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Abstract  

 

A good relationship between a teacher and her students is one of the most important 

things for the student’s chance of improving in school.    

The purpose with this paper is partly to study three Swedish curriculum and what they 

say about teacher-student relations and the other part is to examine what books and 

dissertations bring up in relation to teacher-student relations.   

The two methods used for gathering the necessary information for this paper are first 

and foremost a literary study of books and dissertations from Sweden in the last decade. 

Furthermore for studying the other part of this paper the Swedish curriculum I used text 

analysis as a method.  

The two main conclusions in this paper are on the one hand that there are quite a few 

relationships aspects you need to be aware of in teacher-student relations. The other 

main conclusion is that the three Swedish curriculums studied in this paper have a 

number of similarities but also a few differences in the way they mention 

teacher-student relations.       
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1. Inledning 
 

Min studie visar att lärararbetet huvudsakligen karaktäriseras av det oupphörliga arbetet med 

relationer. Det pågår hela tiden och överallt. Det är ett arbete utan slut. (Wedin s 227 2007). 

 

I skolans värld och i samhället i stort går det inte att undvika att skapa relationer till 

andra människor. För lärare i skolans alla olika nivåer är det viktigt att kunna bygga bra 

relationer till sina kollegor, elevernas föräldrar men framförallt till sina elever. I dagens 

forskning anges goda relationer mellan lärare och elever som viktiga för elevernas 

möjligheter för lärande. En av de mest uppmärksammade böckerna är Visible Learning 

av John Hattie från 2009. Hattie (2009) har sammanställt över 800 metaanalys studier 

som handlar om vad som påverkar elevers resultat i skolan. Hattie (2009) skriver i ett 

avsnitt om lärare-elevrelationen. Ett annat exempel från den svenska forskningen är 

Annika Liljas avhandling Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev från 2013 

där hon skriver att goda relationer är viktiga för både högpresterande elever och de 

elever som har det svårt i skolan. Det är inte bara i dagens forskning det står om 

lärar-elevrelationer utan det står även om relationer mellan lärare och elever i flera 

svenska läroplaner. I t.ex. Lgr 69 står det om vikten att läraren respekterar varje elev då 

respekt är en viktig grundkomponent för att bygga en bra relation till andra människor.  

 

När jag läste Lilja (2013) fick det mig att tänka tillbaka på den utbildning som jag går 

och vad vi fått läsa, diskutera och lära oss om lärare-elevrelationen. Om jag inte 

missminner mig så har vi under utbildningen inte läst något som specifikt tar upp 

lärare-elevrelationen. Hans Birnik skrev redan i avhandlingen Lärare-elevrelationen: 

Ett relationistiskt perspektiv från 1998 att “ Ett ämnesinnehåll som fokuserar på 

interpersonella relationer bör med andra ord vara ett lika nödvändigt inslag i 

lärarutbildningen som att man lär sig planera undervisning.” (s. 135). Det som kommer 

närmast är ett av kursmålen i Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning f-3. 

Kursmålet är att efter avslutad kurs ska den studerande ha grundläggande kunskaper 

om barns/elevers relationsskapande i och utanför skolan, samt dess betydelse. 

Kursmålet tar alltså upp elevers relationsskapande och inte lärare-elevrelationen. 
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Med tanke på vad det står om lärar-elevrelationen i svenska läroplaner, vad det står i 

forskningen inom området samt vad jag fått lära mig om lärar-elevrelationen i min 

utbildning anser jag att det således kan vara intressant att komma fram till vad 

forskningen anser är viktigt i relationerna och i vilken mån läroplanerna 

uppmärksammar frågan samt om det finns någon koppling mellan forskningen och 

läroplanerna. Den här uppsatsen kommer alltså handla om lärare-elevrelationen i detta 

sammanhang.   

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka relationella aspekter med koppling 

till lärare-elevrelationen som lyfts fram i forskningen inom området och även hur 

lärare-elevrelationen framställs i läroplaner över tid.   

  

 Vilka relationsskapande aspekter lyfts fram som centrala i forskningen om 

lärare-elevrelationen? 

 Hur beskrivs lärare-elevrelationen i läroplanerna från 1969, 1980 och 2011? 

Finns det skillnader över tid? 

 Vilka likheter finns det mellan läroplanerna och de aspekter som betonas i 

forskningen?     

1.2 Disposition  
 

I nästa kapitel följer metodavsnittet av den här uppsatsen där det förklaras vilken 

metod, vad för material och tillvägagångssättet för insamling av materialet. Därefter 

följer det första och största delen av resultatredovisningen som handlar om vilka 

relationsskapande aspekter som lyfts fram som centrala i forskningen. I det 

nästkommande avsnittet fortsätter resultatredovisning med att ta upp vad det står i 

skolans läroplaner om relationer mellan lärare och elever. Efter det här följer en kort 

jämförelse mellan läroplanerna och forskningen för att komma fram till ett svar på den 

tredje frågeställningen. Uppsatsen avslutas med ett kapitel om vilka slutsatser som går 

att urskilja, med andra ord en sammanfattning på vad som skrivits om 

frågeställningarna.  
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2. Metod 
 

Metoden som används i den här uppsatsen för att finna svar på min första frågeställning 

vilka relationsskapande aspekter lyfts fram som centrala i forskningen om 

lärare-elevrelationen? är en systematisk litteraturstudie. I Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap av Katarina Eriksson Barajas, Christina 

Forsberg och Yvonne Wengström (2013) skriver författarna att meningen med en 

systematisk litteraturstudie är att identifiera den litteratur som är av vikt inom det ämne 

som forskare gör sin studie. Författarna fortsätter med att skriva att en i litteraturstudie 

ska forskaren “systematiskt söka”, “kritiskt granska” och efter detta kompilera 

litteraturen inom ett valt område. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) bör en 

systematisk litteraturstudie lägga störst vikt vid den aktuella forskningen inom det 

valda ämnet.       

 

Anledningen till att just den här metoden används i den här uppsatsen är rätt så enkelt. 

För att kunna få ett bra och tillförlitligt svar på de ställda frågeställningarna är det bättre 

att göra en litteraturstudie som sammanställer tidigare litteratur inom området än att 

själv göra en empirisk studie. Att själv göra en studie leder till att man inte får in lika 

mycket information om ämnet jämfört med en litteraturstudie.     

