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Vårterminen 2007 

Abstract  

Denna uppsats har som syfte att försöka förstå hur lärare i svenska skolor upplever sin 

arbetsplats i relation till frågor om trygghet, motivation och elevrelationer. Vilka delar av 

skolan fungerar bra och vilka måste det jobbas med mer, stämmer medias skildring av skolan? 

För att få svar på detta har jag valt att arbeta med en kvalitativ metod då jag intervjuat fyra 

lärare, både män och kvinnor i olika åldrar. De fakta jag samlat in har analyserats utifrån 

Baumans teori om det individualiserade samhället och jag har även använt mig av Mills 

tankar kring den sociologiska visionen. Min frågeställning lyder Vilka möjligheter finns det 

för lärare i svenska skolan att hinna med att ”se” varje elev?  Resultatet av studien visar att 

arbetet på Svenska skolor går framåt men det brister i tidsaspekten, det finns inte en rimlig 

chans för de lärare som jag intervjuat att hinna med och ge uppmärksamhet till varje enskild 

elev i varje klass.  
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1. Inledning  

Vad skulle du svara på frågan om det är viktigt för dig att barn och ungdomar i svenska 

samhället känner sig trygga och skyddade när de befinner sig i skolan? Det är en självklarhet 

för de flesta och framför allt för föräldrar och människor som arbetar med barn. Hur kan det 

då komma sig att det idag i Sverige 2007 fortfarande finns barn som är så pass rädda eller 

oengagerade så de väljer att inte gå till skolan. Mobbning, det vi säga trakasserier, mellan 

människor har funnits i alla tider och är ett stort problem i alla samhällen, mobbning 

förekommer inte bara bland barn och ungdomar utan är mycket vanligt även på vuxnas 

arbetsplatser, fritidsaktiviteter och även inom familjen. I de allra värsta fallen kan mobbning 

gå så pass långt att en människa väljer att ta sitt liv för att de inte orkar kämpa emot längre, 

vad kan man som medmänniska göra för att förhindra att någon i ens närhet ska behöva utstå 

detta?  

 

Det jag hoppas få fram med denna uppsats är hur man arbetar i svenska skolan för att 

uppmärksamma och finna tid till att arbeta med varje elev som en enskild individ. I den 

allmänna läroplanen finns tydliga riktlinjer för hur miljön i skolan skall vara och hur lärare, 

rektorer och elever skall arbeta för att uppnå dessa krav. Men faktum kvarstår att många barn 

och ungdomar faller mellan stolarna. De förbises, inte på ett medvetet sätt men något göra att 

dessa elever dag efter dag försummas. Att studera och försöka förstå människors beteende är 

en process som är svår och krävande, i arbetet med denna uppsats upptäcker jag mig själv 

många gånger om dagen studera och observera människor runt om kring mig, jag fascineras 

över hur individfokuserade människan är, hur man i dagens samhälle inte kan vara något 

annat en individualist. Med detta menar jag inte att människan är självisk men alla de val vi 

gör i livet styrs av det samhälle vi lever i. I dagens globaliserade samhälle är klimatet tufft och 

krävande, på ren automatik ökar kravet på människan i ett tempo som gör att vi måste kämpa 

för att inte hamna på efterkälken.  

 

Det som fått mig intresserad för ämnet är alla de artiklar som dagligen debatteras i media om 

hur eleverna mår i skolan, ofta om inte alltid riktas kritik mot lärare och skolledning då man 

menar att de inte gjort tillräckligt för eleven. Den senaste tiden har även ett flertal elever 

begått självmord på grund av sin situation i skolan och ur en artikel från Aftonbladet kan man 

läsa följande: 
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Enligt Rädda Barnen mobbas 100 000 barn i svenska skolor. Ändå har 

granskningar visat att många skolor inte ens uppfyller de mest 

grundläggande kraven. Idag finns en alarmerande brist på kunskap om 

mobbning bland personalen i många svenska skolor. Ofta är lärarna själva 

en del av mobbningen. Direkt i klassrummet. Eller indirekt genom att de 

väljer att inte se och inte höra. Våra barn är inga undantag. Man får inte 

glömma det. Idag finns det tusentals föräldrar som desperat kämpar för sina 

barns liv.  

 

Och alla dessa barn som tvingats vara åskådare till hur våra barn år efter år 

bröts ner, utan att vuxenvärlden någon gång tycket att det fanns anledning 

att stoppa misshandel, vilken bild har de fått av begreppet  ta ansvar       

 

Från artikeln Deras barn mobbades till döds  

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,940848,00.html 

 

Det jag vill ta reda på är hur lärarna ser på denna svåra problematik och hur verkligheten ser 

ut för några representanter för den stora mängd vuxna människor som arbetar inom skolan. 

Eftersom jag ser min egen framtida karriär inom skolväsendet gör givetvis detta extra 

spännande för mig och jag hoppas någon stans få en strimma hopp om att arbetet på svenska 

skolor går framåt. 

 

1.2 Bakgrund  

Det finns många studier om skolan som institution, om mobbning, elevernas prestationer 

m.m. Det som jag har fokuserat på i denna undersökning är hur lärare i Svenska grundskolan 

ser på de problem som uppstår i skolan samt hur de upplever att relationen mellan lärare och 

elever har förändrats och eventuellt försämrats. Jag kommer att arbeta utifrån skolverkets 

läroplan och det som jag vill få fram är hur man arbetar på skolor runt om i landet för att 

skapa en bättre miljö både för lärare och elever och om det finns tillräckliga resurser i skolan 

för att leva som skolverket lär. Frågor som jag ställer mig när man läser om elever som inte 

vågar gå till skolan är om det skulle kunna förhindras om lärarna hade vart mer engagerade. 

