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Sammanfattning 

Problemformulering: Elevernas kunskapsmätning befinner sig i en nedåtgående kurva.  

Genom att undersöka hur en lärare-elev-relation påverkar lärandeprocessen kan nya 

undervisningsmetoder uppenbaras och därmed bidra till ett pragmatiskt värde i den 

framtida yrkesrollen. Men åsikterna om vad som innefattar en relationsmedveten 

pedagogik skiljer sig inom professionen. 

Syfte: Syftet är att belysa hur en god lärare-elev-relation etableras och vilka hinder 

läraren kan möta i den pedagogiska verksamheten, samt vilken betydelse en god lärare-

elev-relation har på elevens lärandeprocess i en skolmiljö. 

Metod: Systematisk litteraturstudie grundad på åtta vetenskapliga artiklar. 

Resultat: I resultatet framkom tre kategorier av en lärare-elev-relation. Kategorierna 

som framkom var en beroende relation, en dålig relation och en god relation.  Resultatet 

visar även hur en god lärare-elev-relation etableras, samt vilka hinder läraren kan 

komma att möta. 

Diskussion: Inledningsvis diskuteras metodens styrkor och svagheter. I 

resultatdiskussionen som följer diskuteras sedan studiens resultat med utgångspunkt från 

ett sociokulturellt perspektiv och ett specialpedagogiskt perspektiv. I diskussionen 

illustreras en lärare-elev-relation som fundamentet till ett hus, varav huset illustrerar 

elevens undervisning och fostran i skolverksamheten. 

 

Centrala begrepp: Relationsmedveten pedagogik, lärare-elev-relation, lärandeprocess, 

hälsa. 
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1 INLEDNING 

Interaktioner pågår ständigt mellan individer på skolans alla verksamma nivåer. Vi 

lever i en tid då idén om relationer som betydelsefulla fenomen i utbildning är 

allmänt spridda. Med andra ord råder en osäkerhet gällande vad som ingår i en 

lärarprofession (Aspelin, 2007). Tidigare undersökningar påvisar att 

relationsmedveten undervisning stöter på motstånd. En del lärare menar att relationer 

till deras elevgrupp inte tillhör läraruppdraget utan en lärares uppgift är att förmedla 

ämneskunskap och allt annat är sekundärt (a.a.). Forskning visar att psykiska 

problem så som nedstämdhet och utanförskap hos ungdomar har sedan början på 90-

talet ökat kraftigt (Socialstyrelsen, 2009). Detta kan vara orsaken till att 

kunskapsmätningarna befinner sig i en nedåtgående kurva (Utbildning & demokrati, 

2013). En god relation skapar trygghet vilket är essentiellt för elevens lärande. 

Vidare betonas att en nära och trygg relation mellan lärare och elev kan vara av 

väsentlig betydelse när det berör skolframgångar för de minst motiverade eleverna 

(Aspelin & Persson, 2011). Enligt Aspelin (1999) karaktäriseras en god lärare-elev-

relation av viktiga komponenter som lärarens förmåga att se eleverna som enskilda 

individer samt att relationen ska grundas där det finns ett intresse och en ambition att 

möta varandra.  

 

Av egna erfarenheter har vi upplevt hur en relationsmedveten undervisning inte bara 

påverkar den enskilda individen utan även elever i omgivningen. Vi upplever att en 

god relation mellan lärare och elev möjliggör en positiv gemenskap i skolmiljön. 

Välmående och betyg hänger ihop, vilket gör att skolan kommer att få en allt större 

betydelse (Aspelin & Persson, 2011). Stor del av elevens vardag spenderas i skolan, 

vilket stärker faktumet att skolan har en avgörande inverkan på elevens hälsa 

(Bingham & Sidorkin, 2004). Relationsmedveten pedagogik är ett välstuderat 

område. Men hur en god lärare-elev-relation påverkar lärandeprocessen är dock inte 

lika välstuderat. Därför vill vi i denna litteraturstudie belysa hur en god lärare-elev-

relation etableras, samt vilken betydelse en god lärare-elev-relation har för 

lärandeprocessen i en skolmiljö. Dessutom vill vi undersöka vilka potentiella hinder 

och svårigheter en lärare kan stöta på med att etablera en god elevrelation. Vår 

strävan är att belysa kunskapen inom relationsmedveten undervisning, samt att se 

effekterna av en perspektivförskjutning från en du- och dem- orientering till en vi-

relation. Arbetet syftar till att ge en ökad insikt om betydelsen av en god lärare-elev 

relation. Från en ensidig katederundervisning där läraren använder sig av monolog, 

till en undervisning med inriktning på relationer mellan individer där dialoger ligger 

till fokus. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden förklaras studiens valda begrepp: relationsmedveten pedagogik, lärare-

elev-relation, skolmiljö, lärandeprocess och hälsa. Begreppen behandlar ett 

pedagogiskt ämnesområde. 

2.1 Relationsmedveten pedagogik 

En av lärarens viktigaste utmaningar i skolverksamheten är att i större omfattning 

interagera med eleverna och skapa goda relationer. Aspelin (1999) menar att en god 

relationsmedveten pedagogik mellan lärare och elev är av stor betydelse för att kunna 

förverkliga kunskapsmålen. Elevens självuppfattning och relation till andra 

människor utvecklas ständigt vilket påverkar det inre skeendet. Birnik (1998) menar 

att en av förutsättningarna för att eleven ska kunna skapa en egen identitet är att 

denna har relationer till andra personer än föräldrarna vilket gör att läraren får en allt 

mer betydande roll.  

2.2 Lärare-elev-relation 

Sedan 1900-talet har idén om en god lärare-elev-relation kommit att få en allt större 

betydelse i det pedagogiska arbetet. Begreppet lärare-elev-relation utgår från 

Madsens (2006) och Aspelins (1999) definition. De menar att den främsta 

företrädaren i skolsystemet är läraren vars ansvar är att knyta relationer till eleverna. 

Denna relation utgår från en ömsesidig acceptans som grundas i att det finns en 

ambition med respekt och intresse att möta varandra. En god lärare-elev-relation 

präglas av inlevelse, närhet och förståelse. Vidare betonas att en lärare-elev-relation 

handlar om att skapa trygghet som grund för en förtroendefull relation (Aspelin, 

1999; Madsen, 2006).  

2.3 Skolmiljö och lärandeprocess 

Skolmiljö i denna studie åsyftar till grundskolan som innefattar årskurserna 1 till 9. 

Definitionen av skolmiljö är en institution som skapats för att elever under ledning 

av lärare ska tillägna sig kunskapsutveckling. Med definitionen lärandeprocess 

menas elevens process med att inhämta, lära och tillgodogöra sig kunskap (Illeris, 

2007).  

2.4 Hälsa 

Antonovsky (1991) beskriver hälsa som ett tillstånd där människan upplever känsla 

av sammanhang (KASAM). Denna teori utgår från begreppen begriplighet, 

hanterbart och meningsfullhet. Teorin grundas i en jämförelse av två extrema 

grupper där Antonovsky tydligt kunde urskilja vilka individer som upplevde hälsa. 

Begriplighet utgör kärnan i den ursprungliga definitionen enligt Antonovsky (1991), 

där individen upplever känslor via inre och yttre stimulans. Dessa känslor upplever 

individen som gripbara, ordnade, sammanhängande och strukturerade. Till skillnad 

från tillståndet där allt upplevs kaotiskt, oordnat, slumpmässigt eller oväntat. Med 

begreppet hanterbart vill han framlägga till vilken grad människan har förmåga att 

självständigt hantera de resurser individen har till sitt förfogande. Antonovsky (1991) 

klargör detta genom att simplifierat påstå att alla människor under livet kommer 

möta olycka eller hemskheter, men när så sker måste människan leva vidare och inte 

fastna i evigt sörjande. Med begreppet meningsfullhet menar Antonovsky (1991) att 

individen väljer till vilken grad den vill vara delaktig. Vidare betonas det att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elever
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rare
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delaktighet och medverkan i dagliga processer utgör skapandet av erfarenhet, vilket 

Antonovsky (1991) sammanfattar med att hävda att meningsfullheten är KASAM:s 

motivationskomponent och därmed extremt betydelsefull för att uppleva hälsa. 



6 

 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 
Det teoretiska perspektivet för studien tar sin utgångspunkt ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Detta synsätt utgår från att omgivningen påverkar elevens 

lärandeprocess, dels genom kommunikation i form av språk dels genom 

kommunikation via artefakter (Säljö, 2000). Perspektivet belyser att individer föds in 

i en social värld som är formad av både historiska och kulturella skeenden vilket 

människan inte kan undgå att påverkas av (Hundeide, 2006). Elevsynen i ett 

sociokulturellt perspektiv utgår från att eleven kan ses som en lärling och läraren 

som en mästare. Enligt detta perspektiv är det lärarens uppgift att bereda vägen för 

eleven så att eleven socialiseras in i en praktik (Säljö, 2000). Lärare och elever 

utvecklar ömsesidiga förväntningar till varandra i det dagliga samspelet. Hundeide 

(2006) beskriver dessa förväntningar som kontrakt eller metakontrakt. Kontrakten 

kan beskrivas som förhandlingar om vem individen vill vara. De utformas genom 

dialog och fungerar som vägledare för relationens samspel (Hundeide, 2006). 

