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Abstract 

What makes some teachers succeed in their role better than others? Teachers often view the 

role they are in and the responsibility they have differently, this study hopes to show a facet of 

modern research in the field of student-teacher relationships and their effect on factors like 

motivation and results. This study has been modeled as a systematic literature review. Results 

are divided into four categories: relationship, motivation, emotion and behavior. The 

discussion is based on the main results that teacher-student relationship is of great importance 

in students' development of cognitive and behavioral faculties as well as academic 

achievement. 
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Sammanfattning 

Vad gör att vissa lärare lyckas bättre än andra? Lärare ser ofta skiljt på rollen de innefattar och 

ansvaret de har. Syftet med denna studie är att visa på modern forskning inom hur en lärare-

elev relation inom skolan för vuxna och gymnasieelever påverkar och förändrar lärande och 

lärmiljön. Denna studie har genomförts som en systematisk litteraturstudie. Resultat är 

uppdelat i fyra underkategorier: relation, motivation, känslor och beteende. Diskussionen 

utgår ifrån huvudresultatet att lärare-elev relationen är till stor vikt i elevernas utveckling, 

kognitivt, behavioristiskt samt för akademiska resultat. 

Nyckelord 

lärare-elev-relationer, relationsfrämjande arbete, lärande, motivation, prestation, självkänsla, 
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Inledning 
 

Varför lyckas vissa lärare bättre än andra när det gäller kunskapsförmedlande? Det är 

såklart en mycket komplicerad fråga men efter ett par års erfarenhet av vuxenutbildning 

inom matematik och engelska samt månader av VFU kan jag tycka att jag ser vissa 

mönster. Ett av dessa mönster jag tsveriycker mig sett är att i uppdraget att skapa en 

lärande klassrumsmiljö där eleverna motiveras och förs framåt är relationen till läraren 

kanske en av de viktigaste faktorerna. Jag tror mig sett stora förändringar där relationen 

varit god samt avhopp och eller dålig motivation där relationen inte har varit fruktsam. 

Jag tror mig sett hur jag inte bara påverkar eleven i sig utan genom att eleven mår bra 

ger kontakt elev-elev mer än den skulle gjort annars, jag tror att en god relation och 

öppenhet skapar en propagerande kraft och atmosfär framåt i klassrummet. Skolverket 

(2013) styrker denna åsikt i sin sammanfattning av PISA 2012 genom att skriva att i 

skolor med bättre elev-lärarrelationer tenderar klassrumsklimatet och resultatet att vara 

bättre.   

 

Jag har själv märkt stora skillnader i hur vi lärare arbetar med eleverna och vad vi 

tycker ingår i vårt ansvar och vår arbetsbeskrivning, hur aktivt man deltar i elevernas 

tillvaro varierar till stor grad beroende på lärarens inställning och elevernas 

motivationsarbete följer samma mönster. Aspelin (1999) menar att vissa ser lärarens roll 

som att hjälpa forma elevernas personligheter och framtid medan andra hävdar att lärare 

har till uppgift att medverka till elevernas lärande men inte mer. Skollagen kräver att 

lärare skall främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt ge stöd och 

stimulans till eleverna så att de utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). 

Tolkningen av vad detta innebär är i min mening inte enhetligt från lärare till lärare, vi 

arbetar utifrån olika förståelse och förutsättningar. Maslow och Frager (1987) hävdar i 

enhet med skollagen att trygghet är viktigt för att en människa skall kunna utvecklas, de 

säger dock också att denna trygghet skapas i medmänskliga relationer, något som inte 

framgår lika tydligt.  

 

Hur motverkar vi som lärare den våg av utanförskap och avhumanisering som syns 

tydligt i samhället idag? Relationsmedveten pedagogik är egentligen ingenting nytt, 

men hur påverkar det egentligen? Detta arbete syftar till att se vad dagens forskning 

säger om ämnet, är verkligen relationen så viktig som jag misstänker? Hur kan en lärare 

skapa och bibehålla goda relationer?  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad internationell forskning inom olika 

discipliner så som undervisningsforskning, sociologi och psykologi de senaste tio åren 

säger om hur en lärare-elev relation inom skolan för vuxna och gymnasieelever 

påverkar och förändrar lärande och lärmiljön. 
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Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar 

valts 

 Vad säger dagens forskning i olika discipliner om hur viktig lärare-elev 

relationen är för elevers utveckling? 

 Vad säger dagens forskning i olika discipliner om hur lärare-elev relationen 

påverkar förutsättningen för lärande?  

 Vad säger dagens forskning i olika discipliner om hur en lärare-elev relation kan 

påverka motivation, prestation? 

 Under vilka discipliner och i vilken typ av källor hittas information om lärare-

elev relationen i denna sökning? 

Teoretiska utgångspunkter 

Läroplanen gy11 (Skolverket, 2011) föreskriver hur skolan skall främja förståelse och 

inlevelse för andra människor, dock finns ingen metodik eller förslag för hur lärare skall 

kunna leva upp till dessa mål utan lärare förväntas själva skapa och underhålla sin bild 

av vad som behövs och kan göras. Denna studie utförs utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv med interaktionen i centrum, de utvalda forskningsartiklarna är dock inte 

nödvändigtvis utförda i det sociokulturella perspektivet för att ge bredd till 

undersökningen. Hade tid funnits hade undersökningen kunnat utföras utifrån ett flertal 

perspektiv. 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är grundat i psykologen Lev Vygotskijs arbete inom 

barns inlärningspotential. Vygotskij (1995) menar att interaktionen mellan mottagare 

och givare i skolans fall elev och lärare som ger utgångspunkten och grunden för 

lärande, han hävdar att kreativt lärande i stället för att vara ett isolerat beteende hos 

mottagaren i sig är i högsta grad beroende av interaktionen med givaren, ett utbyte av 

kunskaper och erfarenheter är alltså nödvändigt. Vygotskij valde att avgränsa och 

uppdela inlärning och inlärningsförmåga i områden, ett område kallar han den aktuella 

utvecklingszonen och ett den närmaste utvecklingszonen, den aktuella 

utvecklingszonen beskrivs som den zon där subjektet klarar av att lösa problem och 

använda redskap. Den närmaste utvecklingszonen avgränsas av vad subjektet kan 

prestera alltså den aktuella zonen och vad subjektet kan prestera med hjälp av en 

kompetent vuxen eller kamrats ledning (Säljö, 2014; Lindqvist, 1999). Vygotskij menar 

utifrån dessa zoner att kreativt lärande är det som ligger i den närmaste 

utvecklingszonen, lärande sker även i den aktuella zonen men kreativt lärande sker i 

huvudsak i den närmaste utvecklingszonen. Williams (2006) menar i sin bok När barn 

lär av varandra: samlärande i praktiken att i processen att kommunicera kunskap så 

använder båda parter sig av ett förändrat förhållningssätt. Lärandet och genomförande 

ändras och behandlas därför i handlingen och på grund av handlingen. Williams menar 

vidare att parten med mer kunskap sätter sig i en stöttande och vägledande roll, hon 

beskriver hur imitation är en huvuddel i konstruktivt lärande och hur pedagoger som 

använder sig av imitation och uppmuntrar till den kan få starka inlärningsresultat 

(Williams, 2006). Detta imitationssynsätt stöds av Roger Säljö när han beskriver hur 

barn genom samarbete kan ta del av varandras kunskaper, han skriver att genom att 

förstå hur andra föreställer sig världen kan ett medvetande och urskiljande göras om 
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vad som är värdefulla iakttagelser i situationen, på så sätt kan barnen sortera och 

fokusera på det som enligt den andra personens föreställningar är viktigt och därmed 

främja sitt eget lärande (Säljö, 2014).  

 

En god lärare-elev relation 

Vad är då en god relation? Thomas J. Scheffs teori om emotioners roller i en social 

interaktion visar på hur sociala band och upprätthållandet av dessa är centralt för 

människors drivkraft. Genom relationerna skapas motivation för positivt socialt 

beteende, gemenskap, samspel och kontakt (Aspelin, 1999). Genom lärarens 

kommunikation skapas både goda och negativa relationer. Aspelin beskriver karaktären 

av dessa band i hur kommunikationen skapar samstämmighet och likhet hos deltagarna 

och hur en deltagare liknar sitt beteende till varandra. Ellmin (2011) beskriver med 

hjälp av flera forskares perspektiv flera centrala delar som krävs för att skapa och 

bibehålla en god relation: lyhördhet mot sina elevers behov, eleverna skall kunna 

påverka sitt eget lärande, läraren skall inspirera eleverna i sin utveckling, eleverna 

behöver respekt och uppmärksamhet, ett stödjande klimat måste skapas där eleverna 

utvecklas socialt och kunskapsmässigt samt att tilltro, respekt och hopp måste skapas 

hos eleverna. Dessa olika interaktioner ger enligt Ellmin (2011) generellt positiva 

resultat både akademiskt och personligt. Hamre och Pianta (2001) beskriver hur lärare 

som skapar positiva relationer samtidigt skapar en klassrumsmiljö som engagerar och 

stödjer elever både socialt och akademiskt. De beskriver den goda relationen som en 

relation baserad på närheten två individer kan känna mellan sig påverkad av en varm 

och givande atmosfär av positivitet. Relationen beskrivs om grundande för elevers 

trygghet i klassrummet utan vilken ett utforskande arbetssätt skulle vara högst 

begränsat, utan vilken utveckling av positiv social förmåga, självförtroende och 

självkänsla försvagas (Hamre & Pianta, 2001). Det finns dock tecken på hur en god 

relation lärare-elev bara är en del av den komplicerade utvecklingsprocessen. Elevers 

egna engagemang, delaktighet och val av roll har en stor inverkan på lärandet och har 

visats ge starka akademiska resultat även utan en god relation (Ellmin, 2011). 

Motivation 

Lust och olust har undersökts sedan de gamla grekerna. Idag finns flera olika synsätt på 

vad det är och hur det fungerar (Karlsson, 2007). Jenner (2004) talar om Freuds teorier 

om konflikt och behov från barndomen hänger ihop och hur det skapar drift men också 

hur kritik mot denna teori sporrat den psykologiska världen till mer forskning. Maslow 

utvecklade det humanistiska synsättet och formade en motivationsteori som hävdar att 

man inte kan fokusera på någon enstaka faktor av människan för att förklara motivation 

utan att det handlar om en helhet delvis beroende på medvetna val (Hein, 2012). 

Frederick Herzberg menar i sin tvåfaktorteori som delvis bygger på Maslows 

behovstrappa (en femstegstrappa som visar behovsprioriteringar med basbehov i botten 

och kreativitet i toppen) att det finns två huvudkategorier inom motivation och 

behållning av motivation. Den första: hygienfaktorer såsom relationer, 

arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter måste först finnas för att subjektet skall 

kunna förebygga ohälsa och främja ett friskt psykiskt tillstånd utan vilka motivation inte 

kan bibehållas. Detta knyter an till människans mer basala behov i de lägre stegen av 

Maslows trappa. Den andra kategorin består av motivationsfaktorer såsom ansvar, 

bekräftelse och prestation, dessa bidrar till att stabilisera detta drivande stadie. Denna 

faktorgrupp kopplar personutveckling och de övre delarna av Maslows behovstrappa 

samt stödjer den andra kategorin (Hein, 2012). Jenner (2004) nämner också hur 
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motivation i skolan handlar om bemötande. De beskriver motivation som beroende av 

tidigare erfarenheter och bemötande och tar upp hur förväntningar i största grad 

påverkar elevernas resultat och hur lärarens verbala kommunikation och kroppsspråk 

kan förmedla denna förväntning. Läroplanen gy11 (Skolverket, 2011) beskriver hur 

skolan skall främja en livslång lust att lära samt utveckla eleverna så långt som möjligt. 

Samtidigt skriver de att eleverna förväntas ha förmågan att samt vilja ta eget ansvar. 

Motivation i sig är inte nämnt men kan ändå lätt tolkas som en del av läraruppdraget 

samtidigt som det förväntas finnas hos eleverna från början.  

