ju viktigt då… att man känner tillförlit till varandra… många i 

klassen kan ha varit väldigt blyga när de började och har kommit från skolår där du 

har väldigt mycket klyftor mellan olika elever och alla fick inte ta samma plats i 

klassrummet… de har nog lärt sig med tiden att här får vi ta plats, här har man tagit 

plats och lärarna har varit väldigt tydliga med det och lärarna har byggt goda 

relationer med elever och byggt den här tilltron till att det är en säker plats. 

Elev Ä tillägger efter intervjun sin åsikt om hur relationer i skolan tjänar som fördel för 

elever. Även denna elev reflekterar över elevers olika behov och sociala förutsättningar. 

Eleven tar upp problematiken kring lärarens uppgift och hur den spelar roll för relationsbygge 

i favör för utveckling: 

Elev Ä 

Jag tycker det är synd att man inte tar mer tid i skolan till att bygga relationer. Jag 

kanske inte är den som är i behov av det allra mest… inte för att vara sån, men jag 

kanske får det lite hemifrån att man kan ha en relation med en vuxen som är bra och 

så finns det kanske dem som bara har dem själva liksom.[…] man har liksom olika 

grejer man kommer med. Så det är synd att det inte läggs så mycket energi på att alla 

ska få en bra relation med sin lärare. Det beror vad man tycker att en lärares uppgift 

är. Om det bara är att lära ut, men man lär sig ju bäst om man har en bra relation. 

Alla lärare kanske inte känner att de har tid… eller vill. Jag vet inte. Jag hoppas det. 

Många är nog ganska beroende av just det. 

 

Lärare Z beskriver hur relationer hänger på lärarens framtoning i klassrummet. Det är upp till 

läraren hur auktoriteten ska distribueras och hur tydlig man vill göra den. Hon försöker även 

se ett elevperspektiv och hänvisar till elevers uppfattning av en sådan auktoritet: 

Lärare Z  

Att vi ska jobba, vi ska ge eleverna ett bra klimat i klassrummet. Jag tror att de flesta 

lärarna vill att det ska vara så. Sen tror jag, att vissa av lärarna utstrålar någonting 

som gör att eleven kanske inte vågar. Och det tror jag beror på hur mycket bjuder du 

på dig själv? Nu menar jag inte personligen, utan nu menar jag att man kan skoja, att 

man kan erkänna att man gjort fel, man kan säga fel och skratta åt det. Och sådan 
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utstrålning tror jag att vissa lärare kanske inte har… och då vågar nog eleverna 

kanske inte… en auktoritet som egentligen inte finns där, men eleverna tror att den 

gör det. 

De uttalanden som gjorts här är exempel på hur elever och lärare resonerar kring sina 

relationer i form av öppenhet och kommunikation. Det finns exempel på hur relationer kan 

påverka både elevers prestationer och hur relationen ses som ett verktyg för att motivera både 

elever och lärare. Det märks att både elever och lärare reflekterar mycket kring 

relationsaspekten i skolan under intervjuerna. Det framgår som övervägande positivt och inte 

minst viktigt med goda relationer och stabila sociala band oavsett om du är en lärare som 

formar din yrkesroll, eller om du är en elev som ständigt utvecklas och går i skolan. Det finns 

starka ambitioner från både lärare och elever att forma, bibehålla och utveckla sina relationer.  

7.2 Ansvar, självklarheter, struktur och förväntningar 

I detta avsnitt så ligger analysen utav de frågor som berört skolkoderna i fokus. 

Återkommande argument och nyckelord med relativt hög frekvens bland de intervjuade har 

översatts till ansvar, självklarheter, struktur och förväntningar. Dessa nyckelord har i 

resonemangen kring skolkoderna på skolan möjliggjort en kartläggning, och ett ramverk kring 

vad skolkoderna har (eller saknar) för inverkan på verksamheten i skolan. 

Elev J beskriver, utöver hur han uppfattar skolkoderna som en självklarhet, kopplingen mellan 

upprätthållandet utav skolkoderna och goda relationer till lärarna. Elevens uppfattning om att 

lärarrollen förhåller sig till skolkoderna i synen på elevers prestationer blir här tydlig och 

därför görs återigen parallellen till prestationer: 

Elev J 

… det är ju i princip en självklarhet hos många. Att sitta och vara normal handlar det 

ju om. Vill man göra annat så får man väl göra det men då får det ju konsekvenser. 

Frånvaro och sånt… men jag skulle ändå vilja sammanfatta de reglerna för snälla, 

typ.[…] bryter man en sån här regel så är det ingen big deal egentligen. Men 

konsekvenserna blir ju ändå att ens betyg kommer bli sämre. För relationen till 

läraren försämras ju på ett sätt… 

Lärare S konstaterar också hur självklarheter redogörs i skolkoderna och individens rätt i 

verksamheten, men också hur arbetet tillsammans ligger till grund för god utveckling. 

Utmaningar och prövningar kan vara pedagogiska sådana, men kan också innebära sociala 

utmaningar. Oavsett bör processen ske tillsammans med lärare och elev: 

Lärare S 



Examensarbete  Pontus Qvant 
Halmstad högskola  8702110274 
AUO 61-90 

21 
 

 Jag tycker det är SJÄLVKLART att eleven ska känna sig rättvist bemött. Jag tycker det är 

SJÄLVKLART att man ska arbeta för samarbete och uppmuntran till eleverna… att man 

ska få känna att man har rätt att befinna sig där man är. Man börjar där, men att man också 

utsätts för utmaningar och prövningar så man utmanas. Men man gör det TILLAMMANS 

med lärare och tillsammans med de övriga, man ska liksom aldrig bli lämnad själv eller bli 

kränkt på grund utav att man inte kan. 

Elev M resonerar kring skolkoderna om hur positivt det är att det skapar en struktur, men 

också hur de negativa aspekterna snarare blir ett kollektivt straff än att det drabbar individen.  

Bryts den sociala strukturen i kollektivet ständigt så hotar det relationen i klassen: 

 Elev M 

 det positiva är ju att de kan skapa en struktur i utbildningen… att t ex inte störa för 

andra elever när man kommer sent eller inte ha med sig material när man kanske 

jobbar med grupparbeten eller… att de typ skapar en ordningsam struktur. Det känner 

jag är… det är ju därför de finns känner jag. Negativt skulle vara då att vissa följs 

väldigt dåligt, och då blir det ju istället den här negativa effekten att det påverkar 

klassen mer än… det påverkar klassen mer än det påverkar en själv på sätt och vis. 