 

Ett sociokulturellt perspektiv lägger fokus på elevens sociala kontext som central 

faktor i lärandeprocessen, till skillnad från andra perspektiv som exempelvis det 

konstruktivistiska perspektivet som fokuserar på elevens mentala processer eller det 

behavioristiska perspektivet som lägger tonvikt vid elevens beteende. Synsättet 

innebär att samspelet med omgivningen är viktigt för lärandeprocessen och det ger 

en vidgad vy som främjar en lärare-elev-relation. Läraren ser eleven som en lärling 

som ska socialiseras ”ut i livet” (Säljö, 2000). Synsättet bidrar till att läraren visar 

respekt för eleven som individ eftersom dialogen används som redskap för 

lärandeprocessen istället för en envägskommunikation som kan innebära att läraren 

tillhandahar ett maktövertag (Colnerud, 2003).  

 

I ett specialpedagogiskt perspektiv som påminner mycket om det sociokulturella 

perspektivet ser läraren till alla elevers behov för att främja lärandet. Därmed utgår 

denna litteraturstudie även från detta perspektiv. Lgr 11 betonar att undervisningen 

ska vara likvärdig för alla elever och att undervisningen ska utgå från elevens 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att främja lärandet 

(Skolverket, 2011). Skolan ska därför vara en plats för alla, där elever ska behandlas 

lika, genom möjligheter och förutsättningar till att utvecklas i skolan (Skolverket, 

2011). Aspelin (2003) utvecklar det specialpedagogiska perspektivet genom att 

belysa betydelsen av att lärare utvecklar sin förmåga till att nå alla sina elever i 

klassrummet genom en relationsmedveten pedagogik. Aspelin (2003) beskriver 

lärare som signifikanta andra i elevernas liv, vilket betyder att lärarna är viktiga och 

betydelsefulla personer som påverkar eleverna. Samspelet mellan lärare och elev kan 

komma till uttryck på olika vis, negativt och positivt. När ett negativt samspel sker 

kan det bero på en feldimensionerad maktbalans när exempelvis läraren visar sitt 

maktövertag genom att förtrycka sina elever (Aspelin, 2003). Colnerud (2003) 

beskriver att lärarens yrkesroll innehar en maktposition, där läraren ska fostra och 

forma elevernas normer, men denna maktposition får inte missbrukas av läraren. 

Lärarrollens yrkesprofession innehåller en yrkesetisk aspekt, som bland annat 

innebär att lärare måste behandla elever med respekt (Colnerud, 2003).  
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4 PROBLEMFORMULERING 
På senare tid kan vi via statistik avläsa att elevernas kunskapsmätning befinner sig i 

en nedåtgående kurva (Skolverket, 2012). Det är inte enbart eleven som ansvarar för 

att situationen ser ut som den gör utan det vilar även ett ansvar på elevens föräldrar 

samt lärare. Det råder en stor osäkerhet över vad som ingår i en lärares profession, 

vissa menar att läraren endast har till uppgift att medverka till elevers lärande medan 

andra hävdar att elevens framtid och personlighet formas i skolan (Aspelin, 2007). 

När lärarens och elevens syn på lärarens roll skiljer sig kan en viss problematik 

uppstå.  När elever upplever en ofrivillig ensamhet i skolan och brist på samhörighet 

i omgivningen kan en osäkerhet uppkomma. Osäkerheten kan resultera i att 

tillståndet blir ohanterligt för eleven och den psykiska stressen medför en reducerad 

känsla av trygghet i skolmiljön (Wasserman, 2003). Maslow (1987) betonar att 

upplevelsen av trygghet i sin kontext är essentiellt för att människan ska vara kapabel 

att utvecklas och uppleva en god hälsa. Vidare menar han att trygghet skapas via 

mänskliga relationer som erfars i livet. En människa är i behov av känslan att inte 

vara ensam i motgångar och vid upplevda krissituationer. En kontinuerlig brist på 

trygghet och psykisk stress kan medföra att eleven utvecklar en psykisk ohälsa. 

Denna form av problematik kan grundas i brist på känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1991). Psykisk ohälsa bland ungdomar har sedan 90-talet blivit allt 

vanligare (Socialstyrelsen, 2009). Det är ett växande problem som avspeglas i 

försämrade studieresultat (a.a). Idag är depression en allmänt förekommande 

sjukdom som drabbar många ungdomar i skolan (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2004). Depression orsakar en ihållande känsla av nedstämdhet, 

hopplöshetkänslor samt ett nedsatt intresse för omvärlden. Sjukdomen påverkar hur 

den drabbade känner, tänker och uppför sig (Wasserman, 2003). När en människa 

inte känner att den blir accepterad, sedd eller hörd påbörjas en nedbrytning av 

människans välmående (a.a). Människan befinner sig i sociala relationer från det att 

våra liv tar sin början och fram till dess slut. Det är nästintill ofrånkomligt att 

undvika sociala relationer då de förekommer i olika former så som nära, ytliga, 

tillfälliga eller dåliga. Enligt Aspelin och Persson (2011) står ordet relation i sin 

enklaste innebörd för en förbindelse mellan två individer, där åtskilliga aspekter 

sammanförs med varandra. Hur eleverna upplever de sociala relationerna i skolmiljö 

har stor inverkan på elevernas välmående samt prestationer (Skolverket, 2012). 

4.1 Syfte 

Syftet är att belysa hur en god lärare-elev-relation etableras och vilka hinder läraren 

kan möta i den pedagogiska verksamheten, samt vilken betydelse en god lärare-elev-

relation har på elevens lärandeprocess i en skolmiljö. 

4.1.1 Frågeställningar 
 Hur etablerar läraren en god lärare-elev-relation? 

 Vilka hinder kan läraren möta i en relationsmedveten pedagogik? 

 Vilken betydelse har en god lärare-elev-relation för lärandeprocessen? 
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5 METOD 
Ersätt denna text med din egen. Denna systematiska litteraturstudie utgår från åtta 

vetenskapliga artiklar som behandlar forskning med avseende att belysa hur en god 

lärare-elev-relation etableras och vilka hinder läraren kan möta i den pedagogiska 

verksamheten, samt vilken betydelse relationen har på elevens lärandeprocess i en 

skolmiljö. Både kvantitativa samt kvalitativa artiklar är inkluderade för att det 

vetenskapliga resultatet ska komma att bli så brett och djupgående som möjligt 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

5.1 Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier som ansågs relevanta i sökningen var att artiklarna skulle 

behandla tillvalt syfte samt vara foskningsetiskt godkända. Informanterna i artiklarna 

ska presenteras likvärdiga oberoende av kön, nationalitet, etnicitet eller 

religionstillhörighet. 

5.2 Exklusionskriterier 

Medvetet valdes artiklar bort då de inte var vetenskapligt granskade eller inte skrivna 

på svenska eller engelska på grund av bristande språkkunskaper. Då det eftersträvas 

aktuell forskning användes publiceringsåret 2006 och framåt som en avgränsande 

faktor för studien. Samtliga studier ska finnas tillgängliga i fulltext och endast 

behandla en lärare-elev-relation i grundskolan. Artiklar exkluderas då de ej 

motsvarar syftet, samt att föreliggande studie endast utgår från en yrkesprofessionell 

relation mellan lärare och elev. 

5.3 Litteratursökning 

Initialt identifierades problemområdet, det vill säga att det tillvalda området valdes 

efter relevans till kommande yrkesroll samt intresse. Litteraturstudien behandlar 

ämnet hur en lärare-elev-relation etableras samt vilken betydelse denna relation har 

på elevens lärandeprocess i skolverksamheten, därefter påbörjades sökningen. 