Metodologisk ansats och val av metod 
 

En systematisk litteraturstudie är en genomgång av vetenskapliga artiklar inom ett fält 

med en välstrukturerad vetenskaplig metodik. Metoden söker och analysera ett fält av 

kunskap genom att undersöka alla artiklar relevanta till en frågeställning. Metoden är 

välanpassad till praktiska frågeställningar och är därför passande för denna studie och 

dess frågeställningar. Studien kommer på grund av sin metod ha väldigt specifika krav 

på ett systematiskt sätt att planera, undersöka och inskriva forskningen och 

forskningsmetodiken. Studien behöver väl genomtänkta och välbeskrivna 

sökningskriterier och skall utföras enligt en vald sökstrategi (Eriksson Barajas, 

Forsberg, & Wengström, 2013). 

Denna uppsats är byggd på en systematisk litteraturstudie genomförd med hjälp av 

sökningar inom tre databaser vilka resulterade direkt och via referenser i 17 artiklar om 

ämnet. Dessa artiklar inkluderar kvalitativa och kvantitativa studier, artiklar och 

metaanalyser för att enligt Eriksson Barajas et al., (2013) få ett större djup i resultatet. 

Lärare-Elev relationen definieras i denna text som den yrkesprofessionella relation som 

under skolgång formas mellan elever och lärare. 

Kriterier för urvalsprocessen 

Inklusion 

Artiklarna måste behandla det valda syftet samt vara peer reviewed. Artiklarna fick 

komma direkt från sökningar i databasen men också från utvalda referenser utifrån de 

artiklar som valdes i databassökningarna.  

Avgränsning 

Artiklar med språk utanför Svenska och Engelska exkluderades, forskning med 

publicerings år före 2005 exkluderades då en modern forskningsbild eftersöktes, artiklar 

utan tillgänglig fulltext exkluderades, artiklar utan peer review exkluderades samt 

artiklar vars innehåll bedömdes skilja sig från det valda syftet exkluderades. Artiklar 

som inte berörde informanter i åldrarna 15 och uppåt exkluderades då elever inom 

vuxenutbildning och gymnasiet var vald fokus för undersökningen. 

Sökning 

Databaser 

I sökningen inkluderades ett flertal databaser för att återspegla det teoretiska 

perspektivet av studien: ERIC vilken innehåller över femtio år av utbildningsrelaterad 
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forskning, PsycINFO som är en stor databas som bland annat behandlar psykologi, 

psykiatri, utbildning, medicin samt SwePub som tillhandahåller svensk forskning från 

svenska lärosäten. Sökningar inom artikelreferenser tog också studien till Sage Journals 

och ScienceDirect. Sökningarna avgränsades genom att kombinera sökorden vilket 

visas i Tabell 1 på sida 7. 

Forskningsetik 

Litteraturstudier är en av de studieformer som kräver etiska överväganden, det är viktigt 

att undvika vetenskaplig oredlighet och falska eller förvrängda perspektiv eller fynd. 

Det är viktigt att använda forskning där resultaten gått igenom godkända 

forskningsprocesser och är etiskt och moraliskt övervägda (Eriksson Barajas et al., 

2013; Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie är det därför viktigt att presentera alla 

resultat, inte utifrån något speciellt perspektiv utan genom att ta med alla vinklar i ett 

vetenskapligt syfte utan att välja bort artiklar eller texter som går emot en viss 

föreställning eller bild. I denna studie har bara artiklar av medel eller hög kvalitet 

används enligt kvalitetsbedömningsmallar (bilaga 1) men ingen studie har tagits bort på 

grund av låg kvalité. Samtliga artiklar är från erkända tidskrifter och organisationer som 

har höga etiska krav på allt sitt material och skribentens egna åsikter och föreställningar 

har inte låtits påverka analys och resultat av studien.  

Analys 

Sökord som är väldigt generella valdes för att få en stor spridning på sökningarna och 

därmed ett större artikelurval. Sökorden: Teacher, Pupil, School, Relationship, 

Motivation, Learning och adult valdes och kombinerades i olika konfigurationer för att 

avgränsa sökningarna i PsycINFO och ERIC. Interna sökord såsom Enthusiasm, 

Teacher Student Interaction, Teachers och Motivation användes i PsychINFO som 

också var den enda databasen av de tre använda som hade ett generaliserat system för 

ämnessökord. Orden Lärare, Elev och Relation valdes som de svenska sökorden för 

Swepub, här kunde inte större kombinationer göras utan att få för få resultat delvis för 

att forskningsmängden i databasen är väldigt liten i jämförelse med till exempel 

databasen ERIC. Under sökningarna exkluderades sökningar som resulterade i mer än 

400 artiklar på grund av tidsbegränsning. Vidare lästes ca 1100 artikeltitlar (se Tabell 1) 

och utifrån dem bedömdes det om artiklarna kunde bidra till studiens frågeställning. 62 

av dessa titlar värderades som intressanta och abstract lästes, om abstractet förstärkte 

den positiva värderingen lästes hela artikeln, om den värderades som att inte kunna 

bidra till frågeställningen förkastades de. Under läsningen av de utvalda artiklarna 

hittades tio ytterligare artiklar utifrån referenslistor och fem artiklar valdes bort efter 

genomläsning då de inte överensstämde med syftet av undersökningen. 

Artiklarna lästes flertalet gånger och delades upp i fraser med koppling till 

frågeställningarna, också kallade meningsbärande enheter. Ej relevanta fynd och 

enheter uteslöts. De utvalda enheterna kondenserades i sin tur ner till fyra 

huvudkategorier som återspeglade centrala budskap i fraserna (Eriksson Barajas et al., 

2013) (se bilaga 3), dessa ord användes sedan i resultatpresentationen.  

Under sökningar i databasen ERIC användes alternativen full text och peer reviewed för 

att avgränsa resultaten, en sökning gjordes utan alternativet full text och resulterade i 

artiklar som kunde hämtas via kau-link istället för via databasen. I PsycINFO användes 

två sökavgränsningar: peer reviewed och language:English. Här användes även en 

kombination av PsycINFO’s eget klassificeringssystem som upptäcktes efter manuella 

sökningar med givna sökord och inspekterande av artiklars titlar och abstracts för att 
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undersöka koppling till studiens syfte. Orden som är använda i PsycINFOs eget system 

har söktermerna SUBJECT.exact("") i sig. (Fraser, Walberg, Welch, & Hattie, 1987) I 

enhet med (Fraser et al., 1987) tolkades kvantitativa korrelationer (r > .20) som värda 

notis i forskningssynpunkt och resultat (r > .30) som väldigt intressanta1.  

Kvalitetsgranskning 

För att vidare skapa en starkare reliabilitet granskades de artiklar som valdes genom 

databassökningarna och referenssökningarna i en kvalitetsaspekt. Texterna granskades 

för relevans, giltighet, metod, tydlighet, generaliserbarhet och analys med flera, detta 

utifrån de mallar för kvalitetsbedömning av studier av kvalitativ metod samt kvantitativ 

metod som tagits fram av William, Stoltz och Bahtsevani (2011). Efter analys av en 

artikel poängsattes analysen utifrån procentsatser. Enligt bedömningsmallarna finns det 

15 möjliga poäng att få och utifrån detta har tre olika kategorier tagits fram, 0-8 poäng 

(ca 0-55%) ger ett lågt betyg och därmed en artikel av låg kvalité, 9-12 poäng (ca 55-

80%) gav ett medelbetyg och 13-15 poäng (ca 80-100%) gav ett högt betyg (Eriksson 

Barajas et al., 2013). Under sökningarna klassificerades de utvalda artiklarna som 

mellan medel och hög kvalitet med sex artiklar under medel, sju under hög och fyra 

artiklar som metaartiklar och special issues baserade på medel-hög kvalitets artiklar 

som bedömdes utifrån Eriksson Barajas et al (2013). 

  

                                                
1 Korrelation anger styrka och riktning av ett samband mellan två eller flera variabler. Positiva 

korrelationer pekar på hur stor grad stora eller små värden i en forskningsvariabel hänger ihop med stora 

eller små värden i en andra variabel. Negativa korrelationer visar på koppling av stora värden i en 
variabel med små i en annan variabel.  
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Resultat 
I resultatdelen presenteras de utvalda studierna och artiklarna och deras kvalité samt 

tillhörande data uppdelad i fyra meningsenheter och en diskussion om källornas 

ursprung. I detta avsnitt utgår en kort presentation av de 17 utvalda artiklarna och deras 

titlar samt en tabell visande på sökningarnas metodik. Tabellen nedan visar på 

söktermer som använts, vilka databaser som genomsökts, under antalet träffar visas 

sökningsresultat där titlarna genomlästes vid träffar under 400 vidare lästes utvalda 

abstracts som sedan ledde till genomläsandet av hela artiklar och slutligen urval av dem. 

 
Tabell 1: Visar på hur databaserna systematiskt genomsöktes och mängden resultat om 
valdes ut samt valdes bort. 
 
Databas  Söktermer  Antal träffar  Lästa 

abstracts 

(exl.dub-

letter) 

Valda käl-

lor  

(exl.dub-

letter)  

PsycINFO  SUBJECT.exact("Teacher Student Inter-

action ") 

4.964 

 

  

PsycINFO SUBJECT.exact("Teachers ") 16,818   

PsycINFO SUBJECT.exact("Motivation") 27,203   

PsycINFO SUBJECT.exact("Teachers ") AND  

SUBJECT.exact("Motivation") 

287   

PsycINFO  SUBJECT.exact("Teacher Student 

Interaction ")AND  

SUBJECT.exact("Teachers ") 

832   

PsycINFO SUBJECT.exact("Teacher Student Inter-

action ") AND   

SUBJECT.exact("Motivation") 

99 12 *2 dubblett 

PsycINFO SUBJECT.exact("Teacher Student Inter-
action ") AND  

SUBJECT.exact("Teachers ") AND  

SUBJECT.exact("Motivation") 

17 5 1 **1 

PsycINFO SUBJECT.exact("Enthusiasm ") AND 

SUBJECT.exact("Teacher Student Inter-

action ") 

5 1 1 

PsycINFO teacher-student-relationship* 394 27 3 **1 

ERIC teacher-student-relationship* 5,902   

ERIC teacher-student-relationship* motivat-

ion* 

479  *1 dubblett 

ERIC teacher-student-relationship*                      

motivation* adult* 

22 5 1 

ERIC Teacher* Pupil*  School*  Relationship*  

Motivation* Learning*   **utan full text 

36 7 1 **1 

Swepub Lärare* Elev* Relation* 

 

27 5  

Manuell sökning i 

valda referenslistor  

Relevans för syfte och frågeställningar  

 

  10 **2 

    Totalt 17 

* Betyder dubbletter, ** betyder läst men bortvald 
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Forskningsartiklar 

1. Preservice Teacher Understanding and Implementation of Caring Teaching-

Learning Student Relationships 

Daniel J. Shafer har i denna avhandling undersökt med hjälp av en kvalitativ fallstudie 

hur lärarstudenter i USA prioriterar angående Caring student teacher relationships2 

efter att ha observerat en lärarhandledare som systematiskt använder dem. Shafer 

skriver också om vad lärarstudenter ser som nyckelfärdigheter för att vara Caring 

teachers. Han beskriver i sin text hur “Caring teachers go beyond the curriculum” när 

de utvecklar sina relationer till elever. Studien bidrar med sina resultat bland annat till 

att förbättra kunskapen om lärarstudenter och deras behov och med vilken metodik de 

kan lära sig bättre och bli bättre lärare men också med många insikter i hur relationerna 

fungerar (Shafer, 2015). 

2. Relationships for learning: using pupil voice to define teacher-pupil 

relationships that enhance pupil engagement 

I denna artikel summerar Helena Marsh ett projekt där två årsgrupper i Storbritannien 

undersöktes för att se hur stor påverkan lärare-student relationer hade på elevernas 

engagemang i skolan. Resultat av denna studie inkluderar en inblick i elevers 

uppfattning av vad som bidrar till en effektiv lärare-elev relation och hur denna 

influerar motivation och engagemang (Marsh, 2012).  