Elev E lyfter här förväntningarna och vilket syfte de tjänar för positiva aspekter utav 

skolkoderna som kanske inte ses som självklarheter i skolan. Förväntningar på sin skolgång 

och lärarnas arbete kan ses som reflektioner kring ansvar från båda parter:  

 Elev E   

 alltså jag tycker ju att mycket av det är… att vad en elev kan förvänta sig av lärare typ, det 

ser jag som positivt för det tänker man oftast inte så mycket på. Att vi också, precis som de 

har förväntningar på att vi ska komma i tid och ha med oss alla grejerna och inte skräpa ner 

och allt sånt där, så kan vi också förvänta oss att, det ska liksom vara en bra lektion och du 

ska inte sitta en hel lektion och inte göra någonting, utan du ska få ut något utav din skola. 

Elev I lyfter det positiva med skolkoderna i den stadga som de ska utgöra, men menar dock att 

det finns tillfällen då lärarna har överseende och att skolkoderna då är uppe för tolkning. Det 

finns också vid intervjutillfället en viss irritation över hur dåligt vissa regler följs, och att 

sådana regler inte bör bortses ifrån:  

 Elev I 

 ja, positivt är ju att det lägger en stadga till hur det ska vara, hur det ska gå till egentligen. 

Det negativa är ju… finns ju inget negativt egentligen. Det är ju ingen som följer 

kallsinnigt de här med frånvaro och så… lärarna brukar ha överseende när det är 

speciella… men jag tycker inte att ett lagverk kan ha en massa paranteser och det är ju i 
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detta fall upp till alla att tolka dem så som de vill… när det gäller frånvaro och glömt 

material och sånt. 

 

Lärare S resonerar också kring strukturen och ansvaret. Det ligger tillsynes en kontextuell 

differens i hur man förhåller sig till regler och att ett samtal med eleven är bättre. Det blir 

tydligt att bevarandet av det sociala bandet ligger högre i kurs än att oöverskådligt följa 

skolkoden: 

 Lärare S  

 Kanske att jag behövt jobba såhär på ett annat vis… jag tänker igen på min gamla 

skola att om jag inte öppnat dörren när de kommer, då hade eleven dragit. Då hade jag 

förlorat dem för hela dagen. Då tänker jag lite ”hur fyrkantig ska jag vara då med de 

här reglerna?” men det är ju jag som person. Då tycker jag det är bättre, att kommer de 

och vi har en 60-minuterslektion och det är en elev som har svårt att komma i tid, då 

ser jag hellre att den kommer 45 minuter då, än att den inte kommer alls. Det betyder 

inte att jag inte diskuterar det här med eleven, utan det tycker jag… det gör jag 

gärna(…) 

 Elev Ä:s resonemang kan till stora delar kopplas till alla de ovanstående nyckelorden. Elevens 

uppfattning av de negativa aspekterna till skolkoderna berör ansvar, struktur och 

förväntningar. Men det förekommer också reflektioner över sociala förutsättningar och hur 

känslig den sociala kontexten kan vara. Det grundas i lärares konsekventa förhållning, men 

också i vad man förväntar sig av läraren i form av dialog och samförstånd: 

 Elev Ä 

 Ja men negativt är ju om man får någon lärare som är väldigt hård med vissa grejer på ett 

löjligt sätt liksom. Man får ju liksom förstå nivå av relevans för att ge straff och ogiltig 

frånvaro. Sen kanske man ska fråga varför de kommer sent först också. Det kan ju vara 

folk som har det jobbigt hemma, eller problem som de inte vill berätta eller så. Som inte 

säger det för de tycker det är jobbigt. Man kanske ska prata om det innan man gör det 

inför hela klassen kanske. Eller nåt.  

 

Lärare Z är kluven i synen på hur positivt kontra negativt det är med skolkoderna. Det 

framgår hur det finns negativt i det positiva och tvärtom. Igen så är samtalet och det direkta 

mötet något som känns bättre för denna lärarroll att förhålla sig till: 

 Lärare Z 

 Så jag tycker det är positivt för eleverna att de kan ställa krav, jag tycker det är väldigt 

väldigt tråkigt att man ska behöva ha dem… för jag menar vi kan också lära av dem. Brott 
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mot skolans regler… varför ska jag rapportera 15 min frånvaro för glömd penna? På 

något sätt så känns det överdrivet… men så är ju jag ganska emot regler överhuvudtaget, 

det är ju mitt problem. Jag tycker ju att man kan prata med eleverna istället… det tycker 

jag är en god relation! Pratar jag med mina elever och dikuterar så vet jag ju att de gör de 

här grejerna utan att reglerna ska finnas… 

Det finns sett till ovanstående exempel, en övervägande positiv syn till skolkoderna. Dock så 

handlar det kanske främst om förväntningar lärare och elever emellan och att i 

konsekvenserna för brott så finns det mycket tolkningsutrymme och parenteser. Framförallt så 

har uppfattningen kring sociala och kontextuella förutsättningar gjort sig alltmer tydligt i 

resonemangen om skolkoder. Vissa elever tenderar att dra gränsen av kontext kring skolans 

verklighet, kollektivet och hur strukturen i skolan är beroende av att regler och stadgar följs, 

medan andra reflekterar och uppfattar kontexten på individuell nivå. Lärarna utgår till stor del 

ifrån det sistnämnda, men det finns även elever som uppfattar kontext på det sättet. 

8. Analys av intervjuerna 

Syftet med denna studie var att försöka se vad skolkoderna kunde ha för inverkan på 

relationen mellan lärare och elever på skolan. Det har visat sig att det som står i skolkoderna 

spelar roll för en sådan relation, men inte att det nödvändigtvis är skolkoderna i sin existens 

som lägger grunden. Nedan så presenteras en närmre teoribaserad analys som delats upp i 

avsnitt. Lärarnas och elevernas svar kommer därför behandlas separat för att se hur relationer 

och skolkoder uppfattas från olika sidor i förhoppning om att få en bättre överblick av 

resultatet. Resultatet kommer sedan ställas mot tidigare forskning i diskussionskapitlet.  

8.1 Lärarperspektivet 

Lärarnas svar i intervjuerna dras ofta i parallell till deras egen uppfattning om sin roll som 

lärare. De har en uppfattning om att relationer har en central roll både för skolan som 

verksamhet och för sin yrkesroll. Öppenhet och att låta den egna personen träda fram och 

synliggöras menar både elever och lärare är en väsentlig del, och krävs för att kunna skapa 

goda relationer i skolan. Man är dock nämnvärt försiktig med att bli för personlig utan vill 

ändå känna att eleverna tar eget ansvar och inte söker kompisrelationer.  