Sökorden relation, education, teacher, students, teacher-student-relation, dialouge, 

feedback användes för att göra en databassökning för vetenskapliga artiklar. Samtliga 

vetenskapliga avhandlingar som tillämpades i studien påträffades via manuell 

sökning. Tillvägagångsättet i databassökningen varierade, då en metod var att endast 

söka i oneseach manuellt och den andra metoden var att förutom att söka i oneseach 

studera referenslistor i relevanta artiklar för att finna väsentliga artiklar som kom att 

inkluderas i studien. Onesearch är en söktjänst som möjliggör en sökning i alla 

databaser som finns att tillgå samtidigt. Via Oneserach kunde vi fastställa vilka 

databaser som ansågs mest relevanta för litteraturstudien.  När en relevant artikel 

påträffades lästes studiens referenslista i hopp om att finna artiklar som behandlar 

samma ämne (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Efter Onesearch sökningen påbörjades sökning i databaserna Eric och Cinahl. Även 

databasen PhsycINFO inkluderades som sökverktyg, motiveringen var att den 

innehåller forskning rörande psykologi. I sökmotorn Eric användes Advanced Search 

för att precisera sökningen för det valda ämnet. Denna databas är ett 

informationscenter för pedagogiska resurser. Samtliga artiklar är granskade i 

”Ulrich´s Periodical Directory” för att säkerställa att materialet är vetenskapligt 

granskat (Forsberg & Wengström, 2013).  
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I databaserna Cinahl och PhsycINFO började sökningen med att markera 

”Vetenskapliga (peer reviewed) tidskrifter” för att avgränsa samt säkerställa att 

artiklarna är vetenskapliga. De sökord som användes valdes utifrån syftet: relation, 

education, teacher, students, teacher-student-relation, dialouge, feedback. Initialt 

användes sökorden separat, vilket resulterade i ett stort antal artiklar vars relevans 

inte överensstämde med det valda syftet. Vidare begränsades sökningen genom att 

kombinera sökorden vilket resulterade i färre och ett mer hanterbart antal artiklar. 

Sökorden teacher-student-relation kombinerat med education ansågs vara den 

kombination som gav högst relevans för den aktuella studien. I sökmotorn Eric 

bockades ”Peer Reviewed” i, för att även där säkerställa att artiklarna var 

vetenskapligt granskade och forskningsetiskt godkända (Forsberg & Wengström, 

2013). Sökningen genomfördes i samma mönster som Cinahl och PhsycINFO. 

Tillskillnad från det föregående tillvägagångsättet utvidgades denna sökning genom 

att använda oss av Search History, där ord kunde kombineras och de söktermer som 

användes var relation, education, teacher, students, teacher-student-relation och 

dialogue, feedback. Söktermerna education samt begreppet teacher-student-relation 

ansågs centrala för studien. Sökord som dialouge och feedback användes för att 

begränsa urvalet artiklar till valt problemområde. Slutligen erhölls åtta artiklar 

genom databassökningen. I Cinahl påträffades artikelnummer 1 och 6. Sökning i Eric 

resulterade i artikelnummer 2,3,4,7 och 8. Sökning i PsycINFO medförde 

artikelnummer 5. Fullständig sökmatris finns i Bilaga 1. 

5.4 Urval 

Sökningen genomfördes i databaserna Eric, Cinahl och PsyclINFO, där söktermer 

kombinerades: teacher-student-relation, education, feedback samt dialouge. 

Sammanlagt lästes 40 titlar för att sedan utsortera relevanta och ej relevanta artiklar 

där urvalet gjordes med utgångspunkt från inklusions- och exklusionskriterierna. 

Utfallet blev sju artiklar som kom att inkluderas i studien efter 

kvalitétsbedömningen. I sökmatrisen för Eric erhölls 21 träffar med sökordet 

teacher-student-relation. Sökordet education resulterade i 152852 träffar. Sökordet 

education kombinerades med sökorden dialogue samt feedback vilket medförde 320 

träffar. Slutligen kombinerades söktermerna teacher-student-relation och education 

vilket resulterade i 18 relevanta träffar. Dessa titlar och abstrakt lästes för att sedan 

avgöra om hela artikeln skulle involveras i studien. Detta resulterade i att urvalet från 

sökmotorn Eric blev sex artiklar. Databasen Cinahl gav två träffar på sökordet 

teacher-student-relation, samt 345699 träffar på sökordet education. Även dessa 

kombinerades och tillsammans blev utdelningen två träffar. Abstraktet lästes för 

båda dessa artiklar varav en av artiklarna ansågs ha relevans för vår studie. 

Sökningen i Cinahl resulterade i en artikel. 
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Tabell 1. Sammanställning av artiklar 

Nr Författare, år, artikel, universitet, land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 
Ahnert, L, Harwardt-Heinecke, E  Kappler, 
G,  Eckstein-Madry, T, Milatz, A (2012). Student–

teacher relationships and classroom climate in first 

grade: how do they relate to students’ stress regulation, 
University of Vienna, Austria 

Syftet är att se 
eleverna upplever 

stress inom 

skolmiljön, samt hur 
läraren bidrar till detta. 

I denna studie ingick 105 
elever och utgjordes av 

en kvalitativ metod med 

hjälp utav observationer 
och insamling av data. 

Studien resulterade i att 
stressen som eleverna kan 

uppleva i skolmiljön, har 

samband med en god 
relation till läraren. 

Medel 
(6) 

2 Doumen, S. Helma M.Y. Koomen, B. E Buyse S, 

Wouters, K, Verschueren (2011). Teacher and observer 
views on student–teacher relationships: Convergence 

across kindergarten and relations with student 

engagement, Universiteit Amsterdam, Netherlands. 

Studiens syfte är att 

undersöka en lärare-
barn relations kvalitet 

och skol engagemang. 

Denna studie gjordes på 

148 elever. Med en 
kvalitativ metod där 

intervjuer, observationer 

samt insamling av 
enkäter användes. 

Studien visar att det 

förekommer tre olika 
sorters lärare-elev-

relationer. Där de olika 

stadierna av relation ger 
olika följer. 

Hög 

(10) 

3 
Gehlbach, Hunter (2010). The social side of school: 

Why teachers need social psychology. Harvard 

University, United States.  

 

Studiens syfte är att 

undersöka tre domäner 

inom social psykologi 
för att illustrera hur 

dessa gynnar 

undervisningen. 

Kvalitativ metod. 

Författaren använder sig 

av litteratur som 
behandlar social-

psykologi. 

Studien visar på vägar till 

hur lärare kan introducera 

nya social-psykologiska 
koncept och tillämpningar 

till lärare. 

Medel 

(5) 

4 Hughes, J & Kwok, O (2006). 

Classroom Engagement Mediates the Effect of Teacher-

Student Support on Elementary Students' Peer Acceptan
ce, Texas A&M University, United States. 

Syftet är att undersöka 

om kvalitén på en 

lärare-elev relationen i 
första klass främjar 

barnens inbördes 

acceptans. 

En kvantitativ metod med 

totalt 360 deltagare. 

Frågeformulär, och 
intervjuer. 

Resultatet visar att 

effekten av en god relation 

i första året ger ett positivt 
resultat i kommande år, 

samt en bred 

vänskapskrets. 

Medel 

(9) 

5 
Hughes, J & Kwok, O (2007). Influence of Student-

Teacher and Parent-Teacher Relationships on Lower 

Achieving Readers' Engagement and Achievement in 
the Primary Grades, Texas A&M University, United 

States. 

Syftet med denna 
studie var att 

undersöka sambanden 
mellanlevers 

bakgrundsvariabler 

och dess påverkan på 
studierna. 

En kvalitativ metod med 
443 deltagare där 

eleverna intervjuades 
samt observerades. 

Resultatet visar att elevers 
bakgrundsvariabler 

(relation mellan lärare- 
elev, relation mellan 

lärare-föräldrar) påverkar 

elevers prestationer 
positivt. 

Hög 
(10) 

6 
Kindeberg, T (2013). The significance of emulation in 

the oral interaction between teacher and students. 

Journal of the Philosophy of Education Society of Great 
Britain. 

Studiens syfte är att 

lyfta fram betydelsen 

av emulation i den 
muntliga interaktionen 

mellan lärare och elev. 

Kvalitativ metod. 

Författaren har använt 

litteratur som 
utgångspunkt för att 

behandla den muntliga 

interaktionen mellan 
lärare och elev.  

Lärarens personlighet har 

en betydande påverkan på 

elevernas villighet till 
interaktion, samt deras 

villighet till deltagande av 

lärarens kunskap, 
förmågor och värderingar. 

Låg 

(3) 

7 
Noddings, N (2012). The caring relation in teaching. 

Stanford University, United States.  

Studiens syfte är att 

genom vårdnadsetiska 
aspekter beskriva 

lärare-elev-relationen i 

undervisningen. 

Författaren använder sig 

av litteratur för att 
diskutera hur 

vårdnadsetiska aspekter 

kan utövas i 
undervisningen. 

Resultatet visar på hur 

viktigt det är att adressera 
ämnet om elevers negativa 

minnen av lärare för att 

förstå hur komplex denna 
relation är och hur den 

påverkar undervisningen. 

Medel 

(4) 

8 
Uitto, M (2011). Humiliation, unfairness and laughter: 

Students recall power relations with teachers. 
University of Oulu, Finland. 

Studiens syfte är att 

studera hur människor 
förklarar sina negativa 

minnen av lärare-elev-

relationen genom att 
undersöka 

maktrelationen mellan 
lärare och elev. 

Kvalitativ metod. 

Studiens empiri består av 
insamlat material i form 

av brev & enkäter. 

Resultatet visar på hur 

viktigt det är att adressera 
ämnet om elevers negativa 

minnen av lärare för att 

förstå hur komplex denna 
relation är och hur den 

påverkar undervisningen. 