Många gånger målas skolorna upp som bristfälliga och opålitliga och jag undrar hur man 

känner som lärare, är man medveten om att mobbning förekommer mot vissa elever? Låtar 
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man det i så fall vara på grund av bristande resurser, eller är det så att det inte upptäcks över 

huvudtaget just på grund av avsaknaden av tid.  

 

Forskning som kan göra skolan bättre och öka kvaliteten för våra barns utbildning är alltid 

aktuell och får stor plats i media. Skolverket har Maj 2007 avslutat en stor undersökning där 

syftet har varit att kartlägga elever och lärares attityd till skolan. I denna attitydundersökning 

som är den femte i turordning sedan starten deltar 5000 elever i årskurs 4-9 och gymnasiet 

samt ca 2000 lärare i grund och gymnasieskolan.  I en kort sammanfattning av resultatet kan 

man läsa att mer än åtta av tio elever uppger att de trivs bra med skolarbetet och ca nio av tio 

elever trivs bra med sina lärare. Men samtidigt så är andelen mobbade elever oförändrad sen 

förra åren då mellan 3-4 % svarar att de känner sig mobbade av andar elever. En annan 

mycket viktig del av skolan som tagits upp rör arbetsmiljön 14 % av eleverna anger att de på 

nästan alla lektioner känner sig störda av andra elever och samtidigt så anger drygt åtta av tio 

lärare att det finns arbetsro på nästan alla lektioner.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1711. Utbildning och pedagogik är alltid aktuella 

diskussionsämnen och mycket på grund av att de aldrig kan bli fulländade. Samhällets 

ständiga rörelse gör att en plats som skolan, som är en så stor del av våra liv, även den är i 

ständig förändring. De senaste åren har forskningen rörande skolan fokuserats just på 

lärarutbildningen, bristen av utbildade lärare i grundskolan och tidsbristen så klasserna blir 

större och större. På skolverkets hemsida kan man ta del av en utvärdering av stadsbidraget, 

målet var enligt skolverket att öka personaltätheten i skolan fokus har helt klart legat på att 

anställa behöriga lärare och som i första hand skall finnas tillhands för elever som är i behov 

av särskilt stöd  

http://www.skolverket.se/sb/d/1716/a/8883. 

 

 BRIS, barnens rätt i samhället, arbetar även de löpande med undersökningar och debatter 

tillsammans med bland annat regeringen och skolverket, på deras hemsida kan man ta del av 

deras arbete och just nu presenterar man en artikel som grundar sig i Bris-rapporten 2007, 

samt en artikel där lärarförbundet och Bris tar upp hur skolan skall agera för att göra livet 

lättare för utsatta barn. Här debatteras framförallt arbetsmiljön på skolan, följande text är 

hämtad från artikeln: 
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Vi vet att mobbningen nästan alltid sker i skolan och barn vittnar om 

svårigheter att få hjälp av vuxna. Att inte bli accepterad, att bli utfryst eller 

nedvärderad sätter särskilt allvarliga spår i ett barn som är i växande, och 

som håller på att lära känna och utveckla sin personlighet. Samtidigt 

beskriver många lärare frustrationen över att inte räcka till. Att inte ha tid att 

få varje elev att känna sig sedd. Att ständigt känna att man vill göra så 

mycket mer. Att elevhälsovården inte på långa vägar har resurser för att 

möta behoven. Därför krävs det fler lärare och kraftigt ökade satsningar på 

kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor. 

http://www.bris.se/press/debatearticle.asp?ID=26 

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Jag vill med denna uppsats föra vidare Lärares tankar och idéer i debatten om relationer och 

trygghet i Svenska skolan. Jag vill med hjälp av djupintervjuer föra fram anonyma och 

eventuellt kritiska reflektioner till hur skolan upplevs ur en lärares synsätt. Lärarutbildningen 

har kritiserats hårt de senaste åren och i och med maktskiftet i regeringen sedan september 

2006 har en del nya lagar och förordningar trätt fram. Jag hoppas få fram konkreta exempel på 

situationer i skolan som inte fungerar och förhoppningsvis upptäcka att lärarna har tankar om 

hur den perfekta skolan skulle se ut. Det finns oerhört många infallsvinklar tills studier om 

barn och unga i skolan men jag vill förtydliga att de jag vill få fram i min studie är hur Lärare 

i svenska grundskolan upplever sin arbetssituation i förhållande till teman som trygghet, 

relationer, motivation och individen.  

 

Syftet med studien är att väcka frågor till liv och få mina intervjupersoner att dela med sig av 

sina erfarenheter av hur verkligheten ser ut på svenska skolor, jag vill se om det går att 

urskilja hur mycket det skiljer sig mellan samhällets syn på lärarnas arbete och ansvar och 

lärarnas egen syn på sin egen situation. De delfrågor som ligger till grund för mitt arbete är: 

hur märker man som lärare av att elever mobbas i skolan? Är det möjligt att hinna med att lära 

känna varje elev så pass bra att man som lärare kan avgöra om det mår bra eller dåligt? Hur 

påverkar arbetsbelastningen kvaliteten på lärare och elev relationen? Dessa delfrågor har 

tillsammans bildat min slutliga problemformulering som slutligen lyder, Vilka möjligheter 

finns det för lärare i svenska skolan att hinna med att ”se” varje elev? 