De sociala band som presenteras i teorin är dynamiska, och förändras för varje specifik och 

social interaktion. Man bygger sociala band varje gång man umgås med människor som man 

både blivit identifierad av, och som man själv har identifierat. Allting som vi uttrycker i 
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andras närvaro har en viss inverkan på det sociala bandet.
34

 Därför har det också just en 

väldigt avgörande roll huruvida elever och lärare presenterar sig i det direkta mötet. Lärar- 

och elevroller och hur dessa utvecklas mellan de individer som identifierar varandra är något 

som lärarna har reflekterat över till stor del. Det framgår att det är viktigt för lärare att arbeta 

tillsammans med eleverna, i en lärarroll som de inkluderar eleverna i. 

Lärarna uttrycker det som självklart att elever ska bli rättvist bemötta och behandlas med 

respekt. Det är just bemötandet som lärarna vid flertal tillfällen lyfter fram som viktigt för 

goda relationer. Precis som det framgår i ett svar av lärare S om skolkoderna ”Men man gör 

det TILLAMMANS med lärare och tillsammans med de övriga, man ska liksom aldrig bli 

lämnad själv eller bli kränkt på grund utav att man inte kan.”. Det handlar för lärarna att 

bemötandet ska få var elev att känna att de har en plats i klassrummet som aldrig kan 

ifrågasättas. Aspelin menar också att de sociala banden i sin dynamiska natur också är 

föränderliga, och är alltså inte ett statiskt tillstånd, utan kan förändras- ”Banden testas 

alltid”.
35

 Det finns organisatoriska krav på lärare och elever som påverkar deras möten, men 

dessa bör inte ses som ”objektiva storheter” som driver kommunikationen helt och hållet.
36

 

Relationen bör på så sätt ses som mer följsam än den utvändiga kontexten, då det framgår att 

lärarna hellre utgår från eleverna i det direkta mötet, än de institutionella ramverken.  

Lärarna har desto mer avsikt att skapa sociala band till individer i klassrummet. I fråga om att 

lyfta fram personligheten i sin lärarroll har som sagt understrukits vid flera tillfällen under 

intervjuerna med lärarna och syftar på något sätt till att riva ner eventuella barriärer för att på 

något sätt öka elevers sociala handlingsutrymme. Exempel ges av lärare Z ”(…)man kan 

erkänna att man gjort fel, man kan säga fel och skratta åt det. Och sådan utstrålning tror jag 

att vissa lärare kanske inte har… och då vågar nog eleverna kanske inte… en auktoritet som 

egentligen inte finns där, men eleverna tror att den gör det.”  

De relationella konsekvenserna av individers beteende eller handlingar kan bara förstås om 

man tar hänsyn till de närliggande och utvändiga kontexterna. De utvändiga är sådana av 

institutionella eller sociokulturella kontexter, medan de närliggande är t ex händelser innan 

eller efter mötet.
37

 I intervjuerna med lärarna så framgår det också hur de i mötet med 

individen helt utgår från sin uppfattning av sin lärarroll som en tillmötesgående vuxen, och i 

                                                           
34 Aspelin, J., Klassrummets mikrovärld, 1999, s. 40 
35 Ibid s. 40 
36 Ibid, s. 18 
37 Ibid. s. 41 
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mindre utsträckning regler och stadgar (utvändig kontext). Med regler och stadgar syftar det 

mer till konsekvenser för brott mot skolans regler och inte om skolkodernas regler i 

bemötandet av eleverna(närliggande kontext) då man uttryckte dessa som självklara. 

 Lärarna har svårare att förhålla sig till de regler om vilka följder och konsekvenser brutna 

regler ska få. Som lärare S uttrycker ”(…)Hur fyrkantig ska jag vara då med de här 

reglerna?” eller lärare Z ”…varför ska jag rapportera 15 min frånvaro för glömd penna? På 

något sätt så känns det överdrivet… men så är ju jag ganska emot regler överhuvudtaget, det 

är ju mitt problem. Jag tycker ju att man kan prata med eleverna istället…” Man menar 

istället att diskussioner och samtal med eleven är ett lämpligare arbetssätt för att inte ”tappa”, 

eller hota relationen till eleven genom ett agerande som läraren inte tror på, och som eleven 

inte förväntar sig av läraren samt tycker är orimligt beroende på kontext. Precis som 

Hargreaves resonerar om hur mål i en verksamhet fyller en motiverande funktion så länge de 

som jobbar för målet känner en övertygelse och tro på dessa, men får motsatt effekt om de 

inte har något stöd eller ifrågasätts.
38

 

Det framgår hur lärarna till stor del är positiva till skolkoderna. Man uppfattar de som ett 

verktyg för att kunna skapa en trygg och bra arbetsmiljö där folk tillåts ha förväntningar, ta 

plats och behandla varandra med respekt. Dock så framgår också att man har svårt för delar av 

skolkoderna, precis som beskrivits i intervjun av deras uppfattningar om dessa, men också i 

sina beskrivningar rörande utövandet utav deras lärarroll.  

Utifrån teorin om sociala band så kan stabila sociala band uppnås genom kommunikation som 

är både direkt och respektfull. Det ska alltså både finnas plats för spontana uttryck och för 

medveten reflektion kring dessa. Är kommunikationen, verbal eller icke verbal, direkt utan att 

vara respektfull så leder den ofta till isolering och alienation.
39

 Om vi ser till skolkoderna och 

de delar som lärarna har svårt för så är konsekvenserna för brott mot skolans regler direkta. 

De handlar om att visa respekt, men respekten är inte riktad mot personen som står på den 

mottagande sidan av kommunikationen. Dessa delar av skolkoden isoleras och bortses av 

lärarna då den möjligtvis uppfattas tala mot de delar av skolkodernas regler man tycker är bra 

och kan förhålla sig till.  

                                                           
38 Hargreaves, A., Changning Teachers, Changing Times, s. 163 
39 Aspelin, J., Klassrummets mikrovärld, s. 46 
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8.2 Elevperspektivet 

Elevernas svar i intervjuerna kan emellertid ses som komplexa. Deras uppfattningar av 

skolkoderna är i vissa fall att de bör följas villkorslöst för att skapa en bra arbetsmiljö, även då 

man också uttrycker uppfattningar om självklarheter och eget ansvar. Det framgår också av 

elevernas resonemang att relationer är viktiga för deras skolgång.  