Hög 

(10) 
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5.5 Kvalitetsgranskning 

De artiklar som resulterade genom litteratursökningen, inklusions- samt 

exklusionskriterierna kvalitetsgranskades genom att materialet granskades 

individuellt med anspelning på abstrakt, frågeställningar, syfte, metod samt resultat. 

Artiklarna undersöktes för att avgöra om studien var relevant för tillvalt syfte. Under 

samma moment granskades validititet samt tillförlitligheten för att avgöra studiens 

reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003). Artiklarna granskades utifrån protokollet för 

kvalitetsbedömning av kvantitativa samt kvalitativa studier enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevanis (2011) granskningsmall. Artiklarnas kvalité bedömdes enligt 

granskningsmallen till hög, medel eller låg (Forsberg & Wengström, 2013). Betyget 

för artikeln fastställdes genom att bocka för Ja respektive Nej beroende på om 

artikeln berör de frågor som finns i granskningsmallen. Antalet Ja utgjorde därmed 

artikelns kvalité. Låg kvalité fick de artiklar som hade tre ”ja” eller färre, medel fick 

de artiklar som besvarade fem till nio ”ja”. Hög kvalité fick de artiklar som hade 

minst tio eller fler ”ja” (Bilaga 2). 

5.6 Innehållsanalys  

Inledningsvis lästes samtliga artiklar igenom flera gånger för att skapa en överblick 

av studiens helhet.  Detta för att identifiera de centrala fynden i studiernas resultat. 

Därefter analyserades texten genomgående för att inte gå miste om värdefull 

information. Även grafer och tabeller omformades till bruklig text. Informationen 

tillhörande de olika temana analyserades utifrån mönster i likheter och skillnader. De 

olika temana från varje studie sammanställdes till ett nytt pappersark för att bearbeta 

texten genom tolkning och diskussion (Forsberg & Wengström, 2013). I tabellen 

nedan kan analysförfarandet avläsas samt hur vi valt att tolka orginaltexten för att 

slutligen utvinna nya teman. De teman som kunde utvinnas ur innehållsanalysen fick 

sedan utgöra rubrik alternativt underrubrik i resultatdelen. 

 

Tabell 2. Exempel på analysförfarande i form av originaltext, kondensering, koder och tema (Friberg, 

2012). 

Originaltext Kondensering Kod Tema 

En god lärare-elev-relation etableras i 

undervisningen genom att läraren 

använder sig av redskapen lyssna och 

reflektera. 

Relationen etableras genom att läraren lyssnar 

och reflekterar. 

Redskap Etablerandet  

Beroende kan vara en annan del av en 

lärare-elev-relation, detta kan leda till 

krävande och "klängigt" barn 

En god elevrelation kan medföra att eleven 

blir beroende av läraren. 

Beroende Beroende av 

läraren 

Barn som är beroende av läraren kan 

bli hämmade i utforskningen av 

skolmiljön, samt i andra sociala 

relationer. 

Eleven eftersträvar inte nya sociala relationer. Hämmar 

social 

utveckling 

Relationens 

negativa effekt 

En lärare-elev-relation bidrar med 

nödvändigt stöd för elever i deras 

anpassning till skolmiljön. 

Relationen bidrar till elevers anpassning till 

skolmiljön. 

Lyckad 

anpassning 

Relationens 

positiva effekt 
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5.7 Forskningsetiskt övervägande 

I samband med litteraturstudier är det viktigt att göra etiska överväganden vid urval 

och presentation av resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Fundamentet för de 

forskningsetiska principerna är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2013) rekommenderar att man behandlar 

personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL), personuppgiftsförordningen, samt 

erhållit tillstånd från en etisk kommitté där noggranna etiska överväganden 

genomförts.  Vetenskapsrådet (2013) menar att forskning styrs av en mängd regler 

och föreskrifter och inte minst när det gäller forskning där människor inkluderas. Vi 

som författare till denna studie ansvarar för att den använda forskningen är av god 

kvalitet och moraliskt acceptabel. Etiska överväganden har gjorts beträffande urval 

av litteratur och presentation av resultat. Endast studier innehållande etiskt 

resonemang eller forskning publicerad i tidskrift med generella etiska krav 

inkluderas. Alla artiklar som inkluderades i litteraturstudien redovisades i resultatet, 

där ingen åtskillnad på resultat som stödjer respektive inte stödjer hypotesen görs. 

Egna åsikter och föreställnigar sattes åt sidan så att analysen och resultatet i minsta 

mån skulle påverkas eller fabriceras (Forsberg & Wengström, 2013). 
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6 RESULTAT 
Resultatet redovisar hur läraren etablerar en god lärare-elev-relation, vilka hinder 

läraren kan möta i verksamheten av en relationsmedveten pedagogik, dels betydelsen 

en god lärare-elev-relation har för elevens lärandeprocess. Betydelsen av lärare-elev-

relationen förklaras genom tre kategorier: den beroende-, den dåliga- och den goda 

relationen.  

6.1 Hur en god lärare-elev-relation etableras  

En god lärare-elev-relation etableras i undervisningen genom att läraren använder sig 

av redskapen lyssna och reflektera. Känsla av sammanhang är väsentligt för hur 

klassrumsklimatet ska upplevas av eleverna, Noddings (2012) menar att en vårdande 

miljö grundas i goda relationer mellan involverade individer. Vidare belyser han 

ämnet genom ett vårdande perspektiv och beskriver att lärare-elev-relationen måste 

utgöras av en vårdande relation.  Läraren och eleven besitter olika roller i skolmiljön. 

Rollerna formas tidigt i relationen och hur relationen kommer fortskrida grundas 

redan i relationens uppbyggnadsfas. I relation till varandra är lärarens och elevens 

roll inte jämlika, men båda parter måste medverka i etablerandet och underhållet av 

relationen för att lärare-elev-relationen ska kunna skapas och utvecklas. Båda parter 

har aktiva roller, trots att de är ojämlika i sitt agerande. Läraren har rollen som 

vårdare och måste vara uppmärksam på elevens behov, medan eleven har rollen som 

den vårdade. Elevens roll är enkel, men viktig i flera bemärkelser, rollens ansvar är 

att visa att vården har mottagits genom verbal och icke verbal kommunikation. Den 

respons eleven ger är av betydelse för lärarens agerande i relationen (Noddings, 

2012). Elevens roll är också betydelsefull i det perspektiv att elevens vilja att skapa 

en god relation är en avgörande faktor i etablerandet av en god lärare-elev-relation. 

Kindeberg (2013) hävdar att eleven avgör om en relation ska uppstå. Eleven väljer 

om denne vill ta del av lärarens kunskapsförmedlande, förmågor, samt värderingar. 

 

Noddings (2012) menar att elevens specifika behov bör ligga till grund för hur 

lärandeprocessen utformas. I läroprocessen är det viktigt att läraren utgår från 

elevens uttryckta behov och inte elevens antagna behov. För att läraren ska få reda på 

vad eleven har för behov krävs det att läraren använder sig av redskapet att lyssna. 

Samtalet måste utgöras av en dialog där båda parter uttrycker behov och tydliggör 

gemensamma mål. Han menar vidare att dialogen är basen för lärarens och elevens 

relation i undervisningen (a.a). Uitto (2011) stödjer detta och påvisar att endast 

negativa följder uppstår när de gemensamma målen inte eftersträvas. Noddings 

(2012) menar att en vårdande relation kräver att läraren ständigt reflekterar över den 

egna prestationen. Relationerna innefattar både en kognitiv och en affektiv 

dimension. I den affektiva dimensionen är empati essentiellt för en god läroprocess. 

En ständig reflektion mellan lärare och andra elever som befinner sig i samma 

situation underlättar för att eleven ska utveckla en vårdande relation och därmed 

uppleva tillit och sammanhang i skolmiljön (a.a).  
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Reflektionen med likasinnade bidrar till en utvecklad reflektionsförmåga samtidigt 

som elever erhåller värderingar att alla individer är unika men trots detta har ett likt 

värde. Vidare menar Noddings (2012) att den kunskap och insikt eleverna får genom 

reflektion hjälper eleverna att bli empatiska och vårdande människor. Slutligen 

hävdar han att det är i en vårdande relation som människan bäst kan bemöta 

individuella behov, utveckla kunskap, samt uppmuntra och utveckla moraliska 

egenskaper.  

6.2 Hinder läraren kan möta i en relationsmedveten 
pedagogik 

Noddings (2012) menar att ett hinder som påverkar en lärare-elev-relation är 

tidsbrist. Vidare beskrivs att för en god relation ska etableras krävs tid. Han menar att 

lärarens kontinuitet i undervisningen påverkas av undervisningstiden. Antalet 

undervisningstimmar påverkar lärarens förutsättningar att bygga en god lärare-elev-

relation. Där etablerandet av ett vårdande klassrumsklimat måste genomsyra 

läraruppdraget. 