 

För att få ett svar på min andra frågeställning Hur beskrivs lärare-elevrelationen i 

läroplanerna från 1969, 1980 och 2011? Finns det skillnader över tid? måste jag 

använda mig av en annan metod än systematiskt litteraturstudie. Metoden blir här 

istället en textanalys av de tre tidigare nämnda läroplanerna. Graneheim, U.H. & 

Lundman, B. (2004) skriver att en textanalysprocess innehåller fem delar, där fokuset 

oftast läggs mest på de två inledande delarna.  Den första av dessa handlar om att man 

ska läsa hela texten flera gånger för att få en förståelse och en bild av själva helheten av 

texten. Den andra delen handlar i stort sett om att välja ut meningar som innehåller 

information som är väsentliga för sitt eget arbete.    
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Anledningen till att jag har valt att undersöka just Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11 beror på att 

jag först och främst inte kände behovet att gå längre tillbaka än Lgr 69 då Lgr 69 är en 

av de tidigaste läroplanerna för grundskolan. Sen har jag valt att inte tag med Lpo 94 på 

grund av att innehållet i Lpo 94 och Lgr 11 är i stort sett snarlika. De använder sig till 

exempel av liknande rubriker för avsnitten i texterna och även själva texten i många av 

styckena är i det närmaste identiskt i de två läroplanerna.   

2.1 Material  
 

Med mitt syfte i bakhuvudet så har jag letat och funnit ett flertal böcker och 

avhandlingar som ligger till grund för den här litteraturstudien. De flesta av dessa 

böcker och avhandlingar är skrivna ur ett lärarperspektiv med någon enstaka 

avhandling som utgår ifrån eleven synsätt. Materialet är också avgränsat till att 

innehålla studier från Sverige inom de senaste 20 åren med undantag av Hattie (2009).  

Materialet, alltså böcker, avhandlingar och styrdokument, som ingår i den här 

uppsatsen går att dela in i två huvudsakliga inriktningar.  

 

Den första inriktningen innehåller material som handlar mer om företeelser som går att 

koppla till frågeställningen Vilka relationsskapande aspekter lyfts fram som centrala i 

forskningen om lärare-elevrelationen? Materialet i den här inriktningen tar alltså upp 

vilka relationella aspekter som är av vikt för bra relationer mellan lärare och elev. 

Materialet består av studier som till exempel Lyhörda lärare - professionellt 

relationsbyggande i förskola och skola av Anneli Frelin (2012)  och Förtroendefulla 

relationer mellan lärare och elev av Annika Lilja (2013). Frelin (2012) och Lilja 

(2013) skriver alltså på sina olika sätt om lärares relationsarbete. Det som ligger till 

grund för vad det står skrivet om i både Frelin (2012) och Lilja (2013) är två separata 

studier av lärare. Frelin har till mestadels samlat in sitt material genom att intervjuer 

lärarna i hennes studie samtidigt som Lilja (2013) för det mesta använde sig av 

observationer av lärare i klassrumsklimat. Information som inkluderas från alla de 

utvalda studierna kommer i stort sett bara från studiernas respektive kapitel om deras 

resultat. En gemensam sak för dessa två studier och resten av studierna i den här 

uppsatsen är att de är kvalitativa studier. I och med att studierna är kvalitativa finns det 

en del fördelar och brister som är värda att ta upp till ytan. Enligt Yin (2013) är en 

kvalitativ studie bra att använda om forskaren vill få reda på vad deltagarna har för 
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åsikter och uppfattningar om det som undersöks i studien. Även Fejes och Thornberg 

(2009) skriver om kvalitativ forskning och de förklarar att meningen med kvalitativ 

forskning är att förstå det som analyseras. Det finns dock också en del negativa 

faktorer om man använder sig av kvalitativ analys. En av dessa är att det finns 

möjlighet att tolka händelser på olika sätt beroende på vilka “glasögon” man ser 

informationen med. (Yin 2013).    

 

Den andra inriktningen går att koppla till en av mina frågeställningar Hur beskrivs 

lärare-elevrelationen i läroplanerna från 1969, 1980 och 2011? Finns det skillnader 

över tid? Materialet i den här inriktningen tar precis som frågan antyder upp framförallt 

vad det står i skolans läroplaner från 1969, 1980 och 2011 om lärare-elevrelationen. De 

delar av läroplanerna som inkluderas i uppsatsen har valts ut genom att göra precis som 

det står i textanalysprocessen i det förra avsnittet. En av anledningarna till att den här 

frågan finns med beror till stor del på boken Lärare-elevrelationen: Ett relationistiskt 

perspektiv av Hans Birnik (1998) som är en bra utgångspunkt för den här 

undersökningen då Birnik skriver om lärare-elevrelationen i läroplaner.   

 

2.2 Tillvägagångssätt  
 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) skriver att det finns två olika sätt att söka efter litteratur. 

Dessa två olika delar av litteratursökning är databas eller manuell sökning. I den här 

uppsatsen användes både manuell sökning och databassökning. Enligt Eriksson Barajas 

m.fl. (2013) kan en manuell litteratursökning ske på tre olika sätt. Det vanligaste sättet, 

som även används i den här uppsatsen, är att först hitta en intressant artikel inom sitt 

problemområde och sedan studera referenslista för att finna annan litteratur som rör 

ämnet. Jag har också i sökandet av litteratur använt mig av databasen LIBRIS och där 

funnit en del avhandlingar och böcker som är intressanta för den här uppsatsen. Den 

manuella sökningen och databassökningen har använts parallellt med varandra och de 

är även sammanflätade. Ett exempel på vad jag menar med sammanflätade är att jag 

först hittade en intresseväckande avhandling via databasen LIBRIS för att sedan 

undersöka avhandlingens referenslista och hitta litteratur som i sin tur leder till att jag 

fann en för den här uppsatsen intressant avhandling via manuell sökning i ett bibliotek. 
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2.3 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet  

 

Begreppet validitet betyder enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) att med hjälp av 

metodvalen som gjorts i en studie faktiskt undersöker det som man vill ha undersökt. I 

förhållande till min litteraturstudie anser jag att mitt metodval, tillvägagångssätt samt 

den undersökta litteraturen visar på att den här studien kommer finna svar på de ställda 

frågeställningarna.  

 

Den litteratur som tas upp i längre fram i studien har reliabilitet på grund av att den 

undersökta litteraturen i den här studien främst består av avhandlingar om 

lärare-elevrelationen från Sverige som fanns tillgängliga när den här studien 

genomfördes. En annan anledning är att de relationella aspekter inte bara är tagna från 

en studie utan de har grund i minst två eller fler av den undersökta litteraturen. Själva 

begreppet reliabilitet betyder med andra ord att en studie är tillförlitlig och kan 

omprövas så att ett liknande resultat då uppstår. (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Med 

anledning av att större delen av den här uppsatsen är en litteraturstudie är det således 

lätt att kontrollera om den här studien är tillförlitlig. 

 

Min uppfattning är att den här uppsatsen har en viss generaliserbarhet då en stor del av 

resultatet i uppsatsen består av den information som samlats in genom studien av 

litteratur på området vilket reflekterar vad författare inom området redan skrivet.    