Några av eleverna drar också paralleller mellan prestationer och att förhålla sig till regler till 

bra relationer med läraren. Det finns en viss uppfattning om att kontinuerliga brott mot 

skolans regler som att komma för sent, vara störig på lektioner eller glömma material skulle 

kunna få en direkt inverkan på relationen till läraren. Läraren på något sätt är skolkoderna i 

det avseendet. Därför utgår eleverna också ofta utifrån vad man tror är lärarens förväntningar 

för att utifrån det bygga relationer. Ett exempel är hur elev J formulerar sig om skolkoderna, 

som låter ”(…)bryter man en sån här regel så är det ingen big deal egentligen. Men 

konsekvenserna blir ju ändå att ens betyg kommer bli sämre. För relationen till läraren 

försämras ju på ett sätt…”.  

Denna uppfattning av relationen är inte chockerande. Emotionella aspekter i interaktionen 

som i sin tur bygger sociala band och relationer är i hög grad knutna till varandra
40

. Stolthet är 

en sådan aspekt.  

Stolthet kan dras till parallellen att ett arbete eller handling utförs med intentionen att få 

önskade konsekvenser. Dessa konsekvenser är att få beröm eller goda lovord från den man 

avser att behaga med den direkta handlingen - i detta fall läraren. I kontrast till sådan stolthet 

finns en annan typ av stolthet, nämligen en som uppfylls genom ömsesidig bekräftelse. En 

sådan stolthet är inte lika konkret som den som styrs av direkta handlingar, utan betecknas 

istället som uppskattning för vad de är, och inte vad de gör.
41

 Detta blir intressant då lärarnas 

utsagor ser något annorlunda ut. De är mer måna om att faktiskt ge individen, den som den är, 

mer socialt handlingsutrymme. Ett antagande är att det finns en önskan hos lärarna att elever 

kan utveckla sina förmågor, men det framkommer aldrig att utvecklingskurvan av sådana 

förmågor någonsin skulle ha inverkan på relationen till eleven.   

Även då många elever dragit paralleller mellan relation och prestation, så resonerar också 

många elever vidare och menar att de har förståelse för lärarnas agerande och att skolkoderna 

                                                           
40 Ibid, s. 76 
41 Aspelin, J. Klassrummets mikrovärld, s. 75 
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som handlar om brott mot skolans regler inte alltid kan följas, och är ibland även något de 

själva föredrar. De menar att diskussionen och samtalet med läraren borde gå före ett blint 

agerande utifrån regler, som ges i exempel av elev Ä ”Man får ju liksom förstå nivå av 

relevans för att ge straff och ogiltig frånvaro. Sen kanske man ska fråga varför de kommer 

sent först också. Det kan ju vara folk som har det jobbigt hemma, eller problem som de inte 

vill berätta eller så.”.  

Det framgår dock också hur man ser reglerna som något som är där för att hjälpa eleverna att 

ha något att förhålla sig till, men det uppstår viss problematik när det inte följs fullt ut, som 

elev I formulerar det ”lärarna brukar ha överseende när det är speciella… men jag tycker 

inte att ett lagverk kan ha en massa paranteser och det är ju i detta fall upp till alla att tolka 

dem så som de vill… när det gäller frånvaro och glömt material och sånt.” En sådan 

problematik skulle även det kunna skapa irritationer och slitningar i relationer då skolkoderna 

inte är individuellt anpassade, utan det kan ibland uppstå känslor av ”orättvisa”. Sådana 

irritationer skulle kunna uppstå både mellan elever och mellan elever- lärare. Då elever har 

större tendens att uppfatta sina prestationer som relationsbyggande, så kan det få viss inverkan 

på deras relation till sin lärare om de märker att prestationerna inte får den effekt de önskat. 

För att närmare förklara ett sådant förhållningssätt så har jag använt Aspelins beskrivning av 

Hans Zetterbergs resonemang om motivation och kontroll. En sådan förklaring beskrivs ge en 

bild av människan som hyperkonform:  

Det är en människa vars huvudsakliga mål är att sammankopplas med andra 

människor och som för att nå sitt mål ständigt pejlar in och korrigerar sitt beteende 

utifrån andras normerande blickar. Då den andres bemötande i princip avgör 

individens självvärdering och då individen huvudsakligen motiveras av att förmera 

sitt självvärde drivs individen att handla så som det förväntas av honom(…)
42

 

Det har som sagt framgått att många elever till hög grad utgår ifrån lärarnas förväntningar för 

att bygga en relation. Man menar att om skolkoderna är det som förväntas av dem och dessa 

följs, så höjs prestationerna och detta skapar bättre relationer. Eleverna kan tyckas till större 

grad rätta sig efter utvändiga kontexter än de närliggande. De närliggande kontexterna ses 

snarare som ett eget ansvar, och de yttre kontexterna känner man som ett ansvar gentemot 

skolan och läraren.  Relationen till läraren beskrivs av samtliga elever som viktig, däremot så 

finns det olika uppfattningar om vad som bygger en sådan relation. Delar av skolkoderna 

                                                           
42 Aspelin, J. Klassrummets mikrovärld, s. 123 
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finner också ett stort stöd hos eleverna, men det finns då delar där dessa åsikter skiljer sig. Det 

har att göra med konsekvenserna för brott mot skolans regler. Vissa menar att strikt följa 

skolkoderna är till hjälp för att bygga relationer, medan vissa tycker att det är orimliga 

konsekvenser.  

8.3 Sammanfattande kommentar av analysen 

 Eleverna är de som uppfattar skolkoderna som en direkt länk till prestationer. Många har 

uppfattningen att om skolkoderna följts bättre så skulle många elever kunna höja sig och sina 

prestationer i skolan. Dessa åsikter har högre frekvens i elevintervjuerna än hos lärarna. Den 

diskussion om konformitet som nämnts ovan är tillsynes något som skulle kunna verka 

logiskt. Lärarna har en mer försiktig betraktelse av de regler som har att göra med 

konsekvenser av brott. Åsikten är att diskussioner med elever är bättre än direkta 

konsekvenser och att regelverken skulle kunna innebära att man tappar elever istället för att 

de skulle ”rätta sig i ledet”.   