 

Gehlbach (2010) menar att ett hinder för att skapa goda relationer i en läromiljö är 

bristen på nödvändig kunskap om betydelsen av en relationsmedveten pedagogik. 

Vidare hävdar han att det ej råder konsensus angående hur en relationsmedveten 

pedagogik skapas utifrån social-psykologiska koncept och hur detta gynnar 

undervisningen. Uitto (2011) styrker att den sociala kompetensen hos lärare måste bli 

mer omfattande.  

 

6.3 Betydelsen av en lärare-elev-relation  

Betydelsen av en lärare-elev-relation belyses genom tre relationskategorier.  

6.3.1 Den beroende relationen 
Enligt Doumen et al. (2011); Hughes och Kwok (2006) kan en god lärare-elev-

relation resultera i att eleven utvecklar ett beroende till läraren. Doumen et al. (2011) 

hävdar att detta kan framkalla en krävande och ”klängig” elev, som är helt beroende 

av läraren för att vidareutvecklas. Elevens kapacitet samt förmåga att genomföra 

skolarbetet blir helt beroende på lärarens hjälp och vägledning. Detta styrker Hughes 

och Kwok (2006) som menar att den beroende eleven ofta anses som mer omogen till 

skillnad från dennes självständiga klasskamrater. Doumen et al. (2011) påstår att 

denna typ av relation stör elevens anpassning till skolan. Den osäkra eleven tyr sig 

till läraren på grund av den osäkerhet som eleven upplever i skolmiljön. Detta 

medför att eleven exkluderar möjligheten att finna trygghet och gemenskap i 

likasinnande elever. Följande stärks av Hughes och Kwok (2006) som påstår att 

elever som är beroende av lärarens stöd hämmas i utforskningen av skolan samt 

andra sociala relationer. Detta resulterar i en känsla av ensamhet liksom en generell 

negativ inställning till skolan som slutligen hämmar elevens akademiska utveckling.  
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Kindeberg (2013) hävdar dock motsatsen genom att framlägga att människor föds in 

i ett livslångt beroendeskap av varandra. Beroendeskapet kommer till uttryck genom 

människans talförmåga. Det vill säga att människan inte besitter förmågan att prata 

primärt med sig själv, utan för att bygga relationer med andra. Vidare menar 

Kindeberg (2013) att lärare måste använda ”beroende” som en tillgång i 

undervisningen, eftersom människan av natur är skapad att leva med andra.  

6.3.2 Den dåliga relationen 
Ahnert, Harwardt-Heinecke, Kappler, Eckstein-Madry och Milatz (2012) påstår att 

inledningen av en lärare-elev-relation bör ske komplikationsfritt. Ahnert et al. (2012) 

hävdar att en tidig problematik i relationen kan resultera i att missöden uppstår. Detta 

medför att lärare och elev hamnar i en omedveten konflikt innan en stabil relation 

etablerats, vilket kan vara svårt att reparera. Detta styrker Doumen et al. (2011) som 

menar att första mötet med eleverna bör ske friktionsfritt, eftersom en dålig start 

sätter klara begränsningar för ett positivt relationsetablerande. Ahnert et al. (2012) 

menar att elever som upplever motstånd i tidigt skede av relationsskapandet inte 

upplever trygghet eller stöd i lärare-elev-relationen. Uitto (2012) menar att en lärares 

makthierarki kan utgöra en hämmad faktor för relationsetablerandet. Makttekniker i 

form av isolering, övervakning, normalisering och exkludering påverkar elevers 

välmående negativt. Vidare menar Ahnert et al. (2012) att sådana svårigheter mellan 

lärare och elev frambringar känslor av ilska eller ångest hos eleven. När eleven 

upplever att den inte har stöd och trygghet hos läraren kan resultatet bli att eleven 

söker trygghet utanför skolmiljön. Detta medför en känsla av utanförskap i den 

kontext där eleven bör uppleva trygghet. Vilket resulterar i att eleven utvecklar en 

negativ skolattityd vilket hämmar elevens akademiska utveckling. Doumen et al. 

(2011) och Uitto (2011) hävdar att en konflikt mellan lärare och elev påverkar 

elevens attityd till skolan, där den negativa atmosfären kan utgöra orsaken till att 

eleven bortprioriterar undervisningen.  

6.3.3 Den goda relationen 
En god lärare-elev-relation bidrar till att eleven utvecklas akademiskt och socialt. 

Dessutom formar relationen elevens attityd till skolverksamheten (Hughes & Kwok, 

2006; Gehlbach, 2010). Detta styrker Doumen et al. (2011) som hävdar att lärare kan 

fungera som ett tillförlitligt stöd, där en trygg och nära relation till läraren bidrar till 

att eleven blir bättre på att hantera sociala och akademiska utmaningar i skolan, där 

lärarens uppdrag är att förena skolans moralvärld med samhällets moralvärld så att 

eleverna fostras till goda samhällsmedborgare (Noddings, 2012). Elever som delar en 

nära relation till sin lärare uppfattar oftast skolmiljön som mer positiv, vilket främjar 

elevens attityd till skolverksamheten (Hughes & Kwok, 2007). Vidare menar Hughes 

och Kwok (2007) att elever som har en nära relation med sin lärare mår bättre och 

kan nyttja läraren som ett stöd i skolmiljön. Följande bidrar till en bättre 

lärandeprocess i klassrummet samt att eleverna snabbare anpassar sig till skolmiljön 

(a.a). Doumen et al. (2011) åsyftar att elever som upplever en stödjande relation från 
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sin lärare förväntas få ett bättre självförtroende för sina förmågor och blir därmed 

mer motiverade till att delta i klassrumsaktiviteter. Hughes och Kwok (2006); 

Gehlbach (2010) styrker detta att elever som upplever en känsla av tillhörighet i 

skolan och stöttande relationer från lärare och klasskamrater blir allt mer aktiva och 

tillför mer i klassrummet. En god lärare-elev-relation skapar ett positivt 

inlärningsklimat i klassrummet, vilket underlättar och inspirerar inlärningsprocessen 

hos eleverna (a.a). Doumen et al. (2011); Noddings (2012) påstår att eleverna 

behöver känna tillit och förtroende för sina lärare för att eleverna ska kunna gå med 

glädje till lektionerna. Tillit i en god lärare-elev-relation innebär att eleven känner att 

den kan vända sig till läraren om något oroar och att eleven kan lita på att läraren inte 

för informationen vidare (a.a). En positiv anda i klassrummet framkallar ett klimat 

som stimulerar eleven till att utveckla nya färdigheter och därmed utvecklas som 

person (Hughes & Kwok, 2007). Vidare menar Hughes och Kwok (2007) att en god 

relation resulterar i reducering av aggression hos eleverna samt övriga 

uppförandeproblem. Enligt Doumen et al. (2011); Hughes och Kwok (2006); 

Gehlbach (2010) minskar antalet onödiga konflikter om man utvecklar en positiv 

anda i klassrummet, vilket resulterar i ett bättre inlärningsklimat där eleven får en 

ökad motivation till lärande. Betydelsen av en god lärare-elev-relation påverkar 

också elevernas motivation och engagemang till skolarbetet. En god relation till sina 

lärare kan utmynna i att eleven inte bara vill prestera för sin egen skull utan också för 

att få den direkta uppmärksamheten och bekräftelsen för sin prestation av sin lärare 

(a.a). Doumen et al. (2011); Hughes och Kwok (2006; 2007) konstaterar att en nära 

och förtroendefull relation mellan lärare och elev möjliggör för elever att bättre 

uppnå sina mål och att relationen mellan lärare och elev kan vara av avgörande 

betydelse när det gäller skolframgångar för de minst motiverade eleverna. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Hughes%2C%20Jan%20N.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Kwok%2C%20Oi-man%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Hughes%2C%20Jan%20N.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Kwok%2C%20Oi-man%22%7C%7Csl~~rl','');


17 

 

7 DISKUSSION 
Diskussionen behandlar studiens metod, vilka tillvägagångssätt som användes och 

hur det har påverkat studien. Även resultatet diskuteras genom att belysa dess fakta 

med hjälp av de teoretiska perspektiven och bakgrunden.  

7.1 Metoddiskussion 

Denna systematiska litteraturstudie begrundas i Forsberg och Wengströms (2013) 

beskrivning av hur en systematisk litteraturstudie utförs. Dock har vi vid ett flertal 

tillfällen upplevt att Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av 

tillvägagångssätt varit bristande, däribland främst analysprocessen och 

resultatdiskussionen. Forsberg och Wengströms (2013) relevans har ifrågasatts då 

författarna primärt utgår från ett vårdperspektiv. Detta kan ha medfört en reduktion 

av det pragmatiska värdet samt en viss feltolkning i analysförfarandet då teorin 

främst ska brukas i vårdvetenskapligt syfte. Dock ansåg vi att metoden var tillämpbar 

även inom den pedagogiska professionen med tanke på att metoden anses som 

multidimensionell och inte specificerar sig på en speciell profession.   