 

 



 7 

2. Teori 

Det ligger mycket arbete bakom ett arbete som detta, intervjufrågor ska skrivas, 

intervjupersoner väljas ut och framförallt måste man arbeta efter vald metod. Men för att 

kunna sammanställa allt arbete till ett resultat måste man arbeta utefter vissa ramar, dessa 

ramar väljer man genom att arbeta efter ett fåtal olika teorier. Dessa teorier är ”ideologier” 

som tillsammans med resultatet från intervjuerna bildar en ny teori, jag har valt att använda 

mig av två väldigt olika teorier för att tolka och bygga upp mitt resultat. Zygmunt Bauman 

tes om det individualiserade samhället kommer jag att använda mig av som en förklaring 

till människan och samhällets samspel och enskilda beteende, samt Mills sociologiska 

vision. Mills har jag använt mig av framförallt som en väckarklocka som påminner mig om 

hur kritiskt jag måste se på mitt resultat och hur omöjligt det är att tolka en individs 

beteende utan att väga in andra aspekter än just det konkreta beteende. Kan man som lärare 

se om ett barn mår dåligt om man bara ser barnet i skolmiljö? Mills begrepp personliga 

bekymmer och allmänna problem är också de intressanta infallsvinklar för att se samspelet 

mellan dem och i vilka situationer som de går in i varandra.  

 

2.1 Bauman – Det individualiserade samhället 

Samhällsutvecklingen, från det traditionella till dagens postmoderna samhälle, har bidragit 

till stora förändringar i människans sätt att leva in interaktioner med varandra. I dagens 

samhälle är egenskaper som överlägsenhet, självständighet och tillit till sig själv högt 

uppskattade drag hos individen och detta menar Bauman (2001) beror mycket på grund av 

att arbete är den viktigaste och för många den enda inkomstkällan och därmed den enda 

vägen till ett värdigt liv. Det viktigaste i människans liv är sökandet efter trygghet för sig 

själv och sin familj, i det traditionella jordbrukssamhället var tillgången till en egen och 

odlingsbar mark av stor vikt då det bidrog till att man hade mat på bordet och en produkt 

att använda vid byten eller försäljning av andra tjänster.  Men i och med industrialiseringen 

och inflyttningen till städerna försvann även människans möjlighet att leva efter egna 

normer och värderingar och detta menar Bauman (2001) påverkar människans identitet på 

så sätt att tryggheten försvinner och på så vis hämmar det människans strävan efter frihet. 

Det är svårt att finna en trygg väg att gå i det postmoderna samhället vilket skapar 

anpassningssvårigheter och känslan av att vara otillräcklig 

 

Bauman (2001) kopplar samman frihet och individuella val. Genom historien har 

människor på olika platser vid olika tidpunkt alltid strävat efter frihet, förr drömdes det om 
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att lagar och regler skulle försvinna och man menade att den fria viljan var det bästa som 

kunde erbjudas. Men Bauman menar att den fria viljan som vi fått i och med 

industrialiseringen inte har något gemensamt med den frihet som människan drömt om i 

alla tider.  Idag handlar det mer om att man ska visa sig stark och individuell, man ska vara 

hårt arbetande och villig att offra sin fritid och familjetid för arbetets skull. Varje människa 

måste hävda sig i en större utsträckning eftersom vi lever i en tid av överflöd och 

konkurrens, speciellt på arbetsmarknaden där man lätt kan ses som utbytbar (ibid:67). 

 

Den nya individuella frihet som skapats för människan kan leda till en bristande trygget 

och som i sin tur enligt Bauman kan leda till olika typer av mänskligt lidande, Han 

beskriver framförallt tre olika typer av sådana lidanden: lidanden som kommer inifrån den 

egna kroppen, lidanden som kommer från den yttre världen och lidande som kommer från 

förhållanden till andra människor. (2001:55).  

 

Bauman (2001:151) tar som exempel upp hur individualiseringen visat sig i inom skolan 

och beskriver tre olika typer av lärande som vuxit fram i det ”nya samhället”. Den första 

graden av lärande kalls Protolärande, den är den typ av lärande som är det primära i vår 

utbildning, lärande som lätt går att planera, styra och kontrollera. Som nummer två räknar 

han upp en mer dold läroform, deuterolärande, där individen är omedveten om syftet med 

undervisningen och där budskapet är undanhållet. Bauman förenklar det hela med uttrycket 

att deuterolärande handlar om att lära sig att lära och han menar att allt protolärande måste 

kompletteras med ett deuterolärande för att inte stanna upp och fastna. Den tredje och mest 

komplexa formen av lärande kallas det tertiära lärandet och i denna fas handlar det om att 

koppla samman gamman information för att kunna återanvända den i nya situationer. 

Problem som förekommer med det tertiära lärandet är att vår värd är ständig förändring och 

det är svårt att följa gamla exempel och Bauman menar att idag utmärker sig vår värld 

genom att rasera ramar och upplösa gamla mönster (ibid).  

 

Postmoderna mäns och kvinnors framgångar i livet (och därmed deras 

förnuftighet) är mer beroende av hur snabbt de lyckas göra sig kvitt gamla 

vanor än av hur kvickt de kan lägga sig till med nya  

Bauman (2001:151) 
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Kärnan i Baumans teori är enligt min mening hans diskussion om hur samhället och 

människan är beroende av varandra. I min analys kommer jag använda begrepp som individ, 

samhälle, samspel, utvecklig, trygghet och frihet.  