3. Supportive adult relationships and the academic engagement of Latin American 

immigrant youth 

Denna studie beskriver engagemang och engagemangsutvecklingen hos 408 invandrare 

i USA inriktat på San-Fransisco-områdets skoldistrikt. Dessa invandrare var från 

Latinamerika med två tredjedelar av sina liv i sitt hemland och studien utfördes 

longitudinellt under en period av fem år. Studien resulterade bland annat i att förstärka 

iden att elevers motivation och engagemang inom skolan är nära kopplat till deras 

relation till sina lärare (Green, Rhodes, Hirsch, Suárez-Orozco, & Camic, 2008). 

4. The effects of the teacher–student relationship and academic press on student 

engagement and academic performance 

Jung-Sook Lee skriver här om 3748 elever i 147 skolor i USA och använder sig av 

OECD 2000 och dess data för att analysera hur lärare-student relationer samt akademisk 

press påverkar engagemang och akademiska resultat. Det är en kvantitativ studie som 

visar på ett flertal förhållanden mellan auktoritära förhållningssätt i skolor samt support 

inriktade skolor och hur deras utgångspunkter påverkar eleverna. Ett av resultaten från 

studien visar på hur emotionellt engagemang i studierna direkt beror på läraren, ett 

annat visar på hur lärar-elev relationens påverkan på elevernas resultat inte berodde av 

akademisk press (Lee, 2012). 

5. It Does Matter How We Teach Math 

I denna artikel skriver Kathleen J. Rodrigues om hur 200 elever läsande kursen 

Concepts of Mathematics på universitets och college nivå över ett år undersökts och 

kopplats till teori. Artikeln är skriven med syftet att undersöka behoven hos eleverna 

samt vilken kontext som hjälper eleverna till högre nivåer av kritiskt tänkande och 

kognitiv utveckling. Kathleen beskriver med hjälp av Malcolm Knowles teori 

Andragogy hur förhållanden till inlärning, motivation, elevkoncept och beredskap till 

                                                
2 Begreppet förklaras enligt Shafer (2015) som agerande utifrån lärare som genuint bryr sig om eleverna 
och därmed skapar positiv klassrumskultur. 
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inlärning, resultatet visar på hur principerna som användes av klassläraren fungerade 

och kan användas av andra lärare (Rodrigues, 2012). 

6. Creating Birds of Similar Feathers: Leveraging Similarity to Improve Teacher–

Student Relationships and Academic Achievement 

I denna studie undersöks en grupp på 315 elever i sydvästra US. Syftet var att se hur 

eleverna och lärarna reagerade på att få feedback om hur lika de var varandra för att i 

sin tur se hur detta påverkade elevernas resultat. Artikeln hävdar att genom att skapa en 

bättre igenkänning och relation mellan lärare-elev så påverkade de starkt 

resultatskillnaderna i klassen åt det bättre. Studien tror sig vara en generell 

metodförbättring på spåren och reflekterar över skalningsmöjligheter för att hjälpa 

skolan (Gehlbach et al., 2016). 

7. Emotional Transmission in the Classroom: Exploring the relationship Between 

Teacher and Student Enjoyment 

Denna artikel undersöker förhållandet mellan lärare och elevers entusiasm. Studien 

använder sig av 1763 elever i klass 7-8 ifrån Tyskland och kvantitativ metodik: 

multivariata strukturella ekvationsmodeller för att visa att lärare och elevers entusiasm 

även om man tog bort tidigare lärares påverkan var positivt korrelerade. Studien visar 

hur lärare kan skapa emotionellt positiva klassrum och hur detta hjälper elevernas 

välmående men också deras resultat. Studien visar på hur en positiv klassrums och 

känslomiljö troligen ger en positiv grogrund för lärande och problemlösning (Frenzel, 

Goetz, Lüdtke, Pekrun, & Sutton, 2009). 

8. How Do Teachers Support Students’ Motivation and Learning in Their 

Classrooms? 

Denna text kretsar kring hur lärare skapar lär-miljöer som stödjer motivation och 

lärande. Studien är riktad mot de högre åldrarna inom det amerikanska skolsystemet, 

forskningsfrågan var: Hur skapar effektiva high-school lärare klassrumsförhållanden 

som elever uppfattar som stödjande av deras motivation och engagemang, finns det 

korrelationer mellan lärare? Studien omfattar 2864 elever i klasserna 9-12, efter att ha 

bedömt elevernas bild av vilka lärare som var effektiva och bra på att skapa rätt 

förhållanden observerades lärarna för att skapa en modell och sedan analysera denna. 

Resultaten delas upp i tre huvudkategorier, stöd och förståelse, byggande och 

behållande av rapport och att kontrollera klassrummet. Några lärarbeteenden låg i alla 

tre kategorier till exempel lärar-rörelse i klassrummet. (Anderman, Andrzejewski, & 

Allen, 2011). 

9. Instructional Interventions That Motivate Classroom Learning 

En motivationsstudie som fokuserar på intern motivation och extern motivation 

fokuserad kring hur elever själva och inlärning påverkas av deras bild av förmåga, 

utveckling, strategier och sin omgivning som förändrar elevernas bild av förmåga och 

inlärning. Texten är skriven som en metaanalys av sex olika huvudartiklar och 

författarna hoppas att skolor som använder denna text kan se och uppfinna bättre 

motivationsmetoder och få en bättre insikt i skolan (Lin-Siegler, Dweck, & Cohen, 

2016). 
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10. New Directions in Social Psychological Interventions to Improve Academic 

Achievement 

Denna artikel utgår ifrån ett social-psykologiskt perspektiv och fokuserar på elevers tro 

och förståelse av dem själva och sin omgivning för att skapa bättre akademiska resultat. 

Texten är skriven som en metaanalys av sex huvudartiklar av hög kvalité och beskriver 

hur små insatser fokuserade kring elevers mindset och självbild kan förändra och hjälpa 

akademiska resultat. Studien vidhåller att genom att till exempel övertyga elever om att 

deras akademiska svårigheter inte beror på en brist på intelligens utan istället 

anpassningsproblematik och metodik som tar tid att utveckla att eleverna lättare 

anstränger sig vilket i sin tur ger bättre betyg, som i sin tur skapar en bättre självbild 

och ett cykliskt förbättringssystem (Wilson & Buttrick, 2016). 

11. Understanding the Importance of Teachers in Facilitating Student Success: 

Contemporary Science, Practice, and Policy 

Shane R. Jimerson och Aaron D. Haddock har I denna text beskrivit lärares kraft och 

deras bidragande roll till elevers positiva emotionella, akademiska och sociala 

utveckling. Studien är baserad på sex huvudartiklar och visar bland annat på strategier 

för att evaluera lärare och deras metodik. Studien hävdar vidare att emotionell support 

från lärares sida är starkt kopplat till elevers akademiska resultat, studien visar också på 

hur elever som hoppar av skolan påverkas av olika faktorer så som missanpassning och 

saknaden av adaptiva förmågor (Jimerson & Haddock, 2015).   

12. Learner-Centered Teacher-Student Relationships Are Effective: A Meta-

Analysis 

I denna meta analys har Jeffrey Cornelius-White använt sig av 1000 artiklar, 119 studier 

och totalt data från 355325 elever. Analysen hävdar att positiva relationer, empati, 

värme och att uppmana till tänkande och lärande centrerade kring eleverna är kopplat 

till stora fördelar för eleverna. Studien hävdar att sådana relationer korrelerar mot: 

kritiskt tänkande, nöjdhet3, akademiska resultat inom matematik, förhindrande av 

avhopp från skolan, självkänsla, verbal förmåga, positiv motivation, social koppling, 

Intelligenskvot (IQ), betyg, närvaro och elevernas uppfattade förmåga. Han hänvisar 

också till hur kritisk och kreativt resonerande starkt korrelerar (r .45) med tidigare 

nämnda läraregenskaper (Cornelius-White, 2007). 

13. School as a space of socialization and prevention 

Maike Theimann beskriver I denna artikel hur skolan och relationer mellan lärare-elever 

kan influera och förminska senare brottslighet Resultaten visar på en medelstark länk 

mellan lärare-elev relationer och delinquent behaviour och därför en lovande startpunkt 

för att förebygga kriminell aktivitet. Studien är baserad på 1769 respondenter i fyra 

olika tyska skoltyper, alla mellan klasserna 7-10. Theimann beskriver vidare hur lärare 

spelar stor roll i skapandet av normer och en värdegrund (Theimann, 2016). 

14. The Influence of Affective Teacher–Student Relationships on Students’ School 

Engagement and Achievement: A Meta-Analytic Approach 

Denna meta analys är baserad på 99 studier och använder sig i fyra steg av 129423 

elever mellan preschool och highschool nivåer inom USA, Canada, Europa, Asien, 

Australien och Afrika. Studien undersöker i separata steg effekterna av positiva lärare-

student relationer på engagemang, negativa lärare-student relationer på engagemang, 

positiva lärare-student relationer på resultat och negativa lärare-student relationer på 

resultat. En starkare korrelation överlag var synlig hos de äldre respondenterna men de 

negativa lärare-elev relationerna hade starkare korrelationer hos de yngre barnen. 

                                                
3 Nöjdhet i detta fall översatt från Engelskans satisfaction. 
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Resultaten visade hur engagemang och resultat har signifikanta korrelationer med 

lärare-student relationer, relationerna var viktigare för elever i akademiska 

problemzoner, speciellt sådana svåra ekonomiska bakgrunder eller elever med 

inlärningssvårigheter. Studien visar också på hur lärare-student relationer inte verkar 

vara tillräckligt i sig för att förbättra elevers inlärningsbeteenden (Roorda, Koomen, 

Spilt, & Oort, 2011).  

15. How teacher emotional support motivates students: The mediating roles of 

perceived peer relatedness, autonomy support, and competence 

Denna studie fokuserar på elevers motivation förändras beroende på sin relation till 

läraren och hur de relaterar till sina lärare och peers, studien omfattar 960 elever i 68 

olika highschools och middle-schools i USA. Studien visar på hur emotionellt stöd från 

lärare är essentiellt för högkvalitativa akademiska studier och hur det korreleras till 

både elevers motivation och engagemang samt autonomi. Studien visade också på hur 

elevernas autonomi förbättras men att deras tro på sin egen kompetens inte ändras 

nämnvärt och föreslår ett antal tillvägagångssätt för att lärare skall kunna förbättra 

motivation och engagemang för sina elever (Ruzek et al., 2016). 

16. Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue 

Lisa Linnenbrink-Garcia och Reinhard Pekrun har i denna text försökt inspirera till mer 

forskning inom området känslor i den akademiska världen. Artikeln har fokus på hur 

och varför elevers känslor formas och hur dessa känslor påverkar elevernas akademiska 

värld och engagemang. Denna artikel påstår att för att vetenskapligt kunna studera 

känslolivet i ett klassrum behöver ny metodologi och sätt att se på interaktionerna 

utvecklas. Författarna känner att vi som lärare bör förändra vårt sätt att bedöma känslor 

och utveckla en förståelse och systematik bakom hur känslor förändras ur en 

reciprocitets-synvinkel4 och hur kognitiva processer och akademisk förmåga påverkas 

(Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011). 

17. Two decades of research on teacher–student relationships in class 

I denna artikel utforskas ett 25årigt program som utforskat lärare-student relationer med 

hjälp av en enkätmetod kallad Questionaire on Teacher Interaction eller QTI. Studien är 

utförd i Nederländerna, Australien, Canada, Israel, Slovenien, Turkiet, Korea, Taiwan, 

Singapore och USA. Studien visar att för att en lärare-elev relation skall vara effektiv 

måste den ha en hög grad av lärar-influenser och närbelägenhet till läraren över tid. 

Studien påstår även att nyblivna lärare bör efterlikna erfarna lärare i mötet av en klass 

som en grupp. Studien slutförs med att kritisera QTI som en välfungerande metod som 

ett feedback-verktyg för lärare (Wubbels & Brekelmans, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
4 Reciprocitet i detta fall sett ur ett socialpsykologiskt perspektiv, alltså en social regel som dikterar hur 
en person som får något, till exempel en känsla eller en present känner en vilja att ge något tillbaka. 
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Tabell 2: I denna tabell beskrivs de utvalda artiklarna, deras namn, design, 

insamlingsmetod, fokusgrupp, analysmetod, kvalitetsbedömning samt när de gavs ut. 