Utifrån den teori som används så har de relationella aspekterna en stor roll i den beforskade 

verksamheten. Både lärare och elever resonerar kring kontext och individuella perspektiv och 

hur relationer med lärare kan vara viktigare för vissa elever än vad det är för andra. Lärarna 

har utifrån sina resonemang dock visat ett större behov av att förändra sin lärarroll mot en 

alltmer personlig sådan än vad eleverna har om sin elevroll. Eleverna tycker att relationen är 

viktig, men att den kollektiva respekten för läraren, som i slutändan är auktoriteten, är något 

som ger förutsättningar för en sådan relation. Lärarna har istället större inblick i de sociala 

och kontextuella förutsättningarna för var individ och har därför också svårare att följa vissa 

av de regler som skolkoderna hänvisar till. Det framgår av intervjuerna med lärarna att möta 

var individ vid dess förutsättningar står över reglerna som skolkoderna vill att lärarrollen ska 

förhålla sig till.   

9. Diskussion 

De delar utav skolkoderna som handlar om förväntningar ses som övervägande positivt och 

relationsbyggande bland elever och lärare. Det relationella förhållningssättet från lärarna på 

skolan har i analysen framgått som något som ligger till grund i deras egen uppfattning av sin 

roll. Samtidigt framgår det att de har svårt att förhålla sig till alla delar utav skolkoderna. De 

delar som handlar om konsekvenser för brott mot skolans regler ses som något som skulle 

kunna skapa sprickor i relationen, eller att man tappar elever under resans gång. Hargreaves 

resonerar om institutionella och organisatoriska mål som en sporre till utveckling för de som 
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befinner sig i verksamheten, men även hur det kan få motsatt effekt om man inte är övertygad 

och har förtroende för sådana mål. De kan tyckas kuva och trycka undan diskussionen för 

alternativ och val och även trovärdigheten hos de som är menade att tjäna sådana mål.
43

  

Lärarna, har i stort har en positiv syn på skolans vision, men det finns delar som man isolerar 

och kanske till och med bortser ifrån. Det kan uppstå problem om lärare har en utvändig 

kontext att förhålla sig till i sitt yrkesutövande om man har för avsikt att bryta ned lärar- och 

elevroller för att enklare kunna bygga interpersonella relationer. Birnik hänvisar till Bosse 

Forsén som resonerar kring rollrelationen och hur den inte uppstår ur tomma intet, utan 

rollförväntningar och rollrelationer är bundna till kulturella sammanhang.
44

 Detta skapar alltså 

vissa förväntningar hos motparten. I Respekten, öppenheten och personligheten uttrycker en 

elev hur samarbetsviljan påverkas om relationen försämras eller förväntningar inte infrias. De 

sociala skillnader man finner hos individer i ett klassrum innebär också att det finns olika 

förväntningar. Det som många elever lyft som positivt med skolkoderna är just vilka 

förväntningar de kan ha på läraren. Även lärare finner dessa positiva och till och med som 

självklarheter i sin yrkesutövning.  

Problematiken uppstår där skolkodernas konsekvensdelar krockar med lärarnas ambitioner att 

tillsammans med eleverna bryta ned de roller som försvårar relationer byggda på sociala band 

som bägge parter finner viktiga i sin verksamhet. Skulle lärarna blint styra sin lärarroll efter 

den utvändiga kontexten (institutionella), så finns en klar risk att de sociala banden till 

eleverna skulle ta skada, om ens utvecklas. Det verkar finnas en konflikt i hur socialiseringen 

av eleverna ska gå till. Socialisering som brukar definieras som en process i vilken en individ 

anpassas till vuxensamhället och hur denne introduceras till roller, normer, värden, attityder 

etc. som hen behöver för att fungera i samhället.
45

 Skolan har också ett sådant uppdrag där de 

ska få chansen att utvecklas till människor och förberedas för att arbeta och verka i 

samhället.
46

 Med sådana utvändiga kontexter att förhålla sig till, så har människan också ett 

fundamentalt behov av att skapa sociala band och knyta samman med andra människor för att 

skapa vad vi kallar personlig utveckling. Om de sociala banden hotas eller ständigt klipps, så 

faller vi sönder som människor.
47

 Det är ett ställningstagande lärarna måste göra, och en 

                                                           
43 Hargreaves, A. Changing Teachers, Changing Times, s. 163  
44 Birnik, H. Lärare- och elevrelationen, s. 132 
45 Aspelin, J., Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, s. 51 
46Skolverket, Läroplan GY-11, s. 6  
47 Aspelin, J., Klassrummets mikrovärld, s. 41 
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väldigt svår balansgång – att finna balansen mellan det interpersonella mötet och den 

utvändiga kontexten för att möta förväntningar från olika individer.    

Aspelin diskuterar hur ordning i klassrummet är bra att sträva efter, men knappast tänkbar. 

Läraren behöver ständigt anpassa sina undervisningsmetoder beroende på en uppsjö av 

aspekter: årskurs, ämne, program, tid på dagen osv. I varje klass så finns det en lärar- 

elevrelation som har ett specifikt och egenartat kommunikationsmönster. Varje lektion kan 

ses som en egen episod av verkligheten.
48

 Vissa gånger styrs det av en mer strukturerad 

socialitet, andra gånger av en öppen sådan. Oavsett vilken metod man använder sig av så 

kommer undervisningen knappast kunna hållas strukturerad helt igenom. Inte heller kommer 

den behöva vara ostrukturerad helt igenom. Det menas att all kommunikation som äger rum, 

gör så genom gemensamt överenskomna regler. Dessa kan dock avvika och förändras, men 

det är det sociala beteendet som formas som också formar undervisningssituationen.
49

 Det är 

de gemensamt överenskomna regler som skapar strukturen i en sådan situation, och strukturen 

kan därför påverkas av närliggande kontext. Skulle då lärare eller elever helt styra 

undervisningen eller sina roller utifrån förväntningar som finns i en uteliggande kontext så 

finns en risk att de sociala banden skadas och den interpersonella relationen lämnas vid 

dörren.   

Problematiken som framgår i huruvida skolkoderna följs eller inte följs ifrån ett sådant 

perspektiv ligger i elevers uppfattning hur strukturen är beroende av dessa regler. Lärarna som 

inte följer sådana regler (handlar framförallt om konsekvenser för brott mot skolans regler) 

bryter det som ska vara struktur, för att istället försöka skapa sin egen strukturerade socialitet 

genom relationer. Aspelin pratar som jag nämnt ovan om ”överenskomna regler” i 

klassrummet för att skapa struktur. Ett annat problem med skolkoderna blir då, att dessa 

överenskomna regler är något som är menat att arbetas fram utifrån en relationsbyggande 

process mellan lärare och olika individer i olika klasser. De överenskomna regler som 

skolkoderna står för är inte framtagna av lärare och elever. 