Vi har i enstaka fall tagit hjälp av annan metodlitteratur såsom Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) och Friberg (2006) för att komma till klarhet över hur 

analysförandet ska genomföras. Detta stärker trovärdigheten då det medfört att 

analysen genomfördes mer ingående och detaljerat då flera teorier använts för att 

sammanställa ett resultat.  I litteratursökningen användes två olika tillvägagångssätt, 

manuell sökning och databassökning, dessa valdes för att skapa större omfång av 

relevanta vetenskapliga artiklar. En viss förkunskap angående relevant litteratur 

bidrog och underlättade vid sökmomentet. Dock kan detta resulterat i att övrig 

relevant forskning frånsågs och kan därmed ha påverkat resultatet. 

 

De inklusionskriterier litteraturstudien grundas på var bland annat att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed och inte skapade tidigare än 2006. Detta bidrog till att den 

forskning som brukades var vetenskapligt granskad och relativt aktuell vilket ökar 

trovärdigheten i resultatet. Dock kan även artiklar äldre än sju år innehålla relevant 

fakta, men med tanke på att en lärare-elev-relation inte är något nytillkommet ämne 

så anser vi att resultatet inte påverkats avsevärt av det faktum att vi avgränsade 

forskningen till max sju år. Att endast använda sig av forskning som var publicerad 

på engelska eller svenska kan även det ha påverkat resultatet. Forskning som 

publicerats på övriga språk kan ha innehållit relevant fakta. Dock ansåg vi att det 

skulle innebära en stor risk för feltolkning om vi involverat forskning som var 

skriven på språk som vi inte ansågs behärska. Det kan även ha skett vissa 

feltolkningar när artiklar översatts från engelska till svenska vilket slutligen kan ha 

påverkat resultatet. Vidare använde några av artiklarna statistik som redovisning av 

resultat, vilket krävde en viss tolkning. Vi upplevde vissa tolkningssvårigheter av 

kvantitativa tabeller samt att erhålla brukbar text ur redan kondenserad text vilket 

kan ha påverkat resultatet. 
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Då vi avgränsat vår sökning till grundskolan, ingår inte studier med elever från 

förskolan eller gymnasiet i resultatet. Detta kan medföra att relevant information 

försvinner som berör äldre eller yngre elever. Litteraturstudien utgår från två 

teoretiska perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv samt ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Vi anser att dessa perspektiv tillför med en vidgad kunskapssyn på en 

lärare-elev-relation. Valet av de teoretiska perspektiven påverkade resultatet då 

litteraturstudien utgår från fler infallsvinklar. Den manuella sökningen kunde 

genomförts mer ingående. Men på grund av tidsbrist kunde inte all relevant 

forskning inkluderas och referenslistor i utvalda artiklar kunde studerats med större 

noggrannhet. Med ett längre tidsperspektiv kunde en djupare analys av referenslistor 

genomförts vilket kunde ha resulterat i nya teman som skulle kunnat påverka 

resultatet. Vi ansåg dock att den manuella sökningen i databaserna resulterade i 

tillräckligt material för att bilda ett omfattande resultat som motsvarade syftet 

(Forsberg & Wengström, 2013). Åtta artiklar inkluderades i studien efter urval och 

kvalitetsgranskning. Detta antal kan ses som fåtaligt, men vi anser att ytterligare 

artiklar inte hade tillfört något signifikant till det utvalda syftet.  Vi valde att 

medvetet utesluta forskning som inte fanns i fulltext på grund av ekonomiska 

aspekter. Om den ekonomiska situationen varit annorlunda hade samtlig forskning 

kunnat beställas och därigenom analyserats. Hypotetiskt skulle den forskning som 

uteslöts kunnat bidra till ett nytt perspektiv eller utvecklad resultatdel. 

Litteraturstudiens tillvägagångsätt var att läsa de artiklar där titel och abstrakt tydligt 

relaterade till valt syfte. Studiens resultat kan därmed påverkats då titlar där relevans 

till syftet saknats valts bort, vilket genererar att vi kan ha missat artiklar där studiens 

innehåll ej speglades via dess titel. 

 

Ett forskningsetiskt övervägande presenterades i metoddelen vilket har följts genom 

hela arbetet. Endast etiskt acceptabla artiklar inkluderades och alla dessa redovisades 

i resultatet. De artiklar som inkluderades har dessutom publicerats i vetenskapliga 

tidsskrifter vilket ökar studiens kvalité. Vid presentation av resultatet framkom till 

största del samtydighet mellan artiklarna. Motsägelser artiklarna emellan har även 

dessa lyfts och redovisats i resultatet, vilket ökar trovärdigheten i resultatet. Utifrån 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) har vi skapat granskningsmallar, en mall för 

kvantitativa artiklar och en för kvalitativa. För att dessa två mallar ska passa valt 

ämne har vi beroende på relevans lagt till, tagit bort eller korrigerat frågorna till ja 

och nej frågor. Då korrigeringen av mallarna utförts utifrån våra förkunskaper kan 

mallarnas innehåll ha subjektifierats då en viss tolkning är oundvikligt. Gränserna för 

medel och hög kvalitet har vi själva bestämt, vilket kan göra att om gränserna 

bestämts annorlunda hade vissa artiklar fått en låg kvalitet istället. Granskningen 

genomfördes av oss båda två på var sitt håll och sedan hade vi en gemensam 

granskning, vilket vi anser är en styrka i arbetet då artiklarna granskats flera gånger. 
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7.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras hur en god lärare-elev-relation etableras, vilka hinder 

läraren kan möta i en relationsmedveten pedagogik, samt lärare-elev-relationens 

betydelse för elevens lärandeprocess. 

7.2.1 Hur en god lärare-elev-relation etableras 
För att läraren ska kunna etablera en god elevrelation finns det ett antal viktiga 

aspekter som bör belysas. Aspekterna är ett gott klassrumsklimat, att läraren lyssnar 

och reflekterar, samt att läraren lär eleverna att lyssna och reflektera. Detta kan ses 

utifrån ett sociokulturellt synsätt. Synsättet ger inblick till att eleven socialiseras in i 

en praktik (Säljö, 2000). Läraren kan exempelvis socialisera in eleven i praktiken att 

bli en god medborgare. Det sker genom att läraren ger eleven redskap i form av att 

utveckla elevens lyhördhet och reflektionsförmåga (Noddings, 2012). Att utveckla 

dessa egenskaper är en process som tar tid. 

 

Rollernas uttryck är av relevans för hur relationen etableras. Noddings (2012) 

framhåller att lärare och elev har olika roller i läromiljön. Han menar att rollerna har 

olika uppgifter och olika maktpositioner som är en avgörande faktor för läromiljön, 

det påverkar etablerandet av lärare-elev-relationen (Noddings, 2012). Säljö (2000) 

menar att läraren har rollen som mästaren och eleven har rollen som lärlingen, vilket 

kan beskrivas som en ojämlik relation. Aspelin (1999) menar att det är lärarens 

ansvar att knyta relationer till eleverna. Denna uppgift ger därmed lärarrollen mer 

ansvar över relationens utformning. Om läraren ska bereda vägen för eleven måste 

lärarens och elevens förhållande till varandra vara av en godartad karaktär. Vi anser 

att en välmående lärare bör lättare kunna socialisera in eleven i en välmående 

praktik. Lärarens välmående kan ses som en källa till att eleverna ska må bra. 

Aspelin (2003) menar att läraren är en signifikant person i elevens liv som påverkar 

elevens utveckling (Aspelin, 2003). Eftersom människor är sociala i sin natur, som 

Kindeberg (2013) framhåller, så är det logiskt att tänka att vi påverkar varandra i vår 

relation till varandra. Därmed kan stressade lärare ge stressade elever eller 

välmående lärare ge välmående elever. Elevernas hälsa och läroprocess påverkas av 

relationerna med de människor som de har i sin omgivning. Om klassrumsklimatet är 

av en välmående och god karaktär så gynnar det elevernas läroprocess och 

utveckling (Noddings, 2012). Därför bör lärare få förutsättningar till att bygga upp 

ett gynnsamt klassrumsklimat, eftersom en relationsmedveten pedagogik är som en 

grundpelare till elevernas pedagogiska utveckling. 

 

Att etablera en god lärare-elev-relation kan liknas vid illustrationen att bygga ett hus 

(se figur 1). En relationsmedveten pedagogik bör ses som ett fundament eller en 

grund till en byggnad som byggs upp av lärare och elev. Byggnaden är elevens 

läroprocess och utveckling till att bli en vuxen individ och god samhällsmedborgare. 

Eftersom varje individ är individuell så kan byggnadens arkitektur se olika ut i sin 

utformning. Förutsättningar som exempelvis tid och kunskap påverkar byggnadens 

gestaltning. Verktygen som används för att bygga ”huset” är dialog, lyhördhet och 
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reflektion (se figur 1). Om dessa verktyg finns i verktygslådan så kan huset byggas 

upp till att bli hållbart och tilltalande. Relationerna är fundamentet till byggnaden. 