Special issues har bedömts utifrån Eriksson Barajas et al (2013). Tabellen används för att 

underlätta identifiering av likheter och skillnader mellan valda artiklar. 

 
Författare  Titel  Design  Unders.grupp  Datain-

samlingsme-

tod  

Dataanalysmetod  publ.år/

kvalité 

Daniel J. Shafer Preservice Teacher 

Understanding and 
Implementation of 

Caring Teaching-

Learning 

Student Relation-

ships 

Kvalitativ 

fallstudie, dis-
putation. 

Lärarstudenter 

och deras in-
verkan på 85 

elever i klass 

9-10 i Lincoln 

Nebraska 

Observationer, 

Intervjuer, 
Journaler, 

Mätningar av 

studenternas 

perception 

Individuell dataa-

nalys från många 
olika källor och 

analys via 

QSR*NVIVO 

2015 

 
14/15 

95% 

Hög 

Helena Marsh Relationships for 

learning: using pu-

pil 

voice to define 

teacher-pupil 

relationships that 

enhance pupil 

engagement 

Summering av 

ett flerårigt 

forskningspro-

gram 

Elever I 13-

15års ålder I 

Cam-

bridgeshire 

Enkät och 

uppföljande 

fokusgrupper 

samt inter-

vjuer 

Kvalitativ och 

kvantitativ tema-

analys av inter-

vjuer och enkäter 

2012 

 

9/15   

60%,  

medel 

Gillian Green, 
Jean Rhodes, 

Abigail Heitler 

Hirsch, 

Carola Suárez-

Orozco, Paul 

M. Camic 

Supportive adult re-
lationships and the 

academic 

engagement of 

Latin American im-

migrant youth 

Kvantitativ 
fortsättnings-

studie av 

LISA, en 

femårig doku-

mentering av 

anpassnings-

mönster hos 

elever med ut-

ländsk här-

komst 

408 invand-
rare i San-

Fransisco-om-

rådets skoldi-

strikt med lati-

namerikansk 

bakgrund 

inom klas-

serna 4-12 

Användning 
av data från 

LISA studiens 

tre sista år 

Cronbach's alpha, 
en 4-stegs Likert 

skala, självstän-

diga sample t-test. 

2008 
 

11/15  

75%  

medel 

 

Jung-Sook Lee The effects of the 

teacher–student re-
lationship and aca-

demic press on 

student engagement 

and academic per-

formance 

En Kvantitativ 

fortsättnings-
studie av PISA 

2000 och 

OECD 2000 

3748 femtonå-

riga elever I 
USA som del-

tog i PISA 

2000 och 

OECD 2000 

Användning 

av data från 
PISA 2000 

och OECD 

2000 inriktat 

på elever från 

USA 

Flernivås analys 

med hjälp av SAS 
på en trestegs 

sampling som 

PISA och OECD 

2000 gjort 

2012 

 
14/15 

95% 

Hög 

Kathleen J. 

Rodrigues 

It Does Matter How 

We Teach Math 

 

En kvalitativ 

studie av Mal-

colm Knowles 

definition av 

Andragogy 

och hur elever 

över ett år tol-

kades utifrån 
denna teori 

200 elever 

som läste 

“concepts of 

mathematics” 

kurser vid ett 

universitet och 

ett college i 

Oklahoma 

Kursdesign 

enligt Know-

les teori utvär-

derades utifrån 

sex ställnings-

taganden 

Knowles person-

liga uppfattning 

om hur eleverna 

reagerade på kurs-

upplägget och hur 

de förhåll sig till 

hans sex teorier. 

2012 

 

9/15  

60%  

Medel 

Hunter Geh-

lbach, Maureen 

E. Brinkworth 

Aaron M. King, 

Laura M. Hsu. 

Joseph McIn-

tyre, Todd Ro-

gers 

Creating Birds of 

Similar Feathers: 

Leveraging Similar-

ity to Improve 

Teacher–Student 

Relationships and 

Academic Achieve-

ment 

En Kvantitativ 

studie av kor-

relationer mel-

lan igenkän-

nande och 

identifikation 

mellan lärare-

elev och betyg 

315 elever I 

slutet av klass 

nio och 25 lä-

rare I syd-

västra USA 

En sexgradig 

skala om lik-

het till lärare 

och en niogra-

dig skala an-

vändes för lä-

rarna. Info in-

samlades två 

gånger.  

WLSMV-com-

plex och CLUS-

TER metod an-

vändes, Mplus an-

vändes med en ro-

bust SE metod. 

Pearson korrelat-

ioner användes. 

2016 

 

13/15 

90% 

Hög 
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Författare  Titel  Design  Unders.grupp  Datain-

samlingsme-

tod  

Dataanalysmetod  publ.år/

kvalité 

Anne C. Fren-

zel, Thomas 

Goetz, Oliver 

Lüdtke, Rein-

hard Pekrun, 

Rosemary E. 

Sutton 

Emotional Trans-

mission in the 

Classroom: Explor-

ing the Relationship 

Between Teacher 

and Student Enjoy-

ment 

En longitudi-

nell kvantita-

tiv studie av 

elevers entusi-

asm i förhål-

lande till lä-

rare 

1763 elever 

klass 8-9 i Ba-

varien Tysk-

land 

En egenut-

vecklad skala 

för lärares till-

fredsställelse 

samt ICC 

En flernivås stu-

die baserad på ek-

vationer ML-

SEM, Mplus an-

vändes 

2009 

 

12/15 

80% 

medel 

Lynley Ander-

man, Carey An-
drzejewski, 

Jennifer Allen 

How Do Teachers 

Support Students’ 
Motivation and 

Learning in Their 

Classrooms? 

En utfors-

kande studie 
med flertalet  

metoder 

2864Elever I 

klasserna 9-12 
I USA och 

fyra lärare 

Observationer, 

Enkäter , 
PALS, SSQ6 

Tematiserande 

analys av obser-
vationer ledande 

till profilering 

2011 

 
11/15 

75% 

medel 

Xiaodong Lin-

Siegler, Carol 

S. Dweck, 

Geoffrey L. Co-
hen 

Instructional Inter-

ventions That Moti-

vate Classroom 

Learning 

En Special Is-

sue baserat 

runt sex artik-

lar 

Sex artiklar 

inom motivat-

ion och inter-

vention 

Val av artiklar 

genom förfat-

tarens förstå-

else av ämnet 

Sammankopp-

lande och temati-

serande av sex 

liknande artiklar 

2016 

 

Special 

Issue 
medel 

Timothy D. 

Wilson, Nicho-

las R. Buttrick 

New Directions in 

Social Psychologi-

cal Interventions to 

Improve 

Academic Achieve-
ment 

En Special Is-

sue baserat 

runt sex artik-

lar 

Sex artiklar 

inom inter-

vention och 

metodik 

Val av artiklar 

genom förfat-

tarens förstå-

else av ämnet 

Sammankopp-

lande och temati-

serande av sex 

liknande artiklar 

2016 

 

Special 

Issue 

medel 

Shane R. Jimer-

son, Aaron D. 

Haddock 

Understanding the 

Importance of 

Teachers in Facili-

tating Student 

Success: Contempo-

rary Science, Prac-

tice, and Policy 

En Special Is-

sue baserat 

runt sex artik-

lar 

Sex artiklar 

inom lärar-

värde och lä-

rarpåverkan på 

elevers resul-

tat 

Val av artiklar 

genom förfat-

tarens förstå-

else av ämnet 

Sammankopp-

lande och temati-

serande av sex 

liknande artiklar 

2015 

 

Special 

Issue 

medel 

Jeffrey Cor-

nelius-White 

Learner-Centered 

Teacher-Student 

Relationships Are 

Effective: 

A Meta-Analysis 

En meta ana-

lys av lärare-

elev relationer 

1000 artiklar 

och 119 stu-

dier innehål-

lande 355325 

elever på 2439 
skolor i åld-

rarna 6-20 

Grundläg-

gande sök-

ningar av ve-

tenskapliga 

databaser samt 
referenslistor 

från inklude-

rade studier. 

Analyserade och 

kodade informat-

ionen i 66 variab-

ler med hjälp av 

Scientific 
Methods Score 

2007 

 

14/15 

95% 

Hög 
 

 

 

Maike 

Theimann 

School as a space of 

socialization and 

prevention 

Analys av en 

fjortonårig 

survey om 

delinquent 

behaviour 

1769 elever i 

fyra olika 

tyska skolty-

per, klasserna 

7-10 

Från 2002 har 

40 skolor ge-

nomgått en år-

lig enkät  

Strukturell ekvat-

ionsmodellering 

och faktoranalys 

2016 

 

11/15 

75%  

Medel 

Debora L. Ro-

orda, Helma M. 
Y. Koomen, 

Jantine L. Spilt, 

Frans J. Oort 

The Influence of 

Affective Teacher–
Student 

Relationships on 

Students’ School 

Engagement 

and Achievement: A 

Meta-Analytic Ap-

proach 

En meta ana-

lys av lärare-
elev relation-

ens influenser 

på elever 

92 artiklar och 

99 studier med 
129426 elever 

och 2825 lä-

rare 

Grundläg-

gande sök-
ningar av ve-

tenskapliga 

databaser samt 

referenslistor 

från inklude-

rade studier 

baserat på 44 
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Kategorisering 

De utvalda artiklarna har utifrån den valda analysmetoden kategoriserats i fyra 

kategorier: Beteende, känslor, motivation och relation. Ett flertal artiklar går över 

gränserna och tillhör flera kategorier se bilaga 3. Dessa kategorier är i detta avsnitt 

sorterade i bokstavsordning. 

Beteende 

Två av de utvalda artiklarna (Theimann, 2016; Wubbels och Brekelmans, 2005) 

klassificerades under huvudkategorin beteende. 

Theimann (2016) visar i sin studie hur det finns signifikanta tidsfördröjda effekter av en 

god lärare-elev relation på senare positiva sociala tendenser samt så kallade delinquent 

(brottsligt) uppförande. Studien visar på hur indirekta effekter av en god lärare-elev 

relation är mycket starkare än direkta för 13,14 och 15 åriga elever,   

(β5 -.123, β -.170 och β -.157). En dålig lärare-elev relation6 visades leda till negativa 

sociala studentattityder året efter, (β −.110, β −.056 och β -.073). Studien visar stöd för 

att intensiva relationer mellan lärare-elev påverkar elevers positiva sociala beteende 

över tid vilket i sin tur leder till mindre brottsligt beteende. Studien visar också på hur 

dåliga relationer mellan lärare-elev hindrar utvecklingen av positiva sociala normer och 

därmed indirekt stärker brottsligt beteende. Cornelius-White (2007) stärker i sin analys 

uppfattningen att lärar-elev relationen positivt påverkar: lärare som använde 

personcentrerade lärarvariabler korrelerade med behavioristiska och känslomässiga 

förbättringar hos elever (r .36). 

Wubbels och Brekelmans (2005) beskriver i sin artikel hur det finns en distinkt skillnad 

i hur oerfarna och erfarna lärare uttrycker sig icke-verbalt vilket kan vara viktiga 

faktorer i lärare-elev relationer. De fortsätter med att beskriva en dissonans mellan 

elever och lärare, lärare bedömer generellt sitt eget ledande, hjälpfulla, vänliga och 

förstående beteende högre än elever och tvärtom lärare bedömer generellt sitt eget 

osäkra, icke-nöjda och tillrättavisande beteende lägre än sina elever. Artikeln hävdar att 

lärare med en central roll i klassrummet som presenterar ett specifikt mellanmänskligt 

förhållningssätt kan påverka arbetsklimatet i klassrummet men även utanför. De 

understryker också hur viktig interventionsbedömning är i till exempel lärarutbildning 

för att stärka lärar-elev relationer.   

Känslor 

Tre av de utvalda artiklarna (Frenzel et al., 2009; Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011; 

Ruzek et al., 2016) klassificerades under huvudkategorin känslor. 