Det som framgår som uteslutande positivt i skolkoderna är förväntningar och de stadgar som 

uppmuntrar ett bra uppförande. Även då de förväntningar som lärare kan ha på elever till stor 

del beskrivs som självklara av eleverna. Där blir resonemangen kring läraren som en roll eller 

en person intressanta. Birnik resonerar kring individers behov av att bli sedda och bekräftade. 

                                                           
48 Aspelin, J. Klassrummets mikrovärld, s.100 
49 Ibid, s.101 
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Det är inte tillräckligt att vara en i mängden, vilket också uttrycktes av elever i intervjuerna. 

Om tilliten mellan lärare och elev ska kunna utvecklas så behöver läraren också utveckla en 

empatisk förmåga, stödja och vara engagerad i var och varje enskild elev.
50

 En sådan 

utveckling gör vi inte på egen hand, utan det görs mellan individer i det direkta mötet då 

sociala band är ett relationsbegrepp, och förändras genom interaktioner.
51

 Den traditionella 

lärarrollen som sådan ger möjligheten att förhålla sig till regler och bestraffningar utifall 

regler skulle brytas.
52

 Utifrån ett sådant perspektiv är elevers förväntningar på lärarrollen helt 

andra. Om en lärare kontinuerligt förhåller sig utifrån utvändig kontext, så hade det inte 

uppstått några konflikter och de ”sociala band” som funnits hade antagligen inte skadats 

nämnvärt. Men Birnik fortsätter och menar att har läraren medvetet låtit sin person träda fram 

så är regler och bestraffningar inte längre ett alternativ.
53

 Jag tolkar det som att: om läraren 

låter personen träda fram så utvecklas det sociala bandet mellan lärare och elev, vilket gör att 

nya förväntningar och överenskomna regler skapas. Då blir det allt svårare för läraren att 

förhålla sig till en utvändig kontext och andra regler då detta i högre grad riskerar att hota de 

band som utvecklats.  

Ronald Heck menar att ledare, och kanske då lärare, ofta är de som har stort inflytande på 

verksamheten och individers beteende och handlingar i en sådan verksamhet. Till stor del då 

de förväntas leda verksamheten mot gruppens bästa intresse.
54

 I intervjuerna med lärarna så 

framkommer det genom deras resonemang att de ser och uppfattar sin roll som avgörande för 

relationsbygget i skolan. Dock så är det inte utan ett ganska ambivalent förhållningssätt. 

Lärarna lägger till stor del vikten på hur de själva är i klassrummet, men förväntar sig också 

att eleverna drar sitt strå till stacken. Att det är arbetet tillsammans med eleverna som skapar 

förutsättningar att faktiskt bygga goda relationer.  

Det handlar inte om hur den endera parten förhåller sig, utan det är interaktionen mellan 

människor som utgör omgivningen och sett till given social situation kan man inte isolera 

individen i det sociala samspelet.
55

 Det verkar ligga en konsensus i detta då Birnik hänvisar 

till Hargreaves och menar att det hela är en process av påverkan och ömsesidigt beroende. Att 

                                                           
50 Birnik, H., Lärare- elevrelationen, s. 133 
51 Aspelin, J., Klassrummets mikrovärld, s. 40 
52 Ibid, s. 132 
53 Ibid, s. 132  
54 Heck, H., R., Leadership and culture: Conceptual and methodological issues in comparing models 
across cultural settings, 1996, s. 76 
55 Aspelin, J., Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, s. 19 
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individers beteende bara kan förstås i kontext av den sociala grupp den ingår i. Bryter en elev 

mot normen, så bör man utifrån detta perspektiv inte sätta strålkastare på eleven, utan måste 

även se vilka beteenden läraren framkallar hos eleven. Ur ett sådant synsätt bör läraren gå till 

sig själv och reflektera över sitt förhållningssätt gentemot eleverna.
56

 Det framgår i 

intervjuerna att lärarna går i funderingar om att reflektera över sin roll och utvärdera sig själva 

utifrån skolkoderna. Samtidigt så lägger lärarnas resonemang kring relationsbygget stor vikt 

vid hur de är beroende av möjligheten att se och läsa de individuella och kontextuella 

situationer som råder för att kunna bemöta eleven på rätt sätt och utveckla de sociala banden. 

Det bemötandet menar man är viktigt för att eleven ska känna sig bekväm i sin roll som 

individ i klassrummet och få ett utökat socialt handlingsutrymme.  

Elever drar parallellen till ansvar och respekt.  Man känner att man har ett ansvar som elev 

och att infria lärarens förväntningar för att därigenom också infria förväntningar man har på 

sig själv. Som denna uppfattning hittas i utfallet ”Ibland handlar ju respekt om att du vill 

göra ditt bästa för någon… jag vill visa dig att jag respekterar dig och jag vill visa att jag är 

värdig att gå här och att man visar respekt på så sätt.” Om man är kvar i tanken att eleverna 

utgår från skolkoderna i vad de uppfattar som lärarnas förväntningar på dem, så stannar 

relationen vid dessa och kan ses som konformitet. Eleven vill göra sitt bästa för läraren och 

leva upp till vad de uppfattar som lärarnas förväntningar, så att eleven känner sig legitimerad 

att gå på skolan.  

Konformitet är intressant i diskussionen av sociala band och relationer. Enligt Aspelin så 

resonerar Scheff om respektsystem i sociala sammanhang och hur dessa spelar en stor roll i 

hur vi förhåller oss i olika sociala situationer. Det bygger på att människan har ett behov av att 

känna respekt från andra människor och känna sig positivt värderad. Men i möten ansikte-

mot-ansikte bortses aldrig aktörernas sociala position eller status. Man vill utifrån sin status 

aldrig få för lite eller för mycket respekt, utan det är viktigt att man erhåller precis den respekt 

som man har föreställningar om att behöva.
57

 Uppträder en individ konformt utifrån den 

sociala normen så känner denne stolthet, men uppträder den utanför normen så känner den 

skam. Det gör att vi som människor handlar konformt utifrån sociala normer för att inte känna 

skam, och för att inte klippa banden till den andre eller kollektivet.
58

  

                                                           
56 Birnik, H., Lärare och handledning, s. 18 
57 Aspelin, J., Klassrummets mikrovärld, s. 103 
58 Ibid s. 104 
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En sådan föreställning är inte helt ovidkommande efter analysen av intervjuerna med 

eleverna, som vid ett intervjutillfälle menade att brott mot regler har en negativ effekt mot 

klassen mer än en själv. Det kan ha att göra med skam gentemot andra individer då man inte 

följer normen. Eller hur relationen med läraren blir sämre om man inte följer reglerna för det 

påverkar ens betyg. Prestationer som från elever ofta dras i parallell med relationen till 

läraren, kan bero på elevers förhållningssätt till sin sociala position i klassrummet. 