Generaliserbarhet handlar om hur långt dina resultat kan anses räcka och överföras till 

ett större sammanhang.   
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3. Centrala aspekter av elev-lärarrelationer 

 

Den här delen av resultatredovisningen är kopplad till frågeställningen Vilka 

relationsskapande aspekter lyfts fram som centrala i forskningen om 

lärare-elevrelationen? och kommer vara indelad i flera olika avsnitt där jag kommer ta 

upp olika relationella aspekter var för sig. Indelningen i sju olika aspekter beror på att 

varje aspekt handlar om en specifik företeelse och inte kan kombineras med en annan 

aspekt. Namnen på aspekterna har jag kommit fram till genom att jämföra vad det står i 

den undersökta litteraturen. Den studerade litteraturen som ligger till grund för den här 

delen av arbetet är framförallt Frelin (2013) Lilja (2013) Hansson (2012) Wedin 

(2007). 

 

3.1 Bekräftelse 
 

Det första stycket har jag utifrån vad det står i litteraturen valt att benämna bekräftelse. 

I den undersökta litteraturen skriver i stort sett alla författarna på något vis om att det är 

viktigt för elever att bli sedda av sina lärare.  

 

Enligt Frelin (2012) är den här aspekten speciellt viktigt för de elever som av olika 

orsaker inte känner sig hemma i skolan. Det kan till exempel vara elever som har andra 

socioekonomiska förutsättningar. För dessa elever är det särskilt viktigt att läraren 

försöker bygga upp personliga relationer till dem då det kan hjälpa eleverna att 

utvecklas. (Frelin 2012). Hansson (2012) skriver att varje enskild elev behöver 

bekräftelse från sin lärare genom att läraren uppmärksammar och erkänner alla elever 

för den dom är. Även Hattie (2009) skriver att en viktig del i relationen mellan en lärare 

och elev är att läraren visar eleven att man bryr sig om eleven och att man ser eleven.  

 

I Lilja (2013) tar författaren upp ett bra exempel på hur eleven kan bli bekräftade av sin 

lärare. Det här exemplet handlar om läraren Karin och eleven Hjalmar. Hjalmar har 

varit ledig och efter det sjuk i några dagar och när han kommer tillbaka blir Karin 

väldigt glad. Hon går fram till Hjalmar och ger honom en kram och frågar hur det är 
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med honom. Lilja (2013) tar även upp ett liknande exempel från en annan klass som 

också visar på lärarens intresse för människan bakom eleven och elevens 

välbefinnande. En elev som heter Max sitter vid sin bäck och gråter för att han har ont i 

huvudet. Läraren som heter Susanna går fram till Max och sätter sig bredvid honom och 

kramar om honom någon minut. När Max slutat gråta går de båda ut till klassens 

målarrum där hela klassen ska få sin matematikläxa för dagen. Lilja (2013).  

 

Även Wedin (2007) skriver om några exempel från sin egen studie som i liket med 

exemplen från Lilja (2013) visar på att läraren bryr sig om och ser sina eleverna. Ett 

kort och bra exempel på en lärare som bryr sig om sina elever hittar man i Wedin 

(2007), när en elev spiller dryck på sin tröja och läraren i klassen erbjuder direkt eleven 

att låna lärarens egen kofta.     

 

Som vi ser genom dessa två exempel från Lilja (2013) kan lärarna på olika sätt vissa att 

dom bryr sig om och “ser” eleverna. Lilja (2013) fortsätter med att ge exempel på andra 

sätt då läraren kan “se” eleverna. “Lärarna ser bland annat eleverna genom att stötta 

dem, genom att lyfta fram dem och ge dem utrymme i den kollektiva gemenskapen och 

genom att pyssla om dem.” (Lilja 2013 s 91).  

 

Ett liknande synsätt får vi ifrån Wedins (2007) avhandling där författaren 

uppmärksammat att lärarna i hennes studie använder sig av små kommentarer som kan 

göra att eleven känner sig sedd av läraren. Wedins (2007) anger även några exempel på 

sådana här kommentarer. Det kan till exempel vara att läraren uttalar sig i positiv 

bemärkelse om en elevs nya glasögon eller en ny och väldig praktisk ryggsäck. 

 

De studier som tagits upp i den här aspekten betonar alla vikten av att läraren ser 

eleverna. Lilja (2013) skriver att om läraren ser eleven kan det i sin tur leda till att 

eleven får bättre möjligheter att lära sig det som enligt läroplanerna behövs inom ett 

specifikt ämne. Frelin (2012) anser dock att det är viktigare för de elever som är i 

riskzonen, att bli sedda av sina lärare.      
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3.2 Lyhördhet 
 

En närliggande aspekt till bekräftelse är aspekten lyhördhet. Dessa aspekter är indelade 

var för sig på grund av att den undersökta litteraturen skiljer på dem även om det finns 

likheter och kopplingar mellan dem. Lyhördhet handlar om att läraren är uppmärksam 

och lyssnar på sina elever till skillnad från bekräftelse som handlar om att eleverna blir 

sedda av läraren. Fokuset ligger här på att lärare kan behöva lyssna olika mycket 

beroende på situationen som hon befinner sig i.  

 

I Hattie (2009) skriver författaren att lärare behöver ha olika färdigheter för att kunna 

bygga en stabil relation. En av de färdigheterna är lärarens förmåga att lyssna på det 

eleverna berättar.   

 

Enligt Lilja (2013) finns det tre olika dimensioner som kan uppstå när en lärare lyssnar 

på elever. Den första Lilja (2013) tar upp benämner hon som att ta emot det eleverna 

berättar. Den här delen handlar först och främst om att lärare tar emot det elever berättar 

om sitt privatliv som inte direkt är kopplat till skolans värld. Genom att läraren tar emot 

det eleven berättar och visar att hon tar det på allvar känner förmodligen eleven att 

läraren finns där för mig. (Lilja 2013).     

 

Den andra delen handlar om att läraren förutom att ta emot det eleven berättar även ska 

reda ut en situation som eleverna anser behöver diskuteras. När läraren försöker att lösa 

situationen som enligt eleven är ett problem ser eleven att läraren tar elevens känslor i 

åtanke. Ett exempel på en sådan här situation kan vara elever som är oroliga inför ett 

matematikprov och att läraren då lugnar ner dom och försäkrar eleverna att de är 

duktiga nog att klara av provet utan några som helst problem. (Lilja 2013).     

 

Den tredje och sista delen av att lyssna på eleven kallas att se bortom det eleven 

berättar. Den här delen bygger på att läraren känner sina elever och kan se bortom det 

som sker här och nu. Att se bortom det eleven berättar kan till exempel handla om en 

elev som nästan aldrig räcker upp handen när den behöver hjälp men läraren känner 

eleven så pass bra och vet ändå att eleven behöver hjälp med en uppgift. (Lilja 2013). 

