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• Pedagogisk takt i betygssamtal: en fenomenologisk hermeneutisk studie av 
gymnasielärares och elevers förståelse av betyg



• Vad är relationell pedagogik?

• Hur kan lärare- elev relationer förstås utifrån ett didaktiskt 
perspektiv?

• Vad säger forskningen om relationens betydelse för undervisning och 
lärande?

• Hur kan lärare hantera professionell närhet och distans i lärare-elev 
relationer? Vilka dilemmasituationer kan uppstå?

• Elevers självbild och självkänsla – så kan goda relationer utveckla 
trygghet hos eleverna.



• Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt.

• Gå till på slido.com/kompetento

• Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans att de 
tas upp och blir besvarade



Ingen människa är en ö

Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje 
människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Om 
en jordklump sköljs bort av havet, blir Europa i samma mån 
mindre, liksom en udde i havet också skulle bli, liksom dina 
eller dina vänners ägor; varje människas död förminskar 
mig, ty jag är en del av mänskligheten. Sänd därför aldrig 
bud för att få veta för vem klockan klämtar; den klämtar för 
dig

John Donne (1572-1631)



Relationell pedagogik



Mätningarnas tidevarv
Effektivitet

Betyg, bedömning, matriser, nationella prov

Instrumentell och teknokratisk syn

Rationell röst

Biesta, (2009; 2011)

Ljungblad (2018)

Ljungblad & Rinne (2020)



Undervisning

• Definition av undervisning i svensk skollag:

• … (undervisning är) sådana målstyrda processer som under 
ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper 
och värden (SFS 2010:800,1 kap.3§)



Relationell pedagogik

• Ett ökat intresse för existentiella frågor inom klassrumsforskning. Vad 
innebär det att vara lärare utifrån ett existentiellt perspektiv?



Hur kan lärare- elevrelation förstås utifrån ett didaktiskt 
perspektiv?



Lärare-elev

• En lärare kan under en dag vara involverad i 1000 
interpersonella interaktioner (Jackson, 1990)

• Lärare-elev-relationer en starkare sambandsfaktor än lärares 
ämneskunskaper (Hattie, 2009)

Ljungblad (2018)



Lärare-elev

•Primära Sekundära   

”Breda”



Lärare-elev

• Lärare – elevrelationen är en blandning av sekundära och 
primära relationer. Den är dock aldrig privat!



Lärare-innehåll

• Väcka elevernas intresse för ett ämne 

• Ge eleverna verktygen för fortsatt lärande 



Elev-innehåll

• Intressant, ointressant, svårt, lätt, tråkigt, obegripligt, konstigt, kul

• Varför ska vi lära oss det här?  



Lärare-innehåll

• Undervisningen formas i interaktionen mellan lärare och elev

• Omöjligt att mäta vilken effekt undervisningen har på ett djupare plan 
(bildning)

• Osäkerhet, oförutsägbarhet



Lärare-innehåll

självförståelse

Lärarens personlig tolkningsram 

undervisning

Kelchterman (2009)



Undervisningens mellanrum

• Lärare                                           Elev

Relation

Självbild

Självuppfattning

Självkänsla

Självvärdering

Motivation

Individuell/kollegial reflektion



Undervisningens mellanrum

Relationen skapas i samspel mellan lärare och elev



Undervisning

• Undervisning innebär inte bara en strävan efter att uppnå 
formella mål. Det handlar överhuvudtaget inte bara om 
undervisning och lärande, utan också om att vara och bli 
till som människa tillsammans med andra. Det 
professionella och det personliga är oupplösligt. (Aspelin, 
2018, s. 87) 



Vad säger forskningen om relationens betydelse för 
undervisning och lärande?

 Bristen på välfungerande lärar-elevrelationer som 

en väsentlig faktor för elevers skolframgång 
(Hattie, 2009)

Utanförskap och låga prestationer (Skolverket, 

2001)



Positiva och negativa lärar-elevrelationer

• Positiva lärar-elevrelationer kännetecknas av respekt, tillit, 
förtroende, värme, närhet, stöd, engagemang och har en positiv 
påverkan på elevers välmående, beteende och skolresultat

• Negativa lärar-elevrelationer kännetecknas av avståndstagande, 
misstro, bristande delaktighet

Aldrige & McChesney (2018)



Hur kan lärare skapa goda relationer?

• Förtroende, intresse, tilltro

• Samband mellan elevers tilltro till läraren och deras engagemang och 
motivation till skolarbetet



Elevers självbild och självkänsla – goda relationer utvecklar 
trygghet hos eleverna

• Att bli sedd genom att läraren visar intresse, skapar 
trygghet

• Ett starkt samband mellan elevens självbild och betyg



Pedagogisk takt

• Introducerades av den pedagogiskt orienterade filosofen Johan 
Friedrich Herbart (1776-1841) i en föreläsningsserie år 1802

• Enligt Herbart är pedagogisk takt det begrepp som fångar lärarens 
förmåga att i stunden kunna avgöra vad som är det bästa för eleven 



Taktfullt handlande

• Att vara finkänslig och hänsynsfull i olika situationer

• Att kunna avgöra vad som är lämpligt att göra och säga i 
syfte att bevara en god relation till andra

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN 

INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)



Pedagogisk takt
”Knowing what to do when you don’t know what to do”
(van Manen, 2015)



Taktfullt handlande utifrån ett relationellt perspektiv

• Lärares förmåga att hantera och anpassa sig till specifika 
situationer i den pedagogiska praktiken.

• Lärarens roll är att lära eleven att reflektera över olika 
situationer och att använda sin omdömesförmåga för att 
anpassa sitt handlande. 

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN 

INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)



Pedagogisk takt

förenar teori och praktik 

Lärares yrkeskunnande omfattas av två sammanflätade dimensioner:

• Den disciplinära och ämnesdidaktiska kompetensen, 
myndighetsansvar

• Den relationella kompetensen, personligt ansvar



Att hantera professionell närhet och distans
Exempel från ett betygssamtal



Betygsättningens paradox

Att göra en handling som per definition inte är taktfull till en 
taktfull handling.

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN 

INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)



Sammanfattningsvis

• Existentiellt perspektiv på undervisning

• Inget romantiskt skimmer – existentiella/moraliska 
dilemman

• Kollegialt samarbete och lärande
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