Uppbyggnaden sker av både lärare och elev och de förväntningar dessa personer 

tillskriver varandra. Hundeide (2006) anser att den individuella utvecklingen 

kommer till uttryck genom kontrakt som lärare och elev skriver i det dagliga 

samspelet. Ett kontrakt kan innebära vem man vill vara som person (Hundeide, 

2006). Läraren har i den utvecklingen ett stort inflytande över eleven. En ojämn 

maktbalans, där respekten uteblir, kan resultera i att eleven inte vill påverkas av 

läraren (Colnerud, 2003; Kindeberg, 2013). Att lägga en bra grund är en viktig 

inledande del i processen. Om fundamentet krackelerar så blir det svårare att bygga 

vidare på huset. Då måste man först reparera skadan i fundamentet för att 

undervisningen och fostran ska kunna fortgå så bra som möjligt. Ahnert, Harwardt-

Heinecke, Kappler, Eckstein-Madry och Milatz, (2012) samt Doumen et al. (2011) 

menar att den inledande fasen av lärare-elev-relationen är av stor betydelse för hur 

relationen kommer att se ut i framtiden. Om något går fel i relationens inledande fas 

är det inte så lätt att reparera den skadan (Ahnert et al. 2011). Precis som vid ett 

riktigt husbygge där byggarbetarna börjar med att anlägga en hållfast grund, bör 

läraren inse betydelsen av att etablera en god lärare-elev-relation i den inledande 

fasen av relationen. Det kan ge allvarliga konsekvenser i undervisningen och fostran 

av eleven om grunden inte byggs upp (Uitto, 2011). Om läraren eller eleven väljer att 

ignorera skadan kan processen av husbygget fortgå en tid, men det blir inte ett bra 

bygge och risken är att huset raserar längre fram i processen. 

 

   

Figur 1 – Elevens skolgång i form av ett husbygge och en verktygslåda. Figur skapad av Ulrika 

Wirén.  

 

7.2.2 Hinder läraren kan möta i en relationsmedveten 
pedagogik 

Lärare som vill bedriva en relationsmedveten pedagogik kan möta två former av 

hinder. Hindrena utgör tids- och kunskapsbrist (Noddings, 2012; Gehlbach, 2010; 

Uitto, 2011). Dessa hinder är allvarliga eftersom de kan påverka att läraruppdraget 

inte blir fullgjort. Enligt Lgr 11 ska undervisningen utgå från elevens bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011). Att sätta sig in i och få 

kunskap om dessa aspekter, vilka påverkar eleven, kan ta tid. Om läraren inte får 
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tillräckligt med tid till att lära känna sina elevers förmågor och förutsättningar för att 

tillämpa och förstå kunskap så påverkar det lärarens pedagogiska uppdrag. Inom 

sammanhanget kan också diskuteras till vilken grad läraren ska lära känna sina 

elever. Räcker det med att läraren lär känna sina elever så pass bra så att läraren kan 

fylla i elevens personliga utvecklingsplan eller ska läraren lära känna sina elever så 

att de får en vänskaplig relation? Relationens utformning är en balansgång. Eftersom 

läraryrket är ett professionsyrke är det viktigt att relationen är professionell och 

grundar sig på yrkesetiska principer (Colnerud, 2003). Därmed bör relationen inte 

vara allt för kärvänlig, men den bör heller inte vara allt för kylig. Läraren har som 

uppdrag att behandla alla elever lika (Skolverket, 2011). Utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv anser vi att läraren måste tillgodose alla elevers behov 

och ge dem lika förutsättningar. Det sätter krav på att läraren måste lära känna alla 

sina elever och att relationsbyggandet sker på ett rättvist sätt. Beroende på hur många 

elever läraren undervisar så ges olika förutsättningar angående tid till att lära känna 

eleverna och i vilken utsträckning relationerna fördjupas.  

 

Det kan vara problematiskt att som lärare få tid till att bygga upp ett gott 

klassrumsklimat. Om kunskapen inom området är bristfällig förbättras inte 

situationen. Läraruppdraget består av många uppgifter, där uppbyggnaden av ett gott 

klassrumsklimat kan vara svårt att hinna med bland alla andra uppgifter som läraren 

måste göra. Att etablera ett gott klassrumsklimat är beroende av om läraren 

prioriterar den uppgiften bland alla andra uppgifter den måste utföra. På lärarens 

dagordning av åtaganden finns många uppgifter som måste göras. Att ge tid till att 

bygga upp relationer till eleverna kanske inte sker som en medveten handling varje 

dag. Det kanske är en uppgift som lärarna låter genomsyra all undervisning, men 

utan att det syns eller att någon tänker på det (Noddings, 2012). Beroende på om 

relationsbyggandet är en medveten eller omedveten handling så kan säkerligen 

klassrumsmiljön se olika ut och lärare-elev-relationen kan komma till uttryck på 

olika sätt. Genom att medvetandegöra en relationsmedveten pedagogiks betydelse 

kan läraren skapa ett bra fundament för undervisningen och fostran av eleverna. 

Kunskap inom området kan förbättra skolmiljön och därigenom i ett längre 

perspektiv elevernas hälsa (Uitto, 2011). Relationsbyggandet bör planeras och ske på 

ett medvetet sätt för att skapa goda lärare-elev-relationer som bygger på ömsesidig 

respekt och acceptans. Om relationsbyggandet inte planeras är risken att relationens 

betydelse glöms bort. Att bygga upp relationen sker genom verktygen dialog, 

lyhördhet och reflektion. Det kan exempelvis ske genom att läraren och eleven 

kommunicerar med varandra, att läraren lyssnar på elevens önskemål och att eleven 

får tid till att reflektera över sin process. Men som sagt bristen på tid kan utgöra ett 

hinder för att bygga upp en relationsmedveten pedagogik.  
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7.2.3 Lärare-elev-relationens betydelse för elevens 
lärandeprocess 

En god lärare-elev-relation är av stor betydelse för elevernas lärandeprocess. Det 

framkommer genom de vetenskapliga studierna i resultatet som visar att lärare-elev-

relationen inverkar på elevens studier. Det kan komma till uttryck på olika sätt som 

kan anses vara både negativt och positivt. Genom studierna har det framkommit tre 

former av lärare-elev-relation: den beroende, den dåliga och den goda.  

 

Den beroende relationen 

Den beroende relationen anses vara både positiv och negativ. Doumen et al. (2011); 

Hughes och Kwok (2006) menar att en beroende relation är negativ eftersom 

relationen utvecklar “klängiga” elever. Medan Kindeberg (2013) menar att en 

beroende relation inte går att undvika mellan lärare och elever, eftersom människan 

föds till att vara beroende av sin omgivning. Kindeberg (2013) menar att man bör se 

beroendet som en tillgång i lärare-elev-relationen och inte se det som en nackdel. 

Lärarens förhållningssätt till om en beroende lärare-elev-relation är bra eller dålig 

påverkar troligtvis lärarens agerande i läromiljön. Om läraren tänker att det är dåligt 

med beroende elever så kommer denna idé förmodligen genomsyra undervisningen 

och fostran av eleven. Likaså om läraren tänker att det är bra med beroende elever så 

genomsyrar även den idén undervisningen och fostran av eleven. Det är svårt att 

avgöra vad som är den bästa utvecklingen i lärare-elev-relationen eftersom forskarna 

sänder olika budskap. Troligtvis är lärarens egen föreställning av avgörande 

betydelse för hur läraren uppfattar relationen till sina elever. Om läraren besitter 

inställningen om att eleven är ”klängig” och jobbigt beroende av läraren så påverkar 

det lärare-elev-relationen i en negativ färdriktning. Medan om läraren har som 

grundidé att beroende är ett sociologiskt fenomen som inte går att undvikas, då 

framstår säkerligen elevens beroendeskap i ett ljusare sken. Genom ett sociokulturellt 

perspektiv kan läraren få insikt om att omgivningen påverkar elevens läroprocess 

(Säljö, 2000). Birnik (1998) och Aspelin (2003) menar att läraren är en signifikant 

person i elevens liv som påverkar eleven. Omgivningen, som dels kan innebära 

läraren och elevens relation till varandra, är viktig för elevens läroprocess. Det är 

betydelsefullt för den pedagogiska verksamheten att läraren reflekterar över vilka 

idéer och uppfattningar denne har om sina elever, eftersom lärarens uppfattningar har 

en inverkan på elevens läroprocess.  