 

Hansson (2012) skriver i liknande banor som Lilja (2013) och förklarar “ att lyssnandet 
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kan ha en djupare mening än att läraren endast hör elevernas ord. Det handlar om att ta 

till sig vad eleven säger och vad det betyder för honom eller henne.” (Hansson 2012 s. 

76). 

 

I förhållande till att lyssna på sina elever skriver Wedin (2007) att de lärare som hon 

bevittnade under sin studie ofta förde individuella samtal med sina elever. Författaren 

skriver att vissa av de här samtalen inte rörde sig om något studierelaterat utan handla 

om elevernas liv utanför klassrummets väggar. Dessa samtal kan till exempel handla 

om något som hänt eleven hemma eller att eleven har problem i skolan. Wedin (2007) 

tar även upp ett exempel på ett sådant här samtal. En elev kommer till skolan något 

försenad och ser ledsen ut. Läraren sätter sig hos eleven och lyssnar och pratar med den 

nu gråtande eleven. Läraren försöker hjälpa eleven genom att lyssna och ge råd och 

efter cirka 15 minuter är eleven lite gladare och börjar prata med sina kompisar.    

Enligt Wedin (2007) är det som lärare viktigt att lyssna seriöst på sina elever då det 

hjälper till att bygga goda relationer mellan läraren och eleven.   

 

 

Det som betonas som viktigt inom den här relationella aspekten är således framförallt 

de tre olika sätt att lyssna från Lilja (2013). Lilja (2013) påpekar dock att dessa tre olika 

sätt att lyssna inte ska ses som oberoende av varandra då en lärare med största 

sannolikhet använder sig av alla under en vanlig arbetsvecka i skolan. Enligt Lilja 

(2013) är det viktigt för en lärare att lyssna på sin elev därför att det är “Genom att 

lyssna på eleven lär läraren känna sin elev” (Lilja s.112 2013) 
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3.3 Förtroendekapital  
 

En tredje central relationell aspekt som nämns i den undersköta litteraturen handlar om 

att lärare har ett förtroendekapital i relationen till en elev. Wedin (2007) skriver att 

läraren arbetar under en lång tid för att bygga upp ett förtroendekapital för att livet i 

klassrummet ska fungera på rätt sätt.  Frelin (2012) anser också att ett 

förtroendekapital byggs upp under en lång tid då läraren genom många positiva möten 

med eleven. Författaren skriver vidare att ett stort förtroendekapital gör det enklare för 

lärare att nå fram till eleven i undervisningen. Ett kort exempel på hur ett 

förtroendekapital kan byggas upp är att man som lärare visar ett intresse för de frågor 

elever ställer.  

 

Ett annat exempel också från Frelin (2012) är att “ Förtroendet kan byggas upp genom 

att läraren uppfattas som rättvis, men kan även raseras om läraren i stället uppfattas som 

orättvis.” (s 50). Även Lilja (2013) skriver att en elevs förtroende för sin lärare kan 

försämras om eleven uppfattar läraren som orättvis. Som det syns i citatet ovan kan ett 

förtroendekapital inte bara byggas upp utan det kan även raseras och enligt Frelin 

(2013) sker det oftast genom att läraren skäller på eleven eller ger eleven kritik av något 

slag. Både Lilja (2013) och Frelin (2012) påpekar att ett förtroendekapital även kan 

försämras om läraren skämtar med eleven. Om eleven blir generad eller inte förstår 

skämtet bidrar det i stället till att skada relationen mellan läraren och eleven. En anan 

orsak till att förtroendekapital kan försämras ger Wedin (2007) ett exempel på i sin 

avhandling. Hon skriver att om man som lärare har ett skriftligt prov som eleverna inte 

fått reda på i förväg kan elevernas förtroende för läraren försvagas.   

 

Enligt en av de intervjuade lärarna i Frelin (2012) är det viktigt för att inte förlora hela 

förtroendekapital till en elev om man någon gång begår ett misstag som lärare att i 

förväg bygga upp ett stort förtroendekapital. Om man således skulle ha ett litet 

förtroendekapital hos en elev skulle en enstaka negativ situation kunna leda till att 

relationen mellan lärare och elev förstörs helt. I likhet med vad läraren i Frelin (2012) 

påstod om ett stort förtroendekapital tar Lilja (2013) upp att  
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När lärarna försöker ge eleverna möjligheter att lyckas byggs den förtroendefulla relationen upp 

och bekräftas på ett sätt som gör att relationen håller även för utmaningar vid tillfällen då elevens 

och lärarens mål inte sammanfaller. s 103  

 

Det centrala i den här aspekten är således att ett förtroendekapital tar en lång tid att 

bygga upp men det kan raseras väldigt snabbt om läraren begår något allvarligt misstag. 

Det är alltså på grund av att lärare kan begå misstag det behövs ett stort 

förtroendekapital.     
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3.4 Rättvisa  
 

En fjärde viktig relationell aspekt som går att utläsa ur den undersöka litteraturen är att 

elever vill ha lärare som är rättvisa.  

 

Både Frelin (2012) och Lilja (2013) skriver att vara en rättvis lärare inte behöver betyda 

att hon behandlar alla elever likadant. Författarna fortsätter med att förklara att de allra 

flesta elever förstår och går med på att de kan behandlas olika. Wedin (2007) anser i 

likhet med Frelin (2012) och Lilja (2013) att läraren ska behandla varje elev för den 

person dom är. Det här citatet från Lilja (2013) finner jag förklarar en rättvis lärare, 

“Lärarna tar emot olika elever och eleverna har olika förväntningar på hur de ska bli 

mottagna och följaktligen blir de också mottagna på olika sätt.” (s177) 

 

Enligt Frelin (2012) finns det dock undantag på vad eleverna accepterar då läraren 

behandlar eleverna olika. Om läraren istället skulle behandla sina elever olika men på 

orättvisa grunder som till exempel kön eller etnicitet skulle eleverna inte acceptera 

lärarens behandling.  

 

Frelin (2012) skriver också att lärare som eleverna anser har någon favorit bland 

klasskamraterna inte kommer uppfattas som en rättvis lärare. Frelin (2012) fortsätter 

med att skriva att det viktiga här är att eleverna anser läraren som rättvis och att det inte 

är tillräckligt för läraren att tro sig vara rättvis mot alla elever. I likhet med Frelin 

(2012) skriver även Hansson (2012) om att elever inte gillar lärare som favoriserar de 

elever som har bättre möjlighet att klara av sitt arbete i skola. Hansson (2012) tar också 

upp att eleverna som inte favoriseras förmodligen förlorar respekten för sin lärare.        