 

2.2 C. Wright Mills – Den sociologiska visionen  

Den stora frågan inom forskning är hur man validerar sitt resultat, Mills (2002) uttrycker 

starkt sin kritik mot de rådande forskningsmetoderna som används inom samhällsforskningen 

och för fram sin sociologiska vision som den nya rätta vägen till kunskap. Men vad är det som 

Mills menar är hans sociologiska vision? För att exemplifiera sin vision går Mills hårt åt både 

den generella teorin och abstraherad empirism och menar att bristerna hos dessa 

forskningsmetoder har lett fram till hans ultimata vision. Den generella teorins avsaknad av 

empirisk fakta ser Mills som oerhört svag och opålitlig mycket på grund av att dess grund 

vision bygger på mänskliga vanor och beteenden, olika uppföranden i förhållande till varandra 

leder enligt den generella teorin till betingade vanor (ibid: 42). Men han ser även faror med 

forskningsresultat som enbart är uppbyggda på kvantitativ fakta, och syftar då till den 

abstraherade empirismen, riskerna här menar Mills styrs av att staplar och diagram 

framplockade för att bevisa ett visst påstående inte heller kan ses som rättfärdig fakta. 

 

Kärnan i Mills argumentation är att för att få fram ett rättfärdigat resultat så måste metoderna 

bli vidare och mer komplicerade 

 

Man kan varken förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om 

man inte förstår dem båda  

Mills (2002: 23) 

 

Mills menar att en individs beteende och känslor endast går att studera om individen själv 

förstår sin egen livsmiljö och hur den påverkar individen. Den hårda kritik som Mills låter 

styra sin debatt ligger till grund för hans sätt att se samhället, Mills menar att människan 

måste bli mer kritisk mot sitt eget beteende för att kunna förstå andra. Mills nyckelbegrepp i 

hans teori är biografi och historia och han trycker starkt på att förhållandet mellan dessa 

begrepp är tvunget för att kunna förstå och tolka relationer mellan samhället och människor. 

För att exemplifiera skillnaderna mellan individen och samhället och deras interaktion med 

varandra använder sig Mills av begreppen allmänna problem och personliga bekymmer. Med 

allmänna problem syftar Mills till problem som rör hela grupper av individer, dessa problem 
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ligger inte en individ till last utan drabbar ett flertal individer. Dess allmänna problem ligger 

dolda och blir först synbara när fler drabbas (2002:27) I motsats till de allmänna problemen 

kan människan drabbas av vad Mills betecknar Persoliga problem, dessa problem menar Mills 

är mer individuella och drabbar just den specifika individen. Om ett personligt problem 

drabbar tillräckligt många kan det utvecklas till ett allmänt problem.  

 

Det essentiella i Mills diskussion som jag kommer koppla till min analys är hans diskussion 

om hur viktigt samspelet mellan individens egen livsvärld och dess förståelse för samhällets 

struktur är. Mills vill få oss att förstå hur komplext det är att tolka en människas beteende och 

vilka aspekter av individens liv som man måste ta hänsyn till. Jag kommer använda mig av 

begreppen Kritik, livsmiljö, individ, biografi, historia, problem och bekymmer i min analys av 

det empiriska materialet.  
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3. Metod  

 

3.1 Kvalitativ metod 

I mitt arbete har jag valt att använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt så syftet med mitt 

arbete är att försöka förstå och tolka mina intervjupersoner. Grunden i forskningen är valet av 

forskningsmetod eftersom det är valet av metod som står helt avgörande för vilken typ av 

empiri man får in och som senare skall analyseras. Andersson (1994) delar upp metod i två 

halvor, å ena sidan har vi de muntliga metoderna och å andra sidan de skriftliga. En muntlig 

metod är till exempel individuella intervjuer, telefonintervjuer eller gruppintervjuer medan 

skriftliga metoder utformas som enkäter alternativt dagböcker. Andersson (1994:23-25) En 

mer vedertagen uppdelning av dessa metoder är kvalitativ och kvantitativ metod. Den stora 

skillnaden mellan dessa metoder är främst hur man samlar in empirin och hur den i ett senare 

skede går att tolka. I den kvalitativa metoden går man som forskare in mer för varje individ 

man intervjuar, man söker enskilda svar och söker en djupare mening bakom individens 

agerande. I den kvantitativa metoden söker man likheter och avvikelser man söker statistik 

och mätbar empiri. Persson (1999:14-16)  

 

Hartman (1998: 248) tar upp den kvalitativa metodens tre faser, planerings-, insamlings- och 

analysfasen. I planeringsfasen ska man som forskare formulera en frågeställning utifrån vad 

det är man vill veta och hur man ska få ett svar på sin fråga. Under insamlingsfasen väljer 

man vilken typ av data men ska samla in och hur man ska gå till väga. Under analysfasen 

sammanställer forskaren det data som samlats in och med sin frågeställning som grund 

analyserar man fram ett möjligt svar. Den vanligaste insamlingsmetoden är intervju.  