Ruzek et al. (2016) menar i sin text att lärares emotionella stöd är essentiellt för lärande 

av hög kvalité och att elevers motivation och engagemang är kopplat till lärares givande 

av emotionellt stöd, detta stöds av många artiklar, Anderman et al. (2011) ser samma 

sak och uttrycker att hög-kvalitets lärare-student relationer är nyckeln till ett effektivt 

klassrum. Jimerson och Haddock (2015) ser att lärares emotionella stöd till elever 

korrelerar signifikant med högre akademiska resultat. Lee (2012) visar också på hur 

emotionellt engagemang från elever korrelerar med lärare-student relationen. Marsh 

                                                
5 Beta koefficienter β är ett mått på regressionsanalys där värden mäts i standardavvikelser utgående från 

om en utvald faktor påverkar en vald variabel. Värdet står för hur mycket variabeln ändrar sig när faktorn 

ökas ett steg. 
6 Dåliga relationer beskrivs i detta fall som relationer som bildar avvikande, antisociala attityder och 
beteenden. Från lärares sida karakteriseras beteendet av brist på intresse för studenter. 
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(2012) visar att lärare-elev relationer har en nyckelroll i att eleverna känner tillhörighet. 

Ruzek et al. (2016) visar hur elevers engagemang korrelerar med lärares emotionella 

stöd och hur de också blir mer motiverade mot kompetens i klassrum med sådana 

lärare. Jimerson och Haddock (2015) visar dessutom hur elevers uppfattning av om 

lärare ger dem emotionellt stöd korrelerar negativt med hyperaktivitet och 

ouppmärksamhet. Ruzek et al. (2016) jämförde relationer mellan mätningar på vinter 

och vår och såg korrelationer ur tre olika perspektiv: autonomy, peer relatedness och 

competence. Korrelation mellan emotionell support ledande till relationsuppfattning  

(β .16) ledande till behavioristiskt engagemang (β .23) och motivation att bemästra 

kunskap (β .21) mättes. Korrelation uppmättes mellan emotionell support ledande till 

autonomi (β .15) ledande till behavioristiskt engagemang (β .21) och motivation att 

bemästra kunskap (β .16). Studien mätte även korrelation mellan emotionell support 

ledande till kompetens (β .09) ledande till behavioristiskt engagemang (β .23) och 

motivation att bemästra kunskap (β .21) mättes. 

Frenzel et al. (2009) studerade longitudinellt och jämför samma elever i klass 7 och 8 

har många starka korrelationer. Studien visar på hur lärares entusiasm och elevers 

entusiasm korrelerar under lektioner i matematikundervisning (β .42), detta i sin tur 

förutsåg elevers tillfredsställelse7 (β .37). Studien hittade dock inte en statistisk 

signifikant direkt korrelation mellan lärares tillfredsställelse och elevers tillfredsställelse 

(β .22 p .08) dock visades en indirekt medierad effekt av lärares tillfredsställelse och 

elevers tillfredsställelse (p <.05). Elevers entusiasm i klass 7 korrelerade med lärares 

entusiasm i klass 8 (β .45). Tillfredsställelse i klass 7 korrelerade starkt med 

tillfredsställelse i klass 8 (β .61), studien visar också på hur trots hög stabilitet och 

entusiasm hos klassen kring matematik (β .70) att lärares och elevers entusiasm var 

positivt korrelerade (β .32). Elevers uppfattade lärarentusiasm och studententusiasm 

korrelerades som (β .40) för klassnivå och (β .58) vid elevnivå. Latent korrelation 

mellan lärare och elevers entusiasm visade stark korrelation (β .63). Uppvisad 

entusiasm och insikt i affektiva processer från lärares sida är enligt (Frenzel et al., 2009) 

av monumental betydelse då emotionellt positiva klassrum korrelerar med akademisk 

framgång. Dessa resultat stöds av Cornelius-White (2007) som visar hur lärare som 

använde personcentrerade lärarvariabler korrelerade med kognitiva och känslomässiga 

förbättringar hos elever (r .31), (r .36). 

Emotionellt positiva klassrum är ett viktigt verktyg för att lärare skall kunna utföra sina 

uppdrag och påverkar elevers lärande och framgång. Resultaten av denna studie stödjer 

forskning som visar på hur lärare gör skillnad när det gäller elevers emotionella 

utveckling och erfarenheter. Studien vidhåller att lärarentusiasm och studententusiasm 

förtjänar en större roll i framtida forskning på grund av sin stora påverkan. 

I Linnenbrink-Garcia och Pekrun (2011) diskuteras sex artiklar som demonstrerar att 

känslor spelar en kritisk roll i akademisk miljö, deras studie pekar på ett dynamiskt och 

reciprociellt förhållande mellan elevers känslor, sociala-beteende och engagemang i 

mindre gruppsammanhang. Lee (2012) uppskattar att lärare som har höga förväntningar 

mot alla elever kan skapa en positiv lärmiljö, om läraren däremot inte förväntar sig så 

mycket från eleverna kan en lärmiljö som fryser ut vissa elevtyper skapas, däribland 

lågpresterande elever vars känslovärld och självbild kan vara känsligare. Linnenbrink-

Garcia och Pekrun (2011) visar på hur negativa känslor och förknippningar angående 

läxor påverkades starkt av lärarens förmåga att förmedla och behandla elevers 

                                                
7 Tillfredsställelse i detta fall översatt från engelskans enjoyment. Svenskan saknar en direktöversättning 
så ett liknande ord används, njutning övervägdes men förkastades. 
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förväntningar och hur detta i sin tur ledde till att forma engagemang och framgång hos 

eleverna. Garcia och Pekrun lyser också på hur ny metodik i hur bedömning av känslor 

görs måste utvecklas för att helt kunna beakta den dynamiska rollen av känslor i 

klassrummet. Författarna trycker på att forskning kring elevers känslor och känsloliv än 

är i sin barndom samt fortfarande otillräcklig. Komplexiteten och dynamiken bakom 

känslorna gör dock konceptet svårt att studera och visar på hur fältet skulle tjäna på fler 

systematiska och grundade metoder och undersökningar. 

Motivation 

Tre av de utvalda artiklarna (Anderman et al., 2011; Lin-Siegler et al., 2016; Rodrigues, 

2012) klassificerades under huvudkategorin motivation,  

Rodrigues (2012) hävdar i sin artikel hur vuxna elever tenderar att vara mer motiverade 

av lärande som resulterar i praktisk livsförbättring eller resulterande i intern och extern 

vinst. Studien visar på hur elever som överkom osäkerhet och ångest inom ämnet 

matematik byggde självkänsla och inre motivationsfaktorer. En positiv 

komplementaritet var väldigt givande för elevers byggande av självkänsla och 

självförtroende. Projektet följde Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen och 

arbetade och undersökte elevernas zontillhörighet för att bättre kunna motivera dem. 

Extern motivationsteknik användes genom att till exempel informera eleverna om att 

alla började på ett A-betyg och att de enkelt kunde behålla detta betyg genom att få 

minst C på inlämningarna och medverka i klassrummet. Negativa processer och 

attityder så som rädsla för matematik diskuterades och arkiverades från början av 

projektet och togs upp igen i slutet av projektet, resultaten visar på hur dessa rädslor och 

processer inte längre existerade efter projektets slut. 

Lin-Siegler et al. (2016) visar på hur elevers självbild och världsbild påverkar 

motivation och akademiska resultat. Skapandet eller avskalandet av motivation är enligt 

Lin-Siegler et al. (2016) en pågående process som aktivt medverkar i lärande och 

resultatprocesser, elever tar med sig sin egen bild av skolan: Hör jag hemma här? Blir 

jag respekterad och förstådd av mina lärare? Kan jag lita på mina lärare? Kan jag vara 

mig själv i skolmiljö? Artikeln visar på hur dessa och liknande frågor påverkar eleverna 

i högsta grad och kan påverka och bestämma deras involvering i skolarbete. Elevers 

tolkning av lärsituationen och sin egen roll i den är en stor faktor i deras akademiska 

värld. Om en student som upplever ett negativt resultat tolkar detta resultat som ett 

ytterligare bevis för att de verkar i en fientlig miljö och som en förstärkning av deras 

självbild till skillnad från ett tecken på att de behöver utveckla sin strategi och förmåga 

påverkar elevers resultat i hög grad. Resultaten visar på hur elevers resonemang 

angående sin egen förmåga starkt påverkar motivation och resultat. En elev som tror på 

sin intellektuella förmåga och utveckling är mer sannolik att ta sig an utmaningar, lägga 

ner arbete och lära sig av fel och bakslag vilket i sin tur leder till ännu större 

engagemang. Studien påstår att många elever tror på en ärvd förmåga till studier snarare 

än att det är hårt arbete och ihärdighet som över tid skapar framgång. Detta gör att 

utsatta samhällsgrupper och personer med svag självbild kan ha svårare att utföra 

studier med motgångar. Lärare som uppmärksammar elever med denna statiska 

uppfattning av sin förmåga kan bättre arbeta med intervention och effektiva självinsikts-

strategier för effektivt lärande och motivationsstöd. Anderman et al. (2011) såg liknande 

tendenser i sin studie, lärare som uppfattades som bra uppvisade en förmåga att 

beskriva och förändra elevernas bild av förmåga, exempelvis diskuterade en lärare om 

hur kvinnor i grupper av schimpanser var de som var bäst på verktyg och 

verktygsuppfinning, allt för att uppvisa hur kvinnor inte alls behöver vara mindre 
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anpassade till teknikämnet. Wilson och Buttrick (2016) visar också på hur småskaliga 

interventioner som fokuseras på elevers tro och uppfattning kan skapa och påverka 

framgång över tid. Att till exempel övertyga elever om att akademiska svårigheter inte 

beror på en brist av intelligens utan snarare anpassningssvårigheter som ofta förminskas 

över tid kan leda till högre ansträngning och därmed bättre akademiska resultat. Lärare 

som lägger tyngdvikt på resultat genom att till exempel peka ut de som klarat sig bäst i 

klassen visades ha större sannolikhet att skapa en statisk bild av förmåga hos elever och 

större tro på statisk förmåga i klassen korrelerar med sämre resultat på standardiserade 

matematiska test. Resultaten pekade dock på att denna statiska tro framförallt utvecklas 

vid ung ålder och därför påverkas starkare av tidiga lärare (Wilson & Buttrick, 2016).  

Vidare visar Lin-Siegler et al. (2016) på hur klassrumslärares instruktionsmetodik 

förutser utvecklingen av elevers motivationella ramverk som i sin tur förutser 

akademisk framgång. Slutligen visade studien på hur metodik för att förändra elevers 

uppfattningar av motgångar kan höja betyg och motivation (Lin-Siegler et al., 2016). 

Relation 

Tio av de utvalda artiklarna (Anderman et al., 2011; Cornelius-White, 2007; Gehlbach 

et al., 2016; Green et al., 2008; Jimerson & Haddock, 2015; Lee, 2012; Marsh, 2012; 

Roorda et al., 2011; Ruzek et al., 2016; Shafer, 2015) klassificerades under 

huvudkategorin relation.  

Likhet och uppfattad likhet mellan studenter och lärare var ett tema flera artiklar tog 

upp. Lin-Siegler et al. (2016) visar på hur igenkänning kan användas som ett verktyg 

för att förbättra lärare-student relationer som i sin tur förbättrar elevers motivation och 

betyg samt lärares motivation. Författarna föreslår att om lärare och elever 

uppmärksammas på vad de har gemensamt kan mätbara positiva effekter på motivation 

och akademiska resultat skapas. Gehlbach et al. (2016) diskuterar hur uppfattning av 

likhet skapar positiva relationer och hur små interventioner kan ändra elevers 

uppfattning av likhet vilket i sin tur förbättrar lärare-elev relationen. Varje intervention 

skapade uppfattning av similaritet mellan lärare och elever (β .33) lika mycket från 

lärares som elevers håll. Studien kunde inte se korrelation för att eleverna skulle 

uppfatta en bättre relation med lärarna efter intervention (β .09) men visade att lärare 

kände starkare band (β .21), och att arbete med igenkänning och likhet är en trolig 

faktor till positiva akademiska resultat. Wilson och Buttrick (2016) visar också på en 

trend för lärare att förändra sin syn på elever genom att ta upp likheter mellan elev och 

lärare, detta med högre frekvens hos afrikanska eller latinamerikanska elever. De såg 

också en trend för dessa elever att få bättre betyg om deras koppling till läraren från 

lärarens sida var starkare. Därmed visas lärares tolkning av sin relation till eleverna vara 

väldigt viktig för att skapa en god lärmiljö. Vidare visar Green et al. (2008) i sina 

resultat hur en dynamisk relation mellan uppfattning av stöd och engagemang hos 

eleverna, detta visar på hur elevers motivation och arbetsinsats i skolan korrelerar med 

deras lärar-elev relation. Studien föreslår också hur vuxnas stöd kan hjälpa skydda 

svaga elever från akademiska avhopp, studien föreslår också att relationerna fluktuerar 

och måste befästas och förstärkas periodiskt. Det skall tilläggas att studien hade få 

signifikanta resultat. 