 

Enligt vad Lilja (2013) kommit fram till i sin avhandling finns det ett flertal anledningar 

till varför lärare kan behandla elever olika. Det första Lilja (2013) tar upp är att lärare 

ska visa att alla elever är lika värde genom att läraren inte favoriserar eller visar att en 

elev är bättre än en annan. Den andra anledningen är enligt Lilja (2013) att om eleverna 

litar på att läraren har elevernas bästa i tanken i sitt arbete är det möjligt att behandla 

eleverna olika. Den sista anledningen till varför lärare kan behandla elever olika är 

enligt Lilja (2013) att eleverna känner sina klasskamrater och kan acceptera att de 

behandlas olika eftersom att de vet att alla behöver olika mycket stöd i sitt arbete i 
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skolan.  

 

I dess studier betonas således vikten av att man som lärare i skolan inte behöver 

behandla alla elever lika då en elev kan behöva avsevärt mycket mer stöd än sin 

klasskamrat. Läraren behöver dock visa att alla elever har ett lika stort värde i lärarens 

ögon och att läraren inte har några favoritelever i klassen.  
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3.5 Elevers levda verklighet 
 

En annan relationsskapande aspekt som nämns i en del av den undersökta litteraturen 

handlar om elevers levda verklighet och hur lärare tar hänsyn till den. Lilja (2013) 

förklarar vad uttrycket elevers levda verklighet betyder på följande sätt “Med elevers 

levda verklighet avses en syn på eleverna som ett subjekt i världen.”    

 

Med elevers levda verklighet i tanken skriver Juul & Jensen (2009) om att det är viktigt 

att den vuxne, t.ex. en lärare, förhåller sig inkluderande till barnets levda verklighet. 

Juul & Jensen (2009) fortsätter med att beskriva en anledning till att lärare lever sig in i 

elevers levda verklighet. Författarna anser att det beror på att läraren vill göra elevens 

upplevelser och uttryck till en likvärdig del i deras relation.       

 

Lilja (2013) skriver istället så här om elevers levda verklighet: ”För att verksamheten i 

klassrum och korridorer ska fungera så att så många som möjligt trivs och får 

förutsättningar att göra sitt arbete framstår det här som helt nödvändigt att lärarna tar 

hänsyn till elevernas levda verklighet.” (Lilja 2013 s 171). I likhet med citatet ovan 

skriver Hattie (2009) att det är viktigt som lärare att ta hänsyn till de erfarenheter som 

eleverna har med sig från andra miljöer än skolan.      

 

Enligt Lilja (2013) går det att göra en jämförelse mellan lärare som tar hänsyn till 

elevernas levda verklighet och den beskrivning av takt som författaren och forskaren 

van Manen gör. Lilja skriver att “ Van Manen menar att en taktfull person bland annat 

förstår innebörder av de olika egenskaper och känslor en elev kan ge uttryck för, till 

exempelvis blyghet eller glädje (Lilja 2013 s 172).” 

   

Lilja (2013) påpekar även att beroende på hur bra relationen är mellan läraren och 

eleven desto mer vet läraren om sin elev vilket i sin tur leder till att läraren har bättre 

kunskap om elevens levda verklighet. I Wedin (2007) skriver författaren att ju mer 

kunskap läraren har om sina elever desto närmare kommer lärare till att få reda på hur 

eleven “funkar”. Lilja (2013) skriver vidare att även om vi aldrig fult ut kan förstå en 

annan människa, så kan vi förstå vad som gör en person till det den är. 
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I dessa studier betonas följaktligen vikten av lärarens kapacitet att förstå och leva sig in 

i elevers levda verklighet. Lärare behöver enligt både Lilja (2013) och Wedin (2007) en 

god kännedom om sina elever och en bra relation för att kunna förstå elevens levda 

verklighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

3.6 Humor 
 

Den här relationella aspekten handlar om att man som lärare kan bygga upp en relation 

till en elev genom att använda humor. I den undersökta litteraturen är det framförallt 

Wedin (2007) och Frelin (2012) som skriver om den här företeelsen.  

 

Både Frelin (2012) och Wedin (2007) tar upp en viktig del i den här aspekten. Frelin 

(2012) skriver att en lärare och elev måste känna varandra väl för att kunna skämta med 

varandra. Wedin (2007) skriver också att en lärare måste känna sina elever tämligen väl 

innan man kan börja skämta. Wedin (2007) tar till skillnad ifrån Frelin (2012) upp att 

det är viktigt för eleverna att veta att läraren tycker om dom innan man börjar skämta 

med dom. Wedin (2007) skriver vidare att lärarna i hennes studie inte använder sig av 

skämt i början av sin relation till nya elever utan de bygger först upp en stabil relation 

till eleverna och lär känna eleverna för att se om man kan använda sig av humor. 

 

En likhet mellan lärarna som representeras i Frelin (2012) och Wedin (2007) är att de 

istället för att skälla och kritisera elever använder sig av humor för att på ett mer 

avslappnat sätt tillrättavisa eleverna.   

 

En annan intressant del i den här relationella aspekt tar Frelin (2012) upp. Frelin (2012) 

skriver att det kan vara känsligt att skämta då det kan skada relationen mellan läraren 

och elev om eleven inte förstår skämtet. Frelin (2012) fortsätter med att skriva att lärare 

måste vara uppmärksamma då humor vid vissa tillfällen kan vara en del av ett maktspel 

som istället för att uppmuntra elever tystar ner elever.  

 

En annan likhet mellan Frelin (2012) och Wedin (2007) är att båda författarna skriver 

om att även om det är läraren som tagit initiativ till skämtandet måste då eleven få 

skämta tillbaka. Det följande exemplet från Wedin (2007) visar på just detta:  

 

Cecilia möter en elev i korridoren som säger att hon måste vara hans mamma för han behöver en 

underskrift till avslutningsfototalongen, vilket han uppenbarligen glömt om att be hemma. 

Cecilia svar honom med glimten i ögat att om hon skriver på får han hjälpa henne med diverse 

trädgårdsarbete för det brukar söner göra !  (s 142).   

 

Det som särskilt betonas inom den här relationella aspekten är således vikten av att 
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läraren först och främst måste ha en god relation med eleven innan läraren börjar 

skämta med eleven. En annan viktig del är att lärarna från dessa två studier ibland 

använder sig av skämtandet istället för att skrika och bli arg på eleverna som inte gjort 

det dom ska.   
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3.7 Rimliga krav  
 

Den här delen av relationsskapande aspekter handlar om vad läraren gör när en lektion 

inte utvecklar sig som hon tänkte sig från början. I både Frelin (2012) och Lilja (2013) 

utgår författarna i det här relationella området ifrån exempel tagna från deras empiriska 

studier. Frelin (2012) berättar om läraren Sten och vad han gör när han ser att eleverna 

inte orkar arbeta vidare under en lektion. Författaren skriver att Sten anser att det är 

bättre att avsluta eller förändra en lektion än att eleverna får fortsätta arbeta med 

någonting allt för ansträngande, man måste ha rimliga krav.  