 

Liknelsen om huset kan tillämpas på den beroende lärare-elev-relationen. Eleven 

bygger inte upp huset själv, utan är beroende av återkommande hjälp av läraren. Om 

eleven skulle bygga huset själv skulle det innebära att eleven undervisar och fostrar 

sig själv. Eleven är beroende av att läraren använder redskapen dialog, lyhördhet och 

reflektion för att elevens hus ska kunna byggas. Det kanske inte är så lätt för eleven 

att använda dessa redskap inledningsvis, men då är det lärarens ansvar att skola in 

eleven till att använda redskapen. Denna liknelse infaller inom ett sociokulturellt 

synsätt som innebär att läraren socialiserar in eleven i en praktik (Säljö, 2000). Om 

läraren arbetar utifrån en relationsmedveten pedagogik ser läraren relationen som 
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fundamentet till huset och inser därav hur central lärare-elev-relationen är för att 

huset ska bli byggt på bästa möjliga sätt. Ifall både lärare och elev använder sig av 

redskapen för att bygga huset så blir huset troligtvis format efter bådas önskan. Om 

lärare och elev inte kommunicerar med varandra kan huset bli disharmoniskt. 

 

Den dåliga relationen 

En dålig lärare-elev-relation kan få negativa följder för elevens skolgång. Ahnert, 

Harwardt-Heinecke, Kappler, Eckstein-Madry och Milatz (2012), samt Doumen et 

al. (2011) belyser betydelsen av att inledningen av relationen sker komplikationsfritt. 

De menar att om relationen inleds med en konflikt så kan det få långvariga 

konsekvenser, på grund av att det i ett senare skede av relationen är svårt att reparera 

skadan (Ahnert et al. 2012; Doumen et al. 2011).  

 

Uitto (2012) menar att elevens välmående och utveckling är beroende av vilken form 

av relation läraren utvecklar till eleven. Elevens välmående hänger samman med hur 

läraren behandlar eleven. Lärarens syn på makthierarki påverkar hur eleven blir 

formad (Uitto, 2012). Läraren är som har nämnts tidigare en signifikant person i 

elevens liv och lärarens inflytande över eleven kan komma till uttryck genom makt 

(Aspelin, 2003). Aspelin (2003) belyser att ett negativt samspel mellan lärare och 

elev kan bero på en feldimensionerad maktbalans, vilket kan innebära att läraren har 

ett maktövertag som kan komma till uttryck genom att läraren förtrycker eleven.  

 

Vi anser att elevens skolgång kan illustreras som ett hus och vad som händer om 

läraren missbrukar sin makt och utvecklar en dålig relation till eleven (se figur 2). 

Om läraren inte lyssnar på eleven finns det en risk för att husbygget inte blir så bra. 

Elevens hus kan utveckla sig till ett “husruckel” eller till ett hus som eleven inte trivs 

med. Om eleven inte trivs med huset kan det hända att eleven vill överge huset, som 

då blir ett ödehus, vilket innebär att eleven inte är i skolan. Det kan ta sig i uttryck 

genom att husets formgivning kanske inte hör samman med elevens individuella 

personlighet. Läraren måste lyssna på eleven och respektera elevens åsikt i 

formgivningen av huset. Varje hus är unikt och har sin egen formgivning, liksom 

varje relation är unik och kommer till uttryck på olika sätt. Om läraren inte lyssnar på 

eleven kanske temporära lösningar ersätter hållbara lösningar. Det kan illustreras 

med att huset får en stege som temporär lösning, istället för att bygga en hållbar 

trappa (se figur 2).  

 

Figur 2 - Den dåliga relationen. Figur skapad av Ulrika Wirén. 
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Den goda relationen 

Den goda lärare-elev-relationen främjar elevens utveckling och formar elevens 

inställning till skolan (Hughes och Kwok, 2006; Gehlbach, 2010). I den goda 

relationen är läraren en signifikant person som ger eleven stöd och trygghet (Doumen 

et al. 2011). Den goda relationen mellan lärare och elev bör präglas av inlevelse, 

närhet och förståelse (Aspelin, 1999; Madsen, 2006). Om läraren och eleven 

utvecklar en god relation till varandra kan elevens utveckling gynnas på fyra sätt. För 

det första kan relationen bidra till att eleven formas till att bli en god 

samhällsmedborgare (Noddings, 2012). För det andra kan en god stödjande relation 

utveckla elevens självförtroende och därigenom indirekt dennes emotionella hälsa 

(Doumen et al. 2011). För det tredje kan en god relation resultera i reducering av 

aggression och olika former av uppförandeproblem hos eleverna (Hughes & Kwok, 

2007). För det fjärde kan en god förtroendefull relation möjliggöra att eleven bättre 

uppnår sina kunskapsmål (Doumen et al, 2011; Hughes och Kwok, 2006; Hughes 

och Kwok, 2007). Fördelarna med att som lärare etablera och bibehålla en god 

relation är många, därav bör relationen prioriteras mer i skolans verksamhet.  

 

En god relation kan ge eleven en känsla av sammanhang, KASAM. Antonovsky 

(1991) beskriver begreppet KASAM som bestående av tre komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om läraren använder sig av dessa 

komponenter i undervisningen och fostran av eleven kan säkerligen elevens hälsa 

och läroprocesser förbättras. Läraren och eleven måste kommunicera med varandra 

för att skapa en god relation, vilket sker genom att använda verktygen dialog, 

lyhördhet och reflektion. Om relationen byggs med dessa verktyg på ett stadigt 

fundament och med hållbara lösningar, kan de tillsammans bygga ett enhetligt hus 

som präglas av elevens individuella personlighet och lärarens önskan att forma 

eleven i överensstämmelse med läraruppdraget. Hur en god lärare-elev-relation kan 

komma till uttryck illustreras i figur 3. 

 

Figur 3 - Den goda relationen. Figur skapad av Ulrika Wirén. 
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8 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
Resultatet visar att en god lärare-elev-relation etableras genom verktygen att lyssna 

och att reflektera, varav dialog är en viktig metod att använda för att relationen ska 

formas på bästa sätt. Vi anser att det är av största relevans att studera betydelsen av 

att läraren etablerar och bibehåller en god lärare-elev-relation, eftersom relationen 

bland annat påverkar elevens lärandeprocess, hälsa, uppförande och att relationen 

kan bidra till att eleven utvecklas till att bli en god samhällsmedborgare. Vidare visar 

resultatet att en lärare-elev-relation kan se ut på tre olika sätt: den beroende-, den 

dåliga- och den goda relationen. Utformningen av dessa relationer visar betydelsen 

av att läraren skapar en god relation till eleven som bygger på att läraren använder 

sig av verktygen dialog, lyhördhet och reflektion. Vi anser att den bästa formen av 

relation är den goda relationen, men det är en utmaning för lärare att ge alla elever en 

god lärare-elev-relation på grund av att läraruppdraget är komplext och omfattar 

många olika former av arbetsuppgifter. Resultatet visar att tidsbrist och 

kunskapsbrist utgör hinder för att bedriva en relationsmedveten pedagogik. Vi anser 

att lärare-elev-relationen bör undersökas vidare, eftersom att vi tycker att relationen 

är fundamentet till elevens undervisning och fostran. Nya undersökningsfrågor som 

litteraturstudien har givit, som kan vara av intresse att undersöka, är frågorna:  

 

 Vad kan lärare göra för att utveckla en relationsmedveten pedagogik? 

 Hur kan läraren praktiskt tillämpa verktygen dialog, lyhördhet och reflektion 

i den pedagogiska verksamheten?  

 Vilken syn har lärare på lärare-elev-relationen?  

 Vilken syn har elever på lärare-elev-relationen?  

 Vilket förhållningssätt har lärare till den beroende lärare-elev-relationen? 

Anser lärare att en beroende relation är bra eller dålig för den pedagogiska 

verksamheten? Detta kan undersökas för att få fördjupad kunskap om hur en 

lärare-elev-relation bör vara formad.  
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Bilaga 2 Granskningsmallar  

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

enligt William, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

 

Beskrivning av studien  

Tydlig avgränsning/ problemformulering?   Ja  Nej 

Antal…………………..  

 Ålder…………………..  

Man/kvinna……………  

 

Är kontexten presenterad?    Ja  Nej 

Etiskt resonemang?      Ja Nej 

Adekvata exklusioner?    Ja Nej 

Urval  

- Relevant?      Ja Nej  

- Strategiskt?      Ja Nej  

- Randomiseringförfarande besrivet?   Ja Nej 

 

Metod för  

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?    Ja  Nej  

  

- Datainsamling tydligt beskriven?    Ja Nej  

  

- Analys tydligt beskriven?     Ja Nej  

 

Giltighet  

- Representativt urval?    Ja Nej 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja Nej 

 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja  Nej 

 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 

Hög  Medel  Låg 
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Granskningsmall  

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  

enligt William, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

 

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod? 

………………………………………………………………………………………… 

  

 Antal…………………..  

 Ålder…………………..  

Man/kvinna……………  

Kriterier för exkludering  

  

Adekvata exklusioner     Ja  Nej 

 

Vad ansåg studien att studera?  

………………………………………………………………………………………… 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?    Ja Nej  

  

Representativt urval?      Ja Nej  

  

Randomiseringsförfarande  

beskrivet?       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  

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög  Medel  Låg 