 

3.2 Kvalitativ intervju 

För att kunna svara på min problemformulering så är det viktigt för mig att förstå mina 

intervjupersoners vardag och liv. Jag vill veta hur de arbetar på sina respektive skolor, vilka 

tidigare erfarenheter de har och vilka problem som de själva tycker är störst i skolan. För att 

kunna få svar på detta så har jag valt att använda mig av semistrukturerade individuella 

intervjuer enligt den kvalitativa metoden. Jag har använt mig av en färdig intervjumall med 

färdiga frågor men anpassade frågeordningen från intervju till intervju. Jag har format 

frågorna efter mina fyra huvudteman som följer som en röd tråd genom hela arbetet och jag 

har använt mig av öppna frågor som därmed ger mina intervjupersoner möjligheten att 

uttrycka sig fritt.  Andersson (1994:73-77)   
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För att få fram ett mätbart resultat är det som forskare viktigt att skapa en miljö där 

intervjupersonen känner sig trygg och avslappnad, det värsta som kan hända är att intervjun 

blir obekväm och stel vilket många gånger leder till korta och innehållslösa svar som senare 

inte går att analysera. Alvesson & Deetz (2000:218-219) menar att man som forskar måste ta 

till vissa knep för att få intervjupersonen att berätta saker som hon eller han inte hade tänkt att 

dela med sig av. Denna teknik kallas att ”borra” och den används för att komma över hinder 

som kan uppstå till exempel när en fråga är mycket känslig eller personlig. När man ”borrar” 

hänvisar men till tidigare intervjuer och situationer för att trygga upp intervjupersonen att 

andra har svarat på samma fråga tidigare utan problem till exempel ”andra personer har nämnt 

att”.  

 

3.3 Urval 

Urvalsprocessen i en kvalitativ studie är mer riktad än vid T.ex. en kvantitativ studie. I och 

med att man väljer att göra färre mer djupgående intervjuer är det av yttersta vikt att de 

intervjupersoner som väljs ut har rätt förutsättningar för att lyckas ge den kunskap som 

intervjuaren är ute efter. Urvalet vid kvalitativ metod är mer genomtänkt och personerna väljs 

på grund av vem de är och på grund av de färdigheter de besitter. Hartman (1998:255-257).  

 

I mitt fall har urvalsprocessen varit enkel då jag visste att det var lärare som arbetar i svenska 

skolan som jag ville intervjua, för att få en bra bredd har jag medvetet valt intervjupersoner 

med olika kön, ålder, arbetslivserfarenheter och utbildning. Alla intervjupersoner har jag en 

privat koppling till genom bekantas bekanta vilket kändes bra då jag innan intervjuerna 

påbörjades var medveten om att de personer som ställe upp för intervju hade tillräckligt med 

kunskap i ämnet och samtliga var beredda att dela med sig av sina åsikter. En intervjuperson 

har hittats genom ett så kallat snöbollsurval, vilket innebär att en redan klar intervjuperson har 

tipsat om en person som är representativ för ämnet(ibid).  
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3.4 Intervjupersoner 

Jag har intervjuat fyra stycken lärare som alla arbetar inom svenska grund eller 

gymnasieskolan, nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna samt en kort 

kommentar varför jag har valt respektive person som informant. Jag använder mig utav fiktiva 

namn för att skydda intervjupersonernas identitet 

 

 

Intervjuperson 1: Anna 

Anna är 57 år och äldst av mina intervjupersoner, hon har arbetat som lärare i ca 25 år och har 

avslutat Lärarutbildning och Universitetsutbildning. Anna arbetar inte bara som lärare utan är 

även skolledare. Under sin tid som lärare har hon arbetat på tre olika skolor har även varit 

biträdande rektor under ett år. Anna är intressant på många sätt mycket på grund av sin stora 

erfarenhet, hon arbetar även i en kommun med hög invandring vilket bidrar till att hon nu 

undervisar i internationella klasser.  

 

Intervjuperson 2: Lisa 

Lisa är 37 år och har arbetat som lärare i 7 år, hon har behörig utbildning och undervisar på 

mellanstadiet. Lisa representerar den nya generationens lärare som arbetar efter en ny typ av 

pedagogik, hon har även utbildat sig i Montessori pedagogik och arbetar på en friskola som 

arbetar utifrån den pedagogiken.  

 

Intervjuperson 3: Karl 

Lars är yngst av mina intervjupersoner, han är 27 år och saknar behörig lärarutbildning. Lars 

har arbetat som lärare i 2,5 år. I och med att det finns många obehöriga lärare som arbetar ute 

på svenska skolor kändes det viktigt för mig att en av mina intervjupersoner representerade 

den gruppen.  

 

Intervjuperson 4: Lars 

Lars är 35 år gammal och arbetar som högstadielärare, han har behörig lärarutbildning och har 

arbetat som lärare i 9 år. Lars arbetar även som fritidsledare utanför skolarbetet och har en 

stark drivkraft att arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd i undervisningen. Han 

planerar att utbilda sig till Specialpedagog.  
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3.5 Tillvägagångssätt 

Jag har använt mig av två olika typer av intervjuer, dels har jag gjort en personlig intervju 

hemma hos en av mina intervjupersoner, vid denna intervju användes bandspelare som 

dokumentation samt stödanteckningar. Jag valde medvetet att genomföra intervjun i 

informantens hem istället för på arbetsplatsen med syftet att intervjupersonen skulle känna sig 

mer avslappnad. Tre av mina intervjupersoner har jag intervjuat en och en via en chatt på 

Internet, då avståndet emellan oss var för långt för att göra personliga besök för intervju. 

Fördelarna med att träffa intervjupersonen live är givetvis för att du har möjlighet att studera 

intervjupersonens kroppsspråk och beteende, men jag upplevde även att det personliga 

besöket gjorde intervjupersonen mer nervös och spänd. En stor fördel med att genomföra 

intervjuerna via Internet var att alla svar dokumenterades och det var intervjupersonen själv 

som formulerade sina svar i skrift. Detta medförde att jag sparat mycket tid i jämförelse med 

att sitta och skriva ut bandinspelningar. I och med att intervjuerna genomfördes i en skriftlig 

live diskussion blev intervjun lika fri och öppen som en ansikte mot ansikte dialog.   