 

I Lilja (2013) beskriver författaren en liknande situation. “Nils har här en tydlig 

intention med lektionen och den är till och med uppgjord i förväg med eleverna. Ändå 

blir det inte som de bestämt.” (Lilja s 150 2013). Den här situationen är lite annorlunda 

mot exemplet med Sten men ändå inom samma område. Lilja (2013) skriver att en stor 

del av eleverna i Nils klass inte gjort klart en redovisning som skulle framföras under en 

lektion. Istället för att tvinga eleverna att göra redovisningen förändrar Nils lektionen i 

likhet med vad Sten gjorde i det tidigare exemplet. Båda lärarna från Frelin (2012) och 

Lilja (2013) arbetar således på ett liknande sätt. En annan likhet är att Frelin (2012) så 

väl som Lilja (2013) skriver att om läraren i något av dessa exempel skulle pressa 

eleverna för hårt skulle han då samtidigt skada den relationen han byggt upp med 

eleverna.  

 

Lilja (2013) skriver dock med grund i exemplet om Nils att de elever som var klara och 

förberedda att göra sin redovisning eventuellt skulle känna sig besvikna att resten av 

klassen fick mer tid på sig att göra färdigt sina redovisningar. Det i sin tur kan leda till 

att relationen mellan Nils och de elever som var klara i tid försämras. Lilja (2013) 

skriver även att det skulle finnas en möjlighet att de elever som Nils gav mer tid åt i 

teorin hade fått ett ökat förtroende för Nils om han hade genomfört lektionen som 

planerat.       

 

 

Det viktiga i den här relationsskapande aspekten är utifrån Frelin (2012) och Lilja 

(2013) alltså att läraren måste vara försiktig med vilka krav hon ställer på sina elever. 

Kraven får inte vara för höga men de får heller inte vara för låga läraren måste hitta ett 
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bra mellanläge som inte skadar relationen mellan lärare och elev och samtidigt få 

eleven att utvecklas. Det är som Frelin (2012) skriver “ Det finns en spänning här 

mellan det relationella kravet som förhandlas mellan lärare och elev och det absoluta 

kravet,”(s 59). Det absoluta kravet är de bestämmelser som finns skrivna i skolans 

styrdokument som till exempel kunskapskraven och kursplanerna.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

21 

 

4. Relationella aspekter i läroplanerna 
 

I det här kapitlet ligger fokus på att svara på frågeställningen Hur beskrivs 

lärare-elevrelationen i läroplanerna från 1969, 1980 och 2011? Finns det skillnader 

över tid? Det här kapitlet består av fyra olika delar som beskriver olika teman i 

läroplanerna med koppling till relationer i skolan. De fyra delarna är respekt, 

gemenskap, personkännedom samt relationens betydelse. Den litteratur som används i 

det här avsnittet är i första hand styrdokument från den svenska regeringen. De 

styrdokument som undersökts är tre läroplaner för grundskolan Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 

11. I dessa tre läroplaner finns det flera stycken som till viss del handlar om relationer 

mellan lärare och elever.    

 

4.1 Respekt 
 

I en av de första meningarna i Lgr 69 skriver författarna att “De som verkar inom skolan 

skall visa aktning för elevens människovärde och söka skaffa sig kännedom om hans 

individuella egenart …” (s10). Med andra ord ska läraren visa respekt för varje elev och 

samtidigt skapa en relation för att kunna lära känna eleven. I Lgr 80 skriver författarna 

i likhet med Lgr 69 att man ska respektera människans egenvärde och vara öppen för 

alla de olika värderingar som finns hos människor.  

I Lgr 11 står det ”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete.” (s. 

10). Det går att dra en direkt parallell till vad det står i Lgr 69 och Lgr 80 med vad det 

står om respekt i Lgr 11. I Lgr 11 skrivs det precis som i Lgr 69 och Lgr 80 också om 

att det är viktigt att också respektera varje människas egenvärde. Det är dock inte så 

konstigt att Lgr 69 och Lgr 11 med cirka 40 år i mellan dom skriver om att det är 

viktigt att respektera en människa för den han/hon är. Att respektera varandra är en 

viktig del i ett demokratiskt samhälle och enligt vad det står i Lgr 11 ska eleverna i 

den svenska skolan lära sig grunderna för att lyckas i ett gemensamt demokratiskt 

samhälle. Att respektera varandra kan ses som en av de viktigaste komponenterna i 

alla sorts relationer.  
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4.2 Gemenskap  
 

En annan del i läroplanerna som går att koppla till relationer mellan lärare och elever 

handlar om skolans gemenskap. På sidan 10 i Lgr 69 står det “ För att hon skall kunna 

finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under skoltiden få öva sig att leva och 

verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sin roll som aktiv 

medborgare…..”. Det står också skrivet i läroplanen att skolan skapar en gemenskap 

för eleverna som visar på hur samhället i stort fungerar, vilket gör att eleverna lär sig 

hur man ska uppföra sig i samhället. I Lgr 80 skriver man dock något annorlunda om 

gemenskap i skolan. I Lgr 80 skriver författarna istället om att gemenskap är viktigt 

eftersom elevers moral formas genom den gemenskap och kontakt eleverna har med 

de människor som eleverna litar på och vill efterlikna, i ett skolsammanhang skulle 

det kunna vara lärare och andra vuxna i skolan. I Lgr 11 står det att “Gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme 

och förutsättningar för ett lärande och en utveckling…”.  I det här citatet från Lgr 11 

förklarar författarna alltså att skolans sociala och kulturella värld är viktigt för ett 

fortsatt lärande. En viktig del i skolans sociala värld är de relationer som finns mellan 

de människor som är aktiva i skolan, allt från rektorns relation med kommunanställda 

till lärares relation till elever. Likheterna mellan läroplanerna i det här avseendet är 

inte så många men det finns desto fler skillnader i mellan dem. I Lgr 69 är 

gemenskapen bra för att förbereda eleven för livet efter skolans slut. I Lgr 80 beskrivs 

gemenskap som en hörnsten i elevens bildande av sin egen moraliska kompass. I Lgr 

11 läggs vikten på att gemensamma erfarenheter i skolan är bra för elevens utveckling 

och lärande.        
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4.3 Personkännedom 
 

En annan intressant sak som går att se i dessa tre läroplaner är att läroplansförfattarna 

vill att läraren ska bygga stabila relationer genom att skapa sig en god kännedom om 

varje elev i klassen. I Lgr 69 lägger man en relativt stor vikt på att läraren ska försöka 

att bilda sig en egen uppfattning om varje elev. Till exempel står det i Lgr 69 att läraren 

förutsätts ha en “ god och individuell kännedom om eleverna i klassen” (s 15).  I detta 

avseende förklarar författarna i Lgr 69 att samtalet mellan elev och lärare är viktigt för 

att kunna lära känna varandra och en förutsättning för att ha en bra relation till varandra. 