Cornelius-White (2007) visar i sin analys hur personcentrerade lärarvariabler så som 

empati, värme, anpassning till sociala skillnader, uppmuntrat lärande och uppmuntrade 

utmaningar med positiva studentresultat (r .36). White visar att personcentrerat lärande 

korrelerar med motivation att lära (r .32), nöjdhet (r. 44), självkänsla (r .35) och sociala 

anknytningar, social förmåga (r .32) och kritisk och kreativt resonerande (r .45). Lee 
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(2012) styrker detta och visar i sin artikel hur elever som uppfattar positiva relationer 

till sin lärare uppvisar högre arbetsinsats och uthållighet. Marsh (2012) diskuterar också 

elevernas utgångspunkt och kommer bland annat fram till att lärare som uttrycker lika 

värde för vad eleverna uttrycker som vad de själva uttrycker lägger basen för en bra 

lärar-elev relation. Cornelius-White (2007) vidhåller att personcentrerat lärande minskar 

skolavhopp (r .35) och disruptivt beteende8 samt frånvaro (r .25) samt stärker många 

kognitiva aspekter hos elever såsom betyg, verbal förmåga, IQ samt kritiskt tänkande9 

(se kategorier i figur 1).   

 

 

Figur 1: Korrelationer mellan personcentrerade lärarvariabler och kognitiv utveckling 

hos elever, anpassat från Cornelius-White (2007, s. 127). 

Cornelius-White (2007) visar även på eventuella könsskillnader där kvinnliga lärare 

bättre korrelerade (r .53) med personcentrerade lärarvariabler än män (r .33) eller 

blandade grupper (r .38). Även etnicitet verkade spela roll, färgade lärare hade starkare 

korrelationer (r .49) än ospecificerade lärare (r .36).  Cornelius-White kunde inte i sin 

studie visa att faktorer så som kön på eleven, familjeinkomst, plats eller samhällstyp 

hade någon signifikant effekt då korrelationsfaktorer för positiva studentresultat var för 

små. 

Wilson och Buttrick (2016) beskriver i sin artikel hur när ett stort antal 9:e klassare i 69 

skolor i USA och visade att en intervention för att förändra elevers mindset från statiskt 

till dynamiskt skapade klara fördelar för testgruppen med interventionen. Ett andra test 

på 3000 elever visade hur elever med initialt lågt satta mål och engagemang påverkades 

mest av interventionen, en studie på 100 skolor är nästa projekt. Författarna uppskattar 

                                                
8 Definierat som när en elev och dess beteende förhindrar eller stör undervisning för sig själv eller för 

andra elever (Charlton & David, 1993). 
9 Kategorierna har översatts från engelskans: grades, perceived achievement, verbal achievement, math 
achievement, Science, social science, IQ och critical/creative thinking. 
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att med mer information om hur elevers uttydning skapar underlag för akademisk 

framgång kan denna metodik starkt växa i popularitet. 

Roorda et al. (2011) visar på att associationer till positiva lärare-student relationer 

signifikant korrelerar med engagemang och akademiska resultat hos elever (r .39). 

Negativa relationer korrelerar med (r -.32). Resultaten visar på hur äldre elever i 

kontrast mot normala antaganden reagerar starkare på affektiva lärare-elev relationer. 

Lärare-elev relationer var viktigare för elever i akademiska svårigheter och ännu 

viktigare för elever med svagare ekonomisk bakgrund.  

Shafer (2015) beskriver i sin studie hur lärare som använder strategier för att skapa 

förtroende, gör sig själva tillgängliga, använder humor för att skapa en starkare relation 

och uppvisar individuell uppmärksamhet till elever lyckades med att skapa Caring 

Teaching-Learning Student Relationships eller CTLSR definierade som relationer som 

hände i klassrum mellan lärare-elev och som inkluderar starka känslor av engagemang 

och ansvar vilket resulterar i att lärare investerar tid och energi i sina elever. Shafer 

(2015) hävdar att CTLSR skapar motivation och engagemang hos eleverna, leder till 

positiv utveckling och ökar standardiserade testresultat.  

Ursprung 

Urvalsorden hölls medvetet väldigt ospecifika, detta resulterade i källor från elva olika 

journaler som arbetar utifrån olika perspektiv. Sex av dessa kategoriserades inom 

utbildningsvetenskaplig forskning: Journal of Adult Education, Management in 

Education, International Journal of Educational Research, Teachers College Record, 

Review of Educational Research och Learning and Instruction. Fyra av dem 

kategoriserades under det psykologiska forskningsfältet: Journal of School Psychology, 

Journal of Educational Psychology, School Psychology Quarterly och Contemporary 

Educational Psychology. En av källorna kom från European Journal of Criminology 

vilken kategoriserades under brott och rättsvetenskap. Huvudkategorin Beteende visade 

på två källor, dessa från både den utbildningsvetenskapliga och den rättsvetenskapliga 

världen. Huvudkategorin Känslor utgjordes av tre källor huvudsakligen från det 

psykologiska fältet men även en källa från utbildningsforskning. Huvudkategorin 

Motivation utgjordes av tre artiklar, två från utbildningsvetenskapen och en från det 

psykologiska forskningsfältet. Kategorin Relation utgjordes av tio artiklar vara sju var 

från utbildningsvetenskapen och tre från det psykologiska forskningsfältet. 

Diskussion 
Denna del kommer diskutera studiens huvudsakliga resultat, metodik och utförande 

samt diskutera kvalitet och reliabilitet. Resultatet kommer även diskuteras i ljus av 

teoretiska perspektiv och bakgrunden samt framtida lärarroll. 

Metoddiskussion 

Valet av metodiken systematisk litteraturstudie passar väl till syftet för denna studie, att 

använda annan metodik för denna studie såsom en ren litterär analys som skulle saknat 

klara forskningsfrågor samt avgränsande kriterier skulle gett en mer informell och 

mindre seriös bild av forskningsfältet och skulle därmed vara ett sämre val som skulle 

minskat pålitlighet och validitet för undersökningen. Det valda sociokulturella 

perspektivet gav överblick och grundade analys i hur interaktionerna påverkar 
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relationerna vilket också stödjer syftet. Att de utvalda artiklarna inte begränsades till ett 

sociokulturellt perspektiv gav djup och mångfald till resultaten.  

Det kan argumenteras att en systematisk litteraturstudie inte bidrar med någonting nytt 

till aktuell forskning eftersom den i stora delar använder sig av andras forskning. 

Genom att analysera och skapa en översikt av forskningsfältet samt analysera hur 

forskare håller med varandra eller motsäger varandras fynd så skapas värde i 

undersökningen. Det finns väldigt få forskare som har tid att sätta sig in i all forskning 

inom sitt fält, allt färre lärare hinner hålla sig i fas med nuvarande forskning. Genom att 

sammanfatta och korrelera forskning kan därför värde skapas. Genom att metodens 

utformning är riktad för att undvika biaser hos forskaren i alla steg i processen blir 

resultatet också starkare och av högre kvalitet än en normal litteraturgenomgång. Vidare 

studier kan alltså använda sig av denna undersökning för att stärka sin bakgrund inom 

ämnet. Vidare undersöks i denna studie även var en forskare kan hitta information inom 

liknande frågeställningar och var de publiceras vilket också höjer studiens 

vetenskapliga bidrag. Allt detta kan argumenteras giva ett bidrag till forskningsvärlden. 

Att metoden kanske dessutom är en av de bättre för att få översikt inom en 

frågeställning och dess bakgrund ger bara mer kraft åt denna studie.  

Pålitlighet, enligt Eriksson Barajas et al. (2013) är huruvida mätmetoden ger samma 

resultat vid upprepad utföring, om exakta metoden av denna studie utfördes upprepade 

gånger skulle man få samma resultat. Om däremot tolkningen av sökord eller 

tolkningen i urvalet av artiklar skulle göras av en annan forskare skulle resultatet 

troligen bli något annorlunda. Formulering av kategorier skulle med största sannolikhet 

bli något annorlunda då personlig tolkning ingår. Detta delvis på grund av att denna 

studie inte är en slutgiltig litteraturstudie utan snarare ser på en liten del av 

forskningskroppen genom de avgränsningar som satts. 

En relativt stor felkälla är hypotetiskt bortfallet av artiklar i sökningarna. Utifrån ca 

50,000 artiklar inkluderande eventuella dubbletter i grundsökningarna, avgränsades 

resultaten först och främst till en hanterbar nivå med hjälp av sökordkombinationer. 

Detta i sig skapar frågan hur många studier som tappades. Jämförelsevis studerades ca 

1100 artikeltitlar vilket är ca 0,022 eller 2.2% av den totala vikten av artiklar, utifrån 

dessa titlar gallrades 62 artiklar där abstracten lästes och sedan utifrån dessa valdes sju 

artiklar som lästes i fulltext. Dessa urval gav upphov till tio ytterliga artiklar genom sina 

referenslistor. Den forskning som uteslöts innehåller med stor sannolikhet perspektiv 

och resultat som kunde bidragit till denna studie men av praktiska skäl uteslöts dem på 

grund av bristande tid, metodik, medel och analysförmåga. Detta sänker studiens 

trovärdighet och reliabilitet då alla artiklar inom fältet inte undersöktes. 

Tolkningsfaktorn av vad som får vara med i urvalet är individuellt. En styrka är dock att 

det som undersökts har analyserats och genomlästs väldigt grundligt. Studiens styrkor 

finns delvis i hur internationell den är, en bred spridning av elever och lärare har 

undersökts, detta kan därför göra att studien innefattar kulturer utöver den 

västerländska. Studien innefattar bland annat elever från Nederländerna, Australien, 

Canada, Israel, Slovenien, Turkiet, Korea, Taiwan, Singapore och USA. Studien 

omfattar också ett flertal metaanalyser vilket stärker fynden. Alla innefattade artiklar 

har kvalitetsbedömts och funnits vara mellan medel och hög kvalité. Databaserna som 

valdes innefattar stora delar av västerländsk forskning inom utbildningsfältet och det 

psykologiska fältet vilket ger styrka till studien. 

En stor brist bedöms finnas i metodiken för systematiska litteraturstudier i hur 

nyckelord skapas. Bara en av de tre huvuddatabaserna använda i sökningen har någon 
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typ av centraliserad begreppsdatabas, övriga artiklar har en vid spridning i nyckelord 

beroende på författarnas begreppsbild och ordkunskap. En större centralisering av 

begrepp inom artiklar och databaser skulle underlätta för studier av aktuell forskning 

och bakgrundsforskning i den akademiska världen i helhet och föreslås som en 

förbättringspunkt för sökningsdatabaser och forskare. En ytterligare felkälla var 

databasers medvetna utsortering av avhandlingar, vid val av peer review utesluts 

avhandlingar automatiskt från databaser och speciella sökningskriterier måste användas 

för att få se liknande arbeten. Detta utesluter en stor del av forskningsvärlden för 

litteraturstudier begränsade till peer review och kan utan författares vetskap begränsa 

sökningars resultat i stor grad.  

Validitet är studiens förmåga att mäta det den avser (Eriksson Barajas et al., 2013), 

validitet är något problematiskt i fallet av litteraturstudier, man kan väldigt väl se på en 

specifik och avgränsad del av vetenskapen men för att få en grundlig överblick som tar 

in alla perspektiv och all forskning skulle praktiskt ta väldigt lång tid och stora medel 

vilka oftast inte finns tillgängliga för studenter. Vad metoden istället gör är att se väldigt 

noggrant på en liten avgränsad del av vetenskapen, detta i sig gör att formuleringen av 

syfte och frågeställningar måste hållas specifika om de är för generellt formulerade blir 

syftet svårt att uppnå inom en kortare studie. Författaren anser att denna studie inte kan 

vara fullt valid då all litteratur och forskning på ämnet inte undersökts. Dock verkar 

frågeställningen besvaras utifrån det material som samlats in med stark metodik vilket 

stärker studien. 