 

För att få så relevanta svar som möjligt från mina informanter så valde jag att strukturera ihop 

en intervjumall, detta för att säkerställa att alla delfrågor togs upp och för att förhindra 

intervjupersonerna att kunna styra intervjun. Inledningsvis ställde jag lite mer grundläggande 

personliga frågor för att kunna kategorisera intervjupersonerna utefter kön, ålder, 

arbetslivserfarenhet och utbildning. Eftersom jag arbetat med teman har jag valt att även dela 

upp intervjun efter dess begrepp, detta för att lättare analysera svaren.  

 

3.6 Förförståelse  

Till hösten 2007 kommer jag att börja mina studier till grundskolelärare, detta medför att jag 

är naturligt intresserad av mitt studieämne och jag fastnar för alla artiklar och studier som tar 

upp ämnen inom skolväsendet. Jag har även en del kunskap inom ämnet som jag studerar och 

detta bidrar till min förförståelse av mitt kommande resultat. Detta har jag varit medveten om 

under hela arbetet och jag har försökt att arbeta så objektivt som möjligt i allt från val av teori, 

metod och intervjufrågor. I skapandet av intervjufrågor har jag utgått ifrån fyra olika 

huvudteman, dessa har jag valt att hålla dolda under intervjuerna med andledning av att jag 

inte vill att mina intervjupersoner ska veta vilka teman som även kommer att ligga till grund 

för analysen. Jag har även valt att be två helt utomstående personer läsa igenom mina 

intervjufrågor innan jag påbörjade arbetet för att säkerställa att frågorna var formulerade på ett 

korrekt sätt och att de inte var för ledande.  
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3.7 Etik 

Vid en kvalitativ metod är det nödvändigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Kvale (1997: 158) 

Sammanfattar några viktiga etiska riktlinjer att ha i åtanke under förarbetet av studien, för det 

fösta är det mycket viktig att noga informera hur, var och varför intervjun kommer att äga 

rum, varför just de valts ut som intervjupersoner. För det andra är vikten av anonymitet, allt 

material som kan koppla samman intervjupersonens riktiga namn måst förstöras och ersättas 

med så kallade fiktiva namn. Till sist menar Kvale att det är viktigt att försöka förutse vilka 

konsekvenser intervjun/samtalet kan leda till för de som deltar och han syftar då till vikten av 

att särskilja terapeutiska samtal, där syftet ligger i att skapa en förändring, och ett 

forskningssamtal ,där syftet är att förstå och analysera fram ny kunskap. 

 

 Ett problem som uppstått för mig i min formulering av intervjufrågor är det faktum att min 

studie grundar sig på min förförståelse att lärare anklagas för att inte hinna med och ”se” varje 

individ i skolan med hänvisningar till tidningsartiklar och studier som bland annat bris, 

barnens rätt i samhället, och skolverket genomfört. Jag vill inte på något sätt få mina 

intervjupersoner att känna sig utpekade som boven i dramat, och därför har jag vart tydlig 

med att informera innan intervjun mitt syfte och mål men studien samt varför jag valt just 

dem som intervjuperson. Med tanke på ämnets känslighetsgrad har jag även valt att föra all 

kontakt med att mina informanter utanför deras respektive arbetsplats, detta för att bibehålla 

deras anonymitet men även för att undvika eventuella frågor från kollegor. Däremot är det 

många som i efterhand berättat att de diskuterat ämnet vilket jag förstås tycker är jättebra. 

 

3.8 Sammanfattning av metod  

Valet av metod är enormt viktigt för hur det slutgiltiga resultatet kommer att se ut. Att välja 

Kvalitativ metod tror jag för många känns som ett självklart val då de i många ögon anses 

som lättare och mindre tidskrävande än till exempel den kvantitativa metoden. Ett dolt 

problem, som jag upplever, är en av de viktigaste processerna i en kvalitativ metod nämligen 

vikten av att ställa rätt frågor vid intervjuerna, när resultatet skall analyseras är det för sent att 

upptäcka att vissa frågor saknar relevans för problematiken. I ett skede övervägde jag om 

kvalitativ intervju var det mest optimala metodsättet då jag var rädd att mina egna åsikter 

skulle styra intervjuerna, å andra sidan så var kvantitativ metod inte ett alternativ då det jag 

vill få fram var hur olika individer upplever just sin situation i skolan. Det bästa alternativet 

hade kanske varit att genomföra en deltagande observation men för att få fram ett analyserbart 

resultat genom ett sådant metodval hade jag behövt mycket mer tid. Med min förförståelse 
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som utgångspunkt var det självklart för mig att välja ett mer induktivt tillvägagångssätt, det 

vill säga ett kvalitativt metodval där jag utifrån den kunskap som intervjupersonerna bidragit 

med att analysera fram en egen teori.  (http://people.dsv.su.se/~hk/vetenskapsteori/f3a.htm)  

 

 

 

 

 

 

 



 17 

4. Resultat  

I denna del kommer jag att presentera det resultat som framkom av de genomförda 

intervjuerna. Jag har valt att presentera resultatet utefter mina fyra huvudteman som är 

individ, motivation, relation och trygghet. Under varje temarubrik kommer en 

sammanställning av intervjupersonernas svar samt en del citat. I nästa del kommer sen 

svaren analyseras i en hermeneutisk, tolkande, mening då jag strävat efter djupare 

förståelse för mina intervjupersoner och jag har försökt tyda betydelsen av deras svar. 