 

10. Sammanfattning/ Reflektion 

Jag gick ut i denna studie i förhoppning om att finna svar till frågor om skolkoders betydelse 

och eventuella inverkan på relationsbyggen mellan lärare och elever. Utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv så tillskrivs kontexten ha en stor roll för sådana relationer. De 

lärare och elever som deltagit vid intervjuerna reflekterar även de över kontextuella aspekter i 

relationsbygget. Dock så sker en sådan reflektion på helt olika grunder. Många elever tenderar 

att reflektera över relationer genom de utvändiga kontexterna, det vill säga skolans policy och 

skolkoderna. Det har till stor del att göra med generella kopplingar elever gör mellan 

relationen till lärarna och prestationer. Det kan bero på de förväntningar som elever har på sig 

själva och på sina lärare. Eleverna ser ut att utgå ifrån förväntningar om att lärarna även de till 

stor del utgår från regler, stadgar och struktur i sin förhållning till eleverna. Det finns 

naturligtvis undantag.   

Ett övertygande antal av de intervjuade eleverna resonerade också kring relationer som 

trygghet, tillit och respekt, samt vilken vikt den hade för deras skolgång. Intervjuer med 

lärarna gav en liknande syn på relationers betydelse för deras verksamhet. Relationen ses som 

viktig, dels för att kunna utöka elevers sociala handlingsutrymme, men också för att kunna 

skapa en lärarroll som de själva kunde förhålla sig till. Det framkommer att det till stor del är 

lärarna som faktiskt dikterar villkoren för hur relationen ska se ut då eleverna till stor del 

utgår från lärarnas förväntningar på eleverna i sin uppfattning kring relationer. Skolkoderna 

ses mer som regler som bör följas, till skillnad från lärarna som ser skolkoderna som ett i 

atmosfärsbundet verktyg för att skapa goda arbetsmiljöer. Det är istället beroende på hur 

mycket person som läraren låter träda fram och vilket individbemötande en lärare har som de 

flesta elever uppfattar troligt att de har en god relation med.  
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Skolkoderna uppfattas till stor del som positiva, både av lärare och av elever. Det som 

uppfattas som positivt kan dras i parallell med det som uppfattas som ”självklarheter”. 

Resonemangen tar ofta upp hur man ser självklarheter i skolkoderna. De ”underförstådda 

regler” som skolkoderna är framtagna i, kan därför också ses som just det. Man finner det 

positivt i termer av stadga och struktur, att det ger alla på skolan något att förhålla sig till. 

Både lärare och elever lyfter det positivt att förväntningar ligger som en grund, där man inte 

bara ser vad lärare kan förvänta sig av elever, men också vad elever kan förvänta sig av sina 

lärare. Elever ser den aspekten som positiv, då många inte reflekterar över vad de faktiskt kan 

ha för förväntningar på lärare. Sådana förväntningar behöver heller inte vara speciellt 

beroende på hur elevers sociala situation eller kontexten ser ut, utan ses mer som en positiv 

hjälp för dem. Lärarna ser det som positivt då de kan utgå från sådana förväntningar för att 

utvärdera sig själva.  

Dock så finns det också aspekter utav skolkoderna som ses som mer negativt och som denna 

studie kommit fram till som problematiskt. I intervjuerna med eleverna så ses konsekvenserna 

av brott mot skolans regler på ett eller annat sätt som negativt. Antingen för att de inte följs av 

lärare eller elever, vilket enligt några elever förringar hela tanken och syftet med skolkoderna. 

Andra elever tycker att samma konsekvenser är överdrivna och orimliga. Det bör återigen 

dras till parallell till kontexten. Lärarna verkar ha ett begränsat intresse att följa de delar av 

skolkoder som handlar om brott mot skolans regler då dessa skulle kunna hota den 

relationsbyggande process som ständigt fortgår i undervisningssammanhang. Skolkoder och 

regler blir abstrakta i jämförelse med den direkta och närliggande kontext som läraren och 

eleverna befinner sig i. Den tillit, trygghet och respekt som skapar och utgör de sociala 

banden mellan lärare och elever skulle kunna hotas om lärarna förhåller sig till sådana 

abstraktioner istället för att se till elevernas situation.  

Empirin visar tydligt hur lärare har ambitioner att bryta ned bilden av läraren och bryta ned 

förväntningarna på lärarrollen som en stark auktoritet som inte kan ifrågasättas. De lägger 

stor vikt vid diskussionen med eleven och det framgår att relationer och sociala band framgår 

som fundamentala faktorer för att främja elevens skolgång, personlig utveckling och att känna 

sig bemött som en individ. Skolkoderna ses till stor del som en hjälp i ett sådant 

relationsbygge, men det tycks finnas delar av den skulle kunna hota det sociala bandet genom 

att skicka ut mixade signaler och en labilitet i den trygghet och tillit som banden bygger på. 

Även elever beskriver skolkoden som positiv och relationen som viktig för deras skolgång. 
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Dock har man större tendens att kategorisera skolkod, prestation och relation i en ordning där 

den ena kategorin kan påverka den andra istället för att ses som en symbios. De knyter inte 

sällan respekten för skolkoderna med prestationer och hur dessa påverkar lärarens syn på 

eleverna och relationen till läraren står i slutet av ett sådant led.  

Att läraren då är den som dikterar villkoren för hur relationen till individerna ser ut, är inte 

konstigt. De har en större helhetsuppfattning av hur skolkoderna, sociala band och 

prestationer tillsammans bygger verksamheten. De har större kontroll, och tillåts också ha 

kontroll över utformningen av mötet då eleverna istället tycks uppfatta det som ett flertal 

aspekter att förhålla sig till. Då de tycks ha fler aspekter att förhålla sig till, och mena att det 

ligger i ansvar som elevroll att förhålla sig till dessa, så kan man ana en viss anpassning och 

blir aningen konforma. 

Visst kan man väl säga att det som står i skolkoderna gör sig synligt i lärare- elevrelationen. 

Men att säga att det som står i skolkoderna följs för att koderna finns, är inte lika självklart. 