Vidare svagheter i metodiken skulle kunna vara begränsningen fulltext, under en av 

sökningarna till denna studie misstogs resultaten för en fulltextsökning och problemet 

upptäcktes inte innan artikeln var läst och utvald, artikeln i fråga fanns inte på 

databasen men det fanns en direktlänk till en annan databas med fulltext. Jag anser 

därför att begränsningen av fulltext i övriga sökningar kan ha bidragit till att färre 

resultat än vad som skulle borde visats om databasernas fulltext alternativ tog hänsyn 

till direktlänkar. Att sökningarna begränsades till fulltext på grund av begränsningar av 

tid och resurser kan ha påverkat antalet relevanta artiklar och ses som en felkälla. 

Eventuella språksvårigheter kan ha uppkommit då engelska inte är ett modersmål, 

denna hypotetiska felkälla förminskas då författaren har en djupgående utbildning och 

förståelse för engelska men är dock en felkälla i tolkning och översättning vilket stärks 

av beskriven översättningstolkning, översättningsverktyg har inte heller använts vilket 

skulle kunna visat fler tolkningssätt.  

Studiens överförbarhet stärks av hur internationella resultaten är, vetenskapens 

förståelse för ämnet uppfattas inte som fullständigt i dag och att det heller inte är ett 

statiskt ämne utan påverkas av kultur och sociala regler som ändrar sig över tid, detta 

gör att överförbarheten också förminskas. Överförbarheten uppskattas dock vara relativt 

hög just eftersom resultaten är så varierade men samtidigt pekar åt samma håll. 
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Huvudresultat 

Denna litteraturundersöknings kanske viktigaste resultat är att lärare starkt påverkar 

elever utifrån relationerna de bygger och underhåller. Relationernas påverkan uttrycks 

på många olika sätt i de utvalda artiklarna utifrån många olika vinklar och genom 

tolkning, kondensering och identifiering av artiklarnas innehåll utfanns fyra 

huvudkategorier, här sorterade efter fyndstorlek: 

 Relation 

 Motivation 

 Känslor 

 Beteende 

Att lärare starkt kan påverka och utveckla sina elever på många sätt både direkt och 

indirekt stöds av många artiklar i denna studie, kanske den största av dem Cornelius-

White (2007) som hävdar i en metaanalys av över 350.000 elever en plethora av 

korrelationer mellan det han kallar personcentrerat lärande som kan liknas med en god 

lärare-elev relation och för att nämna några faktorer: självkänsla, nöjdhet, minskade 

skolavhopp, akademiska resultat med flera. Cornelius-Whites studie visar också på en 

stor mängd kognitiva förbättringar knutet till personcentrerat lärande däribland kanske 

mest intressant IQ (r .28) som verkligen understryker vikten av lärares arbete och starkt 

motiverar till vidare forskning. Andra kategorier var kreativitet och kritiskt tänkande (r 

.45) samt matematisk (r .36) och verbal förmåga (r .34). Att studien har hög mättnad ger 

också stark trovärdighet till resultaten. Theimann (2016) visar som exempel på lärares 

påverkan hur positiva sociala tendenser ökade och hur brottsligt uppförande minskade 

vid en god lärare-elev relation samt att en dålig lärare-elev relation leder till negativt 

socialt beteende samt indirekt stärker brottsligt beteende. Roorda et al. (2011) stödjer 

detta och visar hur positiva relationer med lärare korrelerar med akademiska resultat 

och engagemang samt hur negativa relationer korrelerar negativt med samma faktorer. 

Cornelius-White (2007) visar dessutom i sin studie bland annat på hur positiva 

behavioristiska och känslomässiga förändringar korrelerade med en god lärare-elev 

relation. Utveckling har dock många former, Jimerson och Haddock (2015) visar på hur 

hyperaktivitet och ouppmärksamhet korrelerar negativt med emotionellt stöd från 

lärare. Frenzel et al. (2009) pekar på hur lärares och elevers entusiasm korrelerar starkt 

inom matematikundervisning. Anderman et al. (2011) pekar på hur lärare som uppfattas 

som bra av elever beskriver och förändrar elevers uppfattning av sin förmåga. Detta 

styrker Lin-Siegler et al. (2016) i deras artikel där de uttrycker hur att förändra elevers 

uppfattning av motgångar leder till högre prestation.  

Resultaten verkar i linje med att visa på en mångfald av påverkansmöjligheter där 

lärarrelationerna har en huvudroll i elevernas nutid och framtid, i allt från IQ till socialt 

beteende. Detta samstämmer också med Ellmin (2011) samt Hamre och Pianta (2001) 

som beskriver generellt positiva akademiska och personliga resultat från goda lärare-

elev relationer.  

Lärare verkar enligt resultaten påverka förutsättningen för lärande och prestation, 

motivation och självbild. Lin-Siegler et al. (2016) påstår att lärare aktivt påverkar 

världsbild och självbild hos eleverna vilket i sin tur påverkar engagemang och resultat i 

stor grad. Wilson och Buttrick (2016) visar på hur relativt små interaktioner riktade för 

att förändra uppfattning hos elever påverkar framgång och resultat. Relationen och hur 

den ter sig verkar vara en indirekt länk till elevers akademiska framgång, Gehlbach et 

al. (2016) diskuterar till exempel likhetsuppfattning hos lärare och elever och hur denna 
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uppfattning leder till bättre lärmiljöer och därmed akademiska resultat, Green et al. 

(2008) visar också på hur motivation och arbetsinsats hos eleverna korrelerar med den 

uppfattade relationen mellan lärare-elev. Dessa resultat verkar understrykas av Hein 

(2012) som påstår att arbetsförhållanden och relationer först måste finnas för att kunna 

skapa motivation och därigenom akademiska resultat. 

Lee (2012) visar på hur lärares förväntningar på eleverna också påverkar resultat och 

lärmiljö samtidigt som Linnenbrink-Garcia och Pekrun (2011) visar på hur negativa 

känslor försvårade lärares påverkan på eleverna och förväntningarna. Frenzel et al 

(2009) späder på genom att peka på hur elevernas upplevda tillfredsställelse starkt 

korrelerar (β .45) med lärarens tillfredsställelse även så långt som året efter. Detta ger 

sammanlagt en bild av en komplicerad reciprociell social situation i skolan som verkar 

gå både från lärare-elev men också elev-lärare (Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011). 

Detta är definitivt en intressant utvecklingsgen för vidare forskning men också något 

som många lärare bör beakta då lärare har en tendens att inte planera sin 

arbetstillfredsställelse år framöver. 

Vidare sågs i resultaten hur självbild starkt verkar influera studier. Lee (2012) visar hur 

lågpresterande elever ökar sina prestationer om läraren har höga förväntningar. Lin-

Siegler et al. (2016) visar på hur elevers egen bild av sig själva, sin inkludering och roll 

i skolan starkt påverkar deras lärsituation och resultat och Wilson och Buttrick (2016) 

visar på hur lärare kan påverka elevers mindset genom cykliska förbättringssystem och 

att resultat samt eleven i sig kan förändras positivt genom sitt liv och sin skolgång. De 

visade också på hur kulturella skillnader i hur elever såg på sin relation med läraren. 

Cornelius-White (2007) kunde dock inte se signifikanta skillnader beroende på 

samhällstyp, plats eller familjeinkomst. Allt detta visar på ännu ett forskningsfält som 

skulle vara intressant att arbeta med i vidare forskning, det visar också på en 

komplexitet för lärare som bör förstå och på bästa sätt behandla eleverna utifrån deras 

förutsättningar för att skapa den goda lärmiljön, en viktig läxa i dagens mångkulturella 

klassrum. 

En punkt som är förvånade är hur spridd forskning kring relationer och lärande är när 

det gäller teoretisering och underbyggnad för hur relationerna fungerar. Utifrån de 

sjutton artiklar som valdes har ingen av dem en uttryckt metodologisk likhet i hur de ser 

på forskningsfältet. Det kan såklart ses som en positiv kraft som därför sprider 

forskningen åt många olika håll och detta kan vara en effekt av hur ny denna 

forskningsgren är. Det finns helt enkelt inte någon allmän fastslagen teoretisk 

utgångspunkt när det gäller relationell forskning och detta ses som ytterligare en stor 

gren för vidare forskning. 

Med perspektiv på discipliner 

Ett av målen med studien var att undersöka ett så stort område som möjligt för att inte 

tappa källor och information som inte skulle visats med snävare sökord. Detta har 

resulterat i journaler och avhandlingar från alla världens hörn men också inom tre olika 

huvudkategorier, utbildningsvetenskap, psykologi samt rättsvetenskap. Detta visar på en 

brokig grund för forskning inom skolans värld där man inte bara bör begränsa sig till 

utbildningsvetenskapliga perspektiv utan söka sig utanför den och in i andra 

vetenskapsgrenar. Vissa tendenser att bara prata ur ett utbildningsvetenskapligt 

perspektiv kan ses hos många arbeten inom ämnet idag och genom denna 

undersöknings resultat ses ett behov att ta in kunskap från många olika perspektiv och 

discipliner. De fyra huvudkategorierna i denna studie spridde sig i större del lika mellan 

psykologi och utbildningsvetenskap som därför kan ses som två huvudfält för 
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utbildningskopplade studier, detta ger perspektiv åt framtida studier och hur de bör välja 

bland databaser. Även här fångades dock ett helt oväntat fält inom sökningarna, 

rättsvetenskap är normalt inte undersökt när man vill ha information om skolans värld, 

att vi fick information härifrån tyder dock på att det kan finnas fler källtyper som helt 

missats av denna studie, detta ger uppslag till framtida studier.  

Pedagogiska anknytningar 

Denna studie har i många fall stärkt författarens egen lärarbild av vad som är positiv 

metodologi när det gäller undervisning av elever, att arbeta mot en hos eleverna 

dynamisk bild av till exempel IQ blir lättare med statistisk underbyggnad. Att använda 

humor, göra sig tillgänglig och skapa förtroende samt igenkänning (Gehlbach et al., 

2016; Shafer, 2015) kommer författaren fortsätta med. Vissa beteenden har däremot 

försvagats med hjälp av forskningen från denna studie. Wilson och Buttrick (2016) 

verkar visa på hur att använda sig av belöningar för de som klarat sig bäst i klassen eller 

som lägger tyngdvikt på resultat främjar en statisk bild av intelligens hos eleverna och 

anpassningar utifrån denna information är något som kan bidra till en starkare metodik i 

dagligt arbete. Även här finns ingång till vidare forskning. Resultatinriktad beröm 

verkar ge en statisk bild av elevers egen förmåga och självuppfattning vilket i sin tur 

leder till svagare självbild och resultat. Metodinriktad beröm som istället bedömer hur 

eleven arbetar borde göra det motsatta, vidare forskning av detta ämne krävs dock innan 

någon utsaga görs. Marsh (2012) visar också på hur att som lärare uttrycka lika värde 

för sina egna utsagor som elevernas också skapar en god arbetsmiljö och lägger 

grunden till en god lärare-elev relation. Studien ger också mersmak för ytterligare 

forskning inom ämnet. 

Slutord 

Denna studie har på många olika sätt visat hur stor inverkan lärare-elev relationer har på 

elevers utveckling och akademiska resultat. Studien har visat på många infallsvinklar på 

ny forskning och gett upphov till förbättringar av förståelse för elevers behov av en god 

relation vilket klart kan användas som stöd för lärare i deras förståelse för skolans värld. 

Studien har också pekat på behovet att se utanför utbildningsvetenskap när man forskar 

om skolvärlden samt givit ett underlag som kan användas för vidare forskning inom 

ämnet. Det uppskattas dock att det finns mycket forskning kvar inom ämnet och att en 

klarhet i vad som behövs för elever idag inte är för långt borta, bara inte här idag 

(Shafer, 2015).  