 

4.1 Individen 

Individen är det första och kanske viktigast temat i min studie, för mig är samspelet mellan 

individer väldigt spännande att studera. I förhållande till min problemformulering är 

individen en viktig del då syftet har varit att försöka förstå hur man som lärare arbetar med 

varje elev på individnivå.  

 

4.1.1 Individualiseringens spår i skolan 

Samtliga lärare som jag intervjuat ser spår av samhällets individualisering i skolan. Dels 

visar det sig i elevens attityd till sig själv och andra och dels visar det sig när eleverna skall 

samarbeta med varandra. Lars beskriver vad som händer när individerna blir för 

individfokuserade:  

 

”Barnen är inte vana att samarbeta på samma sätt som förr, det ser man 

tydligt när konflikter uppstår och jag som lärare försöker gå in och medla. 

Många barn är inte villiga att kompromissa”    

     ”Lars” 

Anna har arbetat som lärare i över 25 år och hon ser en förändring över tid, främst hur 

barnens umgänge med varandra har förändras. Anna berättar:  

 

”Jag har arbetat med barn länge och märker främst skillnad i deras 

gemenskap med andra barn, i dagens moderna värld med Internet, dataspel 

och Internetchatter lär sig barnen inte hur viktigt det är att samverka med 

andra individer. Många barn ”leker” själv hemma och umgås bara med 

andra barn i skolan, då uppstår lätt konflikter när eleverna måste visa och ge 

hänsyn till varandra”    

”Anna” 
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4.1.2 Att lära känna individen 

Lärarna var eniga när vi diskuterade frågan om hur pass möjligt det är att lära känna varje 

elev på ett personligt plan, Ingen av dem upplevde att det var fysiskt möjligt att hinna med. 

Arbete på skolan är inte heller format för att bygga på personliga kontakter, många utav 

lärarna vill inte bli alltför personliga med sina elever, det upplevs som svårt att veta vart 

den hälsosamma gränsen går. Karl ser fördelarna med starkare personliga band och säger:  

 

”Självklart hade det vart bättre om man hade möjlighet att lära känna 

eleverna bättre, då kanske man skulle förstå dem bättre och kunna hjälpa de 

som har problem hemma eller så, problemet är att det inte finns tid till det 

helt enkelt”   

”Karl” 

På många skolor är det inte möjligt att skapa personliga relationer, antalet elever är för 

många och som lärare i de högre årskurserna har du för många olika klasser varje dag, det 

är för många elever som passerar på för kort tid. Anna arbetar på en gymnasieskola med 

många elever, hon berättar:  

  

”Vi arbetar inte så på vår skola, vi har över 1000 elever som går på skolan 

och det finns inte möjlighet för oss lärare att bli för personliga med 

eleverna”   

”Anna” 

 

4.2 Motivation 

Motivation, vår drivkraft att fortsätta med vårt mål är det som gör oss människor starka. Jag 

har valt att använda motivation som ett av mina teman då jag tror att det är en viktig del i 

hur man som lärare vill att sitt arbete skall se ut, inte bara rent praktiskt utan man behöver 

motivera sitt arbetssätt för att se positiv utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 



 19 

4.2.1 Hur viktig är lärarens motivation till sitt arbete? 

Det framgår klart av intervjuerna att det som motiverar lärarna att gå till arbetet varje dag 

är alla möten som sker varje dag med olika elever och andra vuxna på skolan. Drivkraften 

ligger i att utveckla andra och utveckla sig själv. Lisa som inte arbetat så länge inom skolan 

berättar vad som driver henne: 

 

”Det som stärker mig är att få varje elev och medarbetare att känna sig 

värdefull och att lärandet är i ständig rörelse och att vi gör saker 

tillsammans, känner oss starkare och kan sen ta ett steg till” 

     ”Lisa” 

 

De samma gäller för Karl, han ser det pedagogiska som en ofantlig drivkraft och 

känner sig otroligt nöjd när han och hans elever utvecklar sig tillsammans.  

 

”För mig är en bra dag på jobbet när jag känner att jag når eleverna, det kan 

rädda hela veckan. När allting flyter på, då känns det som jag har lärt en 

människa något som han eller hon inte kunde innan”  

     ”Karl” 

 

4.2.2 Hur motiverar man sig till att prestera bättre?  

Lisa medger hur tuft hon tycker det är att arbeta som lärare, hon ser hur mycket ansvar som 

andra och hon själv lägger på hennes axlar. 

 

”Självklart visste jag vad det skulle innebära att arbeta som lärare, man att 

man kommer så nära inpå vissa elever känns ibland lite läskigt, men 

samtidigt är det de som får mig att vilja fortsätta och förbättra mitt arbete”

     ”Lisa” 

Lars som arbetar med barn och unga även utanför skolan vet hur viktigt det är med 

goda relationer för att skapa en trygg arbetsplats, det som motiverar honom är när 

dessa relationer stärks, Lars tillägger: 

 

 

 



 20 

”Den ständiga utvecklingen motiverar mig, vi arbetar mycket för att 

förbättra både elever och lärares situation på vår skola, framförallt på att 

skapa bättre relationer mellan elever och lärare men främst mellan elever 

och elever”   

”Lars” 

 

4.3 Relationer 

Ett nyckelbegrepp för att skapa ett samspelt samhälle är starka relationer mellan människor, 

många sociologer har diskuterat om det är människan som skapar samhället eller samhället 

som skapar människan och för att kunna få svar på dessa frågor måste man ställa elementen 

i relation med varandra.  