Det som står i koderna handlar om att skapa en bra arbetsmiljö genom riktlinjer som bör 

följas. Det är många som ser dessa riktlinjer som självklarheter, särskilt bland lärarna som 

menar sig ha ambitioner att utstråla detta genom sin person och yrkesroll. Majoriteten av 

eleverna verkar även de uppfatta detta som självklarheter, och där kan den sociala aspekten 

göra sig synlig. I det avseendet så verkar de elever som deltagit i studien vara en homogen 

grupp. Vad som framgått däremot är att även lärarna ser dessa som självklarheter och arbetar 

också utifrån sin egen modifierade lärarroll för socialisera eleverna på ett sådant sätt. Man 

tycker dock att det är väldigt bra att sådana riktlinjer finns för att ha något att hänvisa till, men 

även för att kunna utvärdera sig själva som lärare. Förutom det faktum att skolkoderna är 

skrivna i god mening och för att göra skolmiljön trivsam, så är det också troligt att lärarnas 

positiva uppfattning av skolkoden och visionen är att lärarna tillåts att, och uppmuntras till att 

faktiskt skapa sin egna relationella ledarroll. Hindret man kan se i en sådan process är dock att 

det också i skolkoderna finns konsekvenser för brott mot skolans regler. Skulle läraren börja 

utgå från regler som är skapade utanför processen av de sociala banden mellan lärare och elev 

så tvingas läraren in i en traditionell lärarroll, och bandet hotas eller klipps av i brist på 

förtroende, tillit eller trygghet från eleven.  

Kanske bör man diskutera centralisering eller decentralisering av lärarrollen. Eleven tycks ha 

mycket faktorer att förhålla sig till och dagens lärare lägger stor vikt vid det relationella mötet 

med individen när de beskriver sin yrkesroll idag. Visioner och policys är bra att ha så långt 
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som att en majoritet kan ställa sig bakom dessa. Men att istället överlåta eller ta ifrån 

verksamhetens aktörer dess egna metoder för att skapa en socialt trivsam miljö för att undvika 

irritationer över vad som bör göras mot vad som faktiskt görs. Sociala band kan fortfarande 

byggas och utvecklas, men det bör vara till fördel om de sociala banden kan utgå ifrån 

likartade förhållningssätt, kontexter och förväntningar. För att kunna tillgodose lärarnas 

ambitioner av att hålla diskussioner och samtal med sina elever, och elever dessutom har 

skilda uppfattningar om vissa regler och konsekvenser. Konsekvenser för brott mot skolans 

regler uppfattas som allt från för snälla till överdrivna och onödiga. Kanske är att föredra 

genuint överenskomna regler för att ligga till grund för skolans policys. På så sätt finns det 

möjlighet för läraren att behålla ett relationellt ledarskap samtidigt som den yttre kontexten 

ligger närmre den inre kontexten och det direkta mötet med individen, vilket gör det enklare 

för alla aktörer att förhålla sig till dessa.  

Denna studie har pga. en nödvändig begränsning endast undersökt en mindre del utav skolan. 

Denna del utgör ett och samma program och det hade varit intressant och kanske till och med 

nödvändigt att se hur skolkoderna och relationer uppfattas på andra delar utav samma skola. 

Uppfattningen kan skilja sig beroende på om skolans program har olika kulturer och 

förhållningssätt. Lärares arbetsmetoder eller pedagogiska syn kan skilja sig och elevers 

ambitioner och bakgrunder kan vara betydande för hur man ser sin skolgång. Kanske hade 

också en kompletterande studie om institutionella och organisatoriska utvecklingsmöjligheter 

kunnat bidra till studien. Det hade varit intressant att närmre undersöka skolans ambitioner för 

framtiden, pedagogisk syn och ledarskap.   

Jag avrundar med att säga några sammanfattande ord. Lärare och elever lägger stor vikt vid 

relationer och en väl fungerande interaktion. Det som står i skolkoderna ses som viktiga och 

positiva, men framgår också vara självklarheter för många. Dessa kan därför också kanske 

korrekt kallas för ”överenskomna regler”. Regler som kanske inte främst följs för att de står i 

skolkoderna, utan för att de förekommer naturligt i lärare- elevrelationen. Det som kan ses 

som problematiskt är uppfattningen av kontext, förhållningssätt till kontexter och dess 

inverkan på de sociala banden som byggs. Lärare har i sin utformning av sin yrkesroll känt ett 

behov att kliva ur lärarrollen och visa sin personlighet för att kunna skapa relationer, men 

elevers förhållningssätt dras och slits mellan olika aspekter och förväntningar att det blir 

svårare, och kanske tryggare att finna sig i, och stanna i en elevroll. Man bör fundera på hur 
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man kan förenkla elevers situation i ambitionerna att skapa goda arbetsmiljöer som främjar 

deras personliga utveckling.         
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kat tegat tgym nasiets Vision 

Vi  v i l l  at t  al la elever  och personal  ska: 

• Bidra t i l l  god kam ratskap 

• Visa ömsesid ig respekt  

• Ha en posi t i v  at t i t yd 

• Göra goda arbetsinsatser  

• Verka f ör  en t r ivsam  arbetsm i l j ö 

 

SKOLKOD 
Per sonalen  f ör vän t ar  si g av  d i g som  elev  at t  du : 

Komm er  i  t id  

Har  m ed d ig det  du behöver  t i l l  lekt ionerna 

Uppt räder  t revl igt  

Sam arbetar  och al l t id  gör  d i t t  bästa 

Hål ler  rent  och tar  ansvar  f ör  mater ial  och lokaler  

 

Du som  elev  k an  f ör vän t a d ig at t : 

Få hj älp at t  lära dig så mycket  som  mö j l i gt  

Al la lekt ioner  är  väl  f örberedda och meningsf ul la 

Vi  sam arbetar  och uppmunt rar  

Bl i  t revl igt  och rät t v ist  bemöt t  

Dina åsi k ter  ef ter f rågas och tas på al lvar  
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Konsekvenser  av brot t  mot  skolans regler  

De 3 regler  som  vi  t id igare d iskuterat  gäl ler  t i l l sv idare.  

 

1 .Sen  ank om st : Dör ren stängs när  lekt ionen star tar , elev släpps  

in när  det  är  pedagogiskt  läm pl igt . 15 m inuters ogi l t ig f rånvaro  

rappor teras i  skola 24. 

 

2. Inget  m at er i al  m ed  si g t i l l  l ek t i onen , penna, bok  et c. 

gäl l er  även  om by t esk läder  t i l l  i d r ot t en :  Be eleven häm t a  

mater ialet , rappor tera m inst  15 m inuters ogi l t ig f rånvaro i   

skola 24. 

 

3. Vid  oläm pl i gt  upp t r ädande: Visa ut  eleven f rån  lekt ionen,  

ogi l t ig f rånvaro rappor teras. 
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