I Lgr 80 beskrivs också samtalet mellan lärare och elev som en av de viktigaste delarna 

i relationen mellan lärare och elev. I frågan om att lärare ska ha en bra personlig 

kännedom om alla sina elever står det i Lgr 80 att skolan för att bidra till att alla elever 

ska utvecklas positivt måste ha en bra uppfattning om varje elevs livssituation. 

Författarna av Lgr 80 fortsätter med att förklara att för att skolan ska ha möjligheten till 

att känna till alla variabler av en elevs livssituation gäller det att ha en bra kontakt med 

hemmet. I Lgr 11 står det också om vikten att skolan och framförallt lärarens arbete 

med elevens välbefinnande. “Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling 

ska prägla verksamheten.” (Lgr 11 s. 7).  Ett möjligt sätt av visa omsorg om den 

enskildes välbefinnande är att visa att man som lärare ser och lyssnar på elevens 

personliga problem och livsberättelser. Till skillnad från föregående avsnitt om 

gemenskap finns här mer likheter än skillnader mellan läroplanerna. I både Lgr 69 och 

Lgr 80 är det viktigt för läraren att ha en god kännedom om sina elever. I Lgr 11 

ligger fokuset att läraren ska visa omsorg om elevens välbefinnande och för att läraren 

ska ha möjlighet att visa omsorg måste läraren ha en god kännedom om eleven. Det 

handlar således i grund och botten om att läraren ska känna sina elever väl. 
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4.4 Relationens betydelse  
 

I frågan om vad dessa tre läroplaner skriver att en god lärar-elevrelation är bra för är 

svaret någorlunda lika men ändå olika i läroplanerna. I Lgr 69 står det att läraren bland 

annat ska känna till elevernas intressen och personliga förhållande för att kunna hjälpa 

eleven nå goda resultat i skolarbetet. I Lgr 69 läggs vikten alltså på att en elevs 

skolresultat kan förbättras genom bra relationer mellan lärare och elev. I Lgr 80 är det 

en aning mer diffust om vad en god lärar-elevrelation är bra för. Som jag redan skrivit i 

föregående stycke är det enligt Lgr 80 viktigt med en bra personlig kännedom om 

eleverna för att de ska utvecklas åt rätt håll. I Lgr 80 står det således inte lika klart som 

i Lgr 69 att en bra relation mellan lärare och elev leder till goda resultat för elever i 

skolan. I Lgr 11 är det heller inte riktigt klart vad bra lärar-elevrelationer kan leda till 

och inte heller hur skolan ska främja elevers lärande. På sidan 9 i Lgr11 står det att 

“Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut-

veckla kunskaper och värden”. Frågan här blir ju hur skolan ska arbeta för att främja 

lärande där eleven stimuleras. Ett svar kan då till exempel vara att läraren genom att 

bygga bra relationer till sina elever främjar deras fortsatta lärande och utveckling. Det 

finns alltså skillnader mellan vad de tre läroplanerna anser relationens betydelse ska 

leda till. I Lgr 69 står det om elevernas skolresultat samtidigt som det i Lgr 80 handlar 

om att utvecklas åt rätt håll och i Lgr 11 står det att eleven ska stimuleras att inhämta 

och utveckla kunskaper. Lgr 80 och Lgr11 har således mer likheter med varandra än 

Lgr 69 då de skriver i termer om att eleven ska utvecklas medan Lgr 69 istället tar upp 

elevens resultat som viktigast  
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5. Likheter med forskningen  
 

Den här delen kommer handla om vilka likheter det går att se mellan forskningens olika 

aspekter om lärar-elevrelationen och vad det står i de tre undersökta läroplanerna, Lgr 

69, Lgr 80 och Lgr 11. En del av aspekterna utifrån den undersökta forskningen går inte 

att hitta något samband med vad det står i läroplanerna. som t.ex. aspekten som tar upp 

humor. De tre aspekter som det skrivs om här nedan är de som hade starkast koppling 

till vad det står i läroplanerna.      

 

5.1 Elevers levda verklighet 
 

I kapitel 4 skrev jag om att det i de undersökta läroplanerna står skrivet att man som 

lärare ska respektera varje elevs egenvärde. Att respektera en elevs egenvärde betyder 

med andra ord att läraren ska respektera eleven för den hon är och allt det eleven anser 

är viktigt. I förhållande till kapitel om forskningsaspekten elevers levda verklighet i den 

här texten går det att finna en likhet med det som står i läroplanerna. Kopplingen mellan 

de här två handlar i synnerhet om att både den undersökta forskningen och läroplanera 

tar upp i någorlunda liknande ordalag omtanken om eleven som en viktig del. I 

forskningen skrivs det om att ta hänsyn till elevernas levda verklighet samtidigt som 

man i läroplanerna använder sig av uttrycket respekt för elevers egenvärde. Respekt 

och hänsyn är synonymer till varandra och visar på en koppling mellan forskningen och 

läroplanerna. En annan lite mer intressantare koppling är det att både forskningen och 

läroplanerna lägger fokuset på att läraren ska respektera och ta hänsyn till eleven. Det 

går alltså att se en ganska stark koppling mellan det jag beskrivet från läroplanerna och 

det tidigare kapitlet om elevers levda verklighet.    
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5.2 Lyhördhet 
 

En annan likhet som går att urskilja mellan forskningen och läroplanerna är det att 

forskningen skriver om hur lärare lyssnar på sina elever och det läroplanerna tar upp om 

att lärare ska ha god kännedom om sina elever. I de undersökta läroplanerna skriver 

författarna om att lärare ska ha en god kännedom om alla sina elever och att samtalet 

mellan lärare och elev är ett viktigt sätt lära känna sina elever. I forskningen skrivs det 

om att lyssna på sina elever är ett av de bästa sätten för att lära känna sina elever. 

Likheten mellan forskningen och läroplanerna är således att både två anser det är viktigt 

som lärare att ha ett stort informationsförråd om sina elever. För att få reda på 

informationen om eleverna påpekar läroplansförfattarna att samtalet mellan lärare och 

elev är viktigt medans forskningen pratar om att läraren behöver lyssna på eleverna. 