  



26 

 

Referenser 
 

Anderman, L. H., Andrzejewski, C. E., & Allen, J. (2011). How Do Teachers Support 

Students’ Motivation and Learning in Their Classrooms? Teachers College 

Record, 113(5), 969–1003. 

Aspelin, J. (1999). Banden mellan oss: et socialpsykologiskt perspektiv på lärare-elev-

relationen. Stockholm: B. Östlings bokforlag Symposion. 

Charlton, T., & David, K. (Eds.). (1993). Managing misbehaviour in schools (2nd ed). 

London and New York: Routledge. 

Cornelius-White, J. (2007). Learner-Centered Teacher-Student Relationships Are 

Effective: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 77(1), 113–143. 

http://doi.org/10.3102/003465430298563 

Ellmin, R. (2011). Elevens lärande: att erbjuda möjligheter. Stockholm: Liber. 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och 

vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur. 

Fraser, B. J., Walberg, H. J., Welch, W. W., & Hattie, J. A. (1987). Syntheses of 

educational productivity research. International Journal of Educational 

Research, 11(2), 147–252. http://doi.org/10.1016/0883-0355(87)90035-8 

Frenzel, A. C., Goetz, T., Lüdtke, O., Pekrun, R., & Sutton, R. E. (2009). Emotional 

transmission in the classroom: Exploring the relationship between teacher and 

student enjoyment. Journal of Educational Psychology, 101(3), 705–716. 

http://doi.org/10.1037/a0014695 

Gehlbach, H., Brinkworth, M. E., King, A. M., Hsu, L. M., McIntyre, J., & Rogers, T. 

(2016). Creating birds of similar feathers: Leveraging similarity to improve 



27 

 

teacher–student relationships and academic achievement. Journal of 

Educational Psychology, 108(3), 342–352. http://doi.org/10.1037/edu0000042 

Green, G., Rhodes, J., Hirsch, A. H., Suárez-Orozco, C., & Camic, P. M. (2008). 

Supportive adult relationships and the academic engagement of Latin American 

immigrant youth. Journal of School Psychology, 46(4), 393–412. 

http://doi.org/10.1016/j.jsp.2007.07.001 

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early Teacher-Child Relationships and the 

Trajectory of Children’s School Outcomes through Eighth Grade. Child 

Development, 72(2), 625–638. http://doi.org/10.1111/1467-8624.00301 

Hein, H. H. (2012). Motivation: motivationsteorier & praktisk tillämpning. Stockholm: 

Liber. 

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. 

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Jimerson, S. R., & Haddock, A. D. (2015). Understanding the importance of teachers in 

facilitating student success: Contemporary science, practice, and policy. School 

Psychology Quarterly, 30(4), 488–493. http://doi.org/10.1037/spq0000134 

Karlsson, L. (2007). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Lee, J.-S. (2012). The effects of the teacher–student relationship and academic press on 

student engagement and academic performance. International Journal of 

Educational Research, 53, 330–340. http://doi.org/10.1016/j.ijer.2012.04.006 

Lindqvist, G. (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk 

psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 

Linnenbrink-Garcia, L., & Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and academic 

engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational 

Psychology, 36(1), 1–3. http://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2010.11.004 



28 

 

Lin-Siegler, X., Dweck, C. S., & Cohen, G. L. (2016). Instructional interventions that 

motivate classroom learning. Journal of Educational Psychology, 108(3), 295–

299. http://doi.org/10.1037/edu0000124 

Marsh, H. (2012). Relationships for learning: using pupil voice to define teacher-pupil 

relationships that enhance pupil engagement. Management in Education, 26(3), 

161–163. http://doi.org/10.1177/0892020612445702 

Maslow, A. H., & Frager, R. (1987). Motivation and personality (3rd ed). New York: 

Harper and Row. 

Rodrigues, K. J. (2012). It Does Matter How We Teach Math. Journal of Adult 

Education, 41(1), 29–33. 

Roorda, D. L., Koomen, H. M. Y., Spilt, J. L., & Oort, F. J. (2011). The Influence of 

Affective Teacher-Student Relationships on Students’ School Engagement and 

Achievement: A Meta-Analytic Approach. Review of Educational Research. 

http://doi.org/10.3102/0034654311421793 

Ruzek, E. A., Hafen, C. A., Allen, J. P., Gregory, A., Mikami, A. Y., & Pianta, R. C. 

(2016). How teacher emotional support motivates students: The mediating roles 

of perceived peer relatedness, autonomy support, and competence. Learning and 

Instruction, 42, 95–103. http://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.01.004 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur. 

SFS 2010:800. (2010). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Shafer, D. J. (2015). Preservice teacher understanding and implementation of caring 

teaching-learning student relationships. Doktorsavhandling AAI3713886. ETD 

Collection for University of Nebraska - Lincoln. Retrieved from 



29 

 

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=teach

learnstudent 

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 (December 2011). Stockholm. Retrieved from 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 

Skolverket. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap : resultaten i koncentrat. Stockholm: Skolverket : Fritze. 

Retrieved from http://www.skolverket.se/publikationer?id=3127 

Theimann, M. (2016). School as a space of socialization and prevention. European 

Journal of Criminology, 13(1), 67–91. 

http://doi.org/10.1177/1477370815597254 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Williams, P. (2006). När barn lär av varandra: samlärande i praktiken. Stockholm: 

Liber. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

Wilson, T. D., & Buttrick, N. R. (2016). New directions in social psychological 

interventions to improve academic achievement. Journal of Educational 

Psychology, 108(3), 392–396. http://doi.org/10.1037/edu0000111 

Wubbels, T., & Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher–student 

relationships in class. International Journal of Educational Research, 43(1–2), 

6–24. http://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.03.003 



1 

 

Bilagor 

Bilaga 1 
 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering?   ☐Ja   ☐Nej    
Antal .........................  
Ålder .........................  

 

Är kontexten presenterad? ☐Ja   ☐Nej 

 

Etiskt resonemang? ☐Ja   ☐Nej 

 

Adekvata Exklusioner? ☐Ja   ☐Nej 

 

Urval 

 - 

 - 

 
Relevant? ☐Ja   ☐Nej 

 

Strategiskt? ☐Ja   ☐Nej 

Metod 

 - 

 - 

 - 

 
urvalsförfarande tydligt beskrivet? ☐Ja   ☐Nej 
 
datainsamling tydligt beskriven? ☐Ja   ☐Nej  
 
analys tydligt beskriven? ☐Ja   ☐Nej 

Giltighet 

 -  

 - 

 - 

 
Är resultatet logiskt, begripligt? ☐Ja   ☐Nej 
 
Råder datamättnad? ☐Ja   ☐Nej 
 
Råder - analysmättnad? ☐Ja   ☐Nej 

Kommunicerbarhet 

 -  

 - 

 
Redovisas resultatet klart och tydligt? ☐Ja   ☐Nej 
 
Visas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?        ☐Ja   ☐Nej 

Genereras teori? ☐Ja   ☐Nej 

 

Huvudfynd: .................................................................................................................. .... 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet ☐ Bra  ☐ Medel   ☐ Dålig 

Protokoll hämtat från Willman et al. (2011) 



2 

 

Bilaga 2 
 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
 

Forskningsmetod                                                           ☐ RCT    ☐ CCT  
 
                    ☐ multicenter  ☐ Kontrollgrupp/er 

Antal .........................  
Ålder ......................... 
 
 
Kriterier för exkludering 
 
Adekvata exklusioner ☐Ja   ☐Nej 
 
Vad avsåg studien studera? 
 
Dvs.. vad var dess primära resp. sekundära effektmått ......................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
 Urvalsförfarande beskrivet? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Representativt urval? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Randomiseringsförfarandet beskrivet? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Likvärdiga grupper vid start? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Analyserade i den grupp som de randomiserades till? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Blindning av elever? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Blindning av lärare? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Blindning av forskare? ☐Ja   ☐Nej 
 
Bortfall 
 
 Bortfallsanalysen beskriven? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Bortfallsstorleken beskriven? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Adekvat statistisk metod? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Etiskt resonemang? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Hur tillförlitligt är resultatet? 
 
 Är instrumenten valida? ☐Ja   ☐Nej 
 
 Är instrumenten reliabla? ☐Ja   ☐Nej 
 

 Är resultatet generaliserbart? ☐Ja   ☐Nej 

 

Huvudfynd: ............................................................................................. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet          ☐ Bra  ☐ Medel   ☐ Dålig 

Protokoll hämtat från Willman et al. (2011) 



3 

 

Bilaga 3 

 
Tabell 3: Kondenseringskategorier utifrån de uppfattade centrala meningsenheterna i de ut-

valda artiklarna. 

 
Författare  Kondensering Huvudkategori 

Daniel J. Shafer Nyckeln till meningsfullt lärande ligger i relationen,   

 

Det finns även bra saker för läraren i relationen 

Relationen 

Helena Marsh Nyckeln till tillhörighet finns i relationen Relationen 

Gillian Green, Jean 

Rhodes, Abigail Heit-

ler Hirsch, 

Carola Suárez-

Orozco, Paul M. 

Camic 

Dynamisk relation mellan support och engagemang, motivation 

korrelerar med lärarkontakt 

Relationen 

Jung-Sook Lee "engagemang och känslor påverkades av relationen,  

 

bra relationer gav högre insatser och ihållighet inom lärande 

 
lärares förväntningar påverkar starkt, starkare med svagare elever. 

 

Miljön är kritisk även utan akademisk press. Relationen bestämde 

utkomsten" 

Relationen 

Kathleen J. Rodri-

gues 

Internal motivation är kraftfullare, desire to grow, improved 

selfesteem 

Motivation 

Hunter Gehlbach, 

Maureen E. Brink-

worth Aaron M. 

King, Laura M. Hsu. 

Joseph McIntyre, 

Todd Rogers 

gemenskap ur likhet, lärare-likhet-student- bättre relation Relationen 

Anne C. Frenzel, 

Thomas Goetz, Oli-

ver Lu¨dtke, Rein-
hard Pekrun, Rose-

mary E. Sutton 

"Lärare som tycker om det de gör lär ut bättre, de överför känslan 

till eleverna. 

 
Klassrum med tillfredsställelse kopplat till lärare och lärande är 

troligen optimalt för elever" 

Känslor 

Lynley Anderman, 

Carey Andrzejewski, 

Jennifer Allen 

Klassrumsmanagement är inte bara förlitande på instruktioner 

men också på relationer mellan elever och lärare.  Entusiasm och 

investering i lärande kopplades med relationerna 

Relationen, motivation 

Xiaodong Lin-Sieg-

ler, Carol S. Dweck, 

Geoffrey L. Cohen 

"Elevers egna tro om sig själv , influerar motivation i skolan, mo-

tivation  performance 

 

Internal vs external motivation of students and how they can be 

influenced by school settings" 

Motivation 



4 

 

Timothy D. Wilson, 

Nicholas R. Buttrick 

"Educational techniques impact on students’ performance 

 

simple small interventions " 

Motivation 

Shane R. Jimerson, 

Aaron D. Haddock 

Impact of positive student-teacher relations on academic achieve-

ment 

Relation 

Jeffrey Cornelius-

White 

"Importance and impact of teacher-student relations for student 

and for academic performance" 

Relation 

Maike Theimann Positive effects of intense student-teacher relationships on stu-

dents pro-social attitude and thus prevention of delinquent behav-

ior 

Beteende 

Debora L. Roorda, 

Helma M. Y. Koo-

men, Jantine L. Spilt, 

Frans J. Oort 

"The importance of the teacher-student relationship for students 

over time 

 

and its impact on student behavior" 

Relation 

Erik A. Ruzek, Chris-

topher A. Hafen, Jo-

seph P. Allen, Anne 

Gregory, Amori Yee 

Mikami, Robert C. 

Pianta 

Impact of positive student-teacher relations on student motiva-

tion, autonomy and connectedness 

Relation, Känslor 

Lisa Linnenbrink-

Garcia, Reinhard 
Pekrun 

Importance of the role of emotions in classrooms Känslor 

Theo Wubbels, 

Mieke Brekelmans 

"Intervention evaluations i lärarprogrammet,   

 

nonverbal behavior of good teachers changes with experience" 

Beteende 

 