Det här skulle också kunna ses som en likhet då ett viktig komponent i ett samtal är att 

lyssna och för att lyssna på någon måste man ingå i ett samtal. Både forskningen och 

läroplanerna fortsätter skriva att en grund för en god relation mellan läraren och eleven 

är att läraren lyssnar och för samtal med sina elever   

 

5.3 Rättvisa 
 

Med kapitlet om rättvisa i åtanke går det att finna en intressant koppling till vad det står 

i läroplanerna. Kopplingen mellan läroplanen och den här forskningsaspekten är helt 

enkelt att aspekten handlar om att man som lärare inte behöver behandla alla elever lika 

utan det viktiga är att eleverna får det stöd de behöver och att läraren samtidigt 

respekterar eleven för den hon är. I t.ex. Lgr 11 står det att läraren ska ta hänsyn till 

elevers olikheter och deras olika behov och att undervisningen således inte kan 

utformas lika för alla. I Lgr 69 och Lgr 80 står det att läraren ska respektera elevens 

egenvärde. Även I Skolverkets rapport 273 från 2005 skriver författarna att “Om olika 

elever kräver olika “nycklar”, som en intervjuad uttryckte det ungefär, är kännedom, 

dialog och ansvarskänsla viktiga oavsett vilka miljöer eleverna kommer ifrån.”(s 149)    
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6. Avslutande diskussion 
 

De tre frågeställningarna som ligger till grund för arbetet med den här texten hoppas jag 

nu har besvarats för nu följer det en koncis sammanfattning av de viktigaste 

upptäckterna som gjorts i de olika kapitlen och i uppsatsen i stort. Först följer det en 

kort sammanfattning utifrån de tre ställda frågeställningarna. Kapitlet avslutas med 

några reflektioner om uppsatsen.  

 

Den första frågeställningen Vilka relationsskapande aspekter lyfts fram som centrala i 

forskningen om lärare-elevrelationen? har jag beskrivit i det tredje kapitlet. Något som 

går att utläsa ur det här kapitlet är att det finns flera olika aspekter som är viktiga att ha 

i åtanke. En del av de här aspekterna kan ses som vanliga och självklara delar i 

lärare-elevrelationen men andra är inte lika vanliga. Den första aspekten bekräftelse 

kan sammanfattas med orden, det är viktigt att läraren ser eleven. Den andra aspekten 

lyhördhet handlar om att det är viktigt för lärare att lyssna på det elever berättar då 

lyssnandet är en central del i relationen mellan lärare och elev. Aspekt nummer tre, 

förtroendekapital, behandlar vikten för lärare att bygga upp ett förtroende hos sina 

elever. Den fjärde aspekten, rättvisa, handlar om att lärare inte behöver behandla alla 

elever lika utan de behandlas efter den hjälp eleven behöver. Den femte aspekten, 

elevers levda verklighet, tar upp vikten av att läraren kan förstå världen ur elevens 

perspektiv. Den näst sista aspekten, humor, behandlar när läraren kan skämta med 

eleven och vad det finns för negativa konsekvenser. Den sjunde och sista aspekten, 

rimliga krav, handlar om att läraren ska ställa krav som elever kan klara av.          

 

 

I förhållande till frågeställningen Hur beskrivs lärare-elevrelationen i läroplanerna 

från 1969, 1980 och 2011? Finns det skillnader över tid? Som det står i kapitel 4 finns 

det vissa delar i läroplanerna som handlar om lärar-elevrelationen. Det centrala i det 

som står i kapitel fyra kan sammanfattas i fyra delar respekt, gemenskap, 

personkännedom och en bra lärar-elevrelation. Förhållandet mellan 

lärare-elevrelationen och ordet respekt handlar om att människor först och främst 

behöver ha respekt för varandra för annars blir det svårt att bygga en god relation. Även 

det som står om god kännedom om elever i läroplanera handlar i stora drag om att det 

hjälper läraren att skapa stabila relationer. Gemenskap i sin tur handlar om att eleverna 
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ska känna sig som en del av skolans sociala värld. En viktig del i skolans värld är alla de 

olika relationer som finns mellan människor, bland annat lärar-elevrelationen. Efter att 

undersökningen av läroplanerna var klar gick det att se att även om de tre undersökta 

läroplanerna har en hel del år mellan dom finns det likheter men även skillnader med 

tanke på hur de beskriver delar relaterade till lärare-elevrelationen.     

 

 

Vilka likheter finns mellan läroplanerna och de aspekter som betonas i forskningen? 

Det finns tre betydande likheter mellan läroplanerna och forskningsaspekterna. 

Likheterna är att aspekterna lyhördhet, elevers levda verklighet och rättvisa går att se en 

koppling till vad det står i läroplanerna. Till exempel går aspekten lyhördhet att koppla 

till det som skrivs i läroplanerna om att ha god kännedom om sina elever. För att skaffa 

sig en god kännedom om sina elever skriver läroplansförfattarna att samtalet mellan 

lärare och elev är en viktig del och i samtalet gäller det att läraren lyssnar på eleven. 

Slutsatsen här blir att även om det går att koppla minst tre av de sju aspekterna till vad 

det står i läroplanerna finns det ändå en del aspekter som inte går att koppla till 

läroplanerna. Det finns således både likheter och skillnader.      

 

Någonting som är viktigt att tänka på är att de relationella aspekter som tas upp i den 

här uppsatsen inte är kopplade till någon specifik årskurs utan de kan man ha i åtanke 

som lärare oavsett vilken årskurs man undervisar. I en klass måste man tänka mer på 

en aspekt och i en annan klass är det en annan som gäller. Då jag i mitt framtida 

arbeta som lärare för elever från förskoleklass till årskurs 3 måste jag tänka på vilka 

av de relationella aspekter i den här uppsatsen som kan vara lämpliga för elever i den 

åldern. Som exempel kan aspekten humor vara svår att “använda” sig av i de tidiga 

skolåren medans aspekter som bekräftelse och lyhördhet är viktiga i början av skolan 

på grund av att elever oftast vill berätta historier och på så vis bli sedd av en vuxen 

person.        

 

En tänkvärd sak som går att ta med sig är att även om materialet i den här uppsatsen 

handlar om relationer mellan lärare och elev går det med sunt förnuft att se att dessa 

aspekter inte bara är viktiga för en lärarelevrelation utan också för andra relationer 

inom samhället.  
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Till sist vill jag avsluta med att be er att tänka tillbaka till citatet som den här 

uppsatsen började med. “Min studie visar att lärararbetet huvudsakligen karaktäriseras av 

det oupphörliga arbetet med relationer. Det pågår hela tiden och överallt. Det är ett arbete 

utan slut.” (Wedin s 227 2007). Det här citatet visar hur viktigt det är för lärare att ha den rätta 

kunskapen när de bygger en relation till sina elever.   
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