 

4.3.1 Relationen mellan elev och lärare. 

3 av 4 tillfrågade lärare berättar att de tycker att de har bra relationer med sina elever. Även 

relationerna mellan lärare och elevernas föräldrar verkar i det här fallen vara godkända. 

Karl har haft lite tuffare än de andra tre när det gäller relation och framförallt respekt menar 

han, mycket på grund av att han saknar lärarutbildning och det tog ett tag innan framförallt 

föräldrarna godkände honom. När det gäller relationerna till eleverna har han även där 

upptäckt ett problem och berättar: 

 

”som manlig lärare kan det vara svårt att ta diskussioner med en del tjejer, 

jag är ju inte så gammal heller så de kan vara lite svårt att reda ut tjejbråk 

ibland”     

     ”Karl” 

 

Anna som även arbetar som skolledare träffar många barn som inte har det så lätt i 

privatlivet, hon menar att man ibland måste försköna sanningen och successivt leda 

in eleven i relationen.  

 

”Det kan finnas tillfällen när elevens situation inte tillåter att man är öppen 

utan då får man servera sanningen i små portioner”  

     ”Anna” 
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4.3.2 Relation mellan lärare och andra vuxna. 

Förhållande mellan lärare och elevens föräldrar är även den en viktig fråga för mina 

intervjupersoner, alla uppger de att kommunikationen fungerar bra mellan föräldrar och 

lärare men att det tyvärr oftast är under tråkiga omständigheter som föräldrar måste kopplas 

in.  

 

”När det finns något ”grus i maskineriet” så är det mycket viktig att se till 

att vi diskuterar med detta föräldrarna och kommer fram till en lösning som 

vi är överens om”     

     ”Lars”  

4.4 Trygghet 

En ut av de viktigaste förutsättningarna för att kunna vara sig själv är att man känner sig 

trygg, det är mycket svårt att förstå en människa som inte visar sitt rätta jag. I situationer 

som människor inte klarar av att hantera antingen för att man är osäker, rädda eller nervös 

tenderar vi till att visa egenskaper och drag hos oss själva som vi inte stämmer överens med 

sanningen 

  

4.4.1 Hur viktig är tryggheten på skolan för individens välmående? 

Alla tillfrågade medger att de vet om att det finns både elever och lärare på skolan som 

känner sig otrygga och rädda under skoltid. Samtliga arbetar aktivt på respektive skolor för 

att införa nolltolerans mot till exempel mobbning och diskriminering som kan leda till 

rädsla. Det förekommer ofta att elever berättar för lärarna att de känner sig otrygga eller till 

och med hotade. Anna berättar: 

 

”I min roll som skolledare händer det ofta att elever kommer och berättar 

om sin rädsla, vi ger dem alltid högsta prioritet och träffar alla inblandade 

parter för att ge eleven trygghet igen”    

     ”Anna” 
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4.4.2 Vad görs på skolorna för att aktivt öka tryggheten? 

Alla skolor i Sverige arbetar efter att reducera och förinta mobbning, förtryck och 

diskriminering, det ingår i skollagen att alla elever och anställda ska kunna känna sig 

trygga på skolan. Men arbetar man på rätt sätt och utvärderar man arbete så man kan ta se 

skillnader och dra slutsatser. Anna som arbetat på olika positioner inom skolan är väl insatt 

i arbetet som bedrivs på hennes skola. Anna berättar hur arbetet just nu fokuserats på 

kamratstödjare: 

 

Vi har anställt kamratstödjare, två vuxna män med invandrarbakgrund, 

eftersom vi har så många invandrarelever på vår skola. Kamratstödjarna 

finns med bland eleverna både på raster och på lektioner.  

     ”Anna” 

 

Det är liknande arbete som bedrivs på respektive skolan som dessa lärare 

representerar. Focus ligger på att öka tryggheten och stärka kommunikationen. Karl 

och Lisa berättar om hur man arbetar på deras skolor:  

 

Vi har olika typer av rastvänner och trygghetsgrupper som arbetar med att 

förbättra miljön på vår skola, vi har även schemalagt tid för att arbeta med 

jämställdhet och socialkompetens.   ”Karl”  

    

Målet är naturligtvis att det aldrig ska uppstå situationer där eleverna känner 

sig otrygga, vi vuxna räcker inte alltid till. Vi arbetar förebyggande med 

livskunskap där elevens emotionella kapacitet stärks.  

”Lisa” 

 

Många gånger händer det saker i elevens värld utanför skolan som ända tär på 

tryggheten i skolan. Anna berättar om problem som uppstått på hennes skola:  

 

Det händer ibland att människor utifrån kommer och söker upp elever på vår 

skola för att göra upp om något som hänt under fritiden. Om bråk då inte går 

att förhindra ringer vi alltid efter polis, samt kopplar in föräldrar.  

     ”Anna” 
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5. Analys 

 

5.1 Individen 

Bauman (2001) presenterar i sin teori om det individualiserade samhället hur människan och 

samhället har förändrats från ett traditionellt brukssamhälle till dagens moderna gemenskap. 

Även i skolan kan man se en förändrig då en ny pedagogik vuxit fram under 1900-talet då 

man gått från en mer regelstyrd skola till ett läroverk som bygger på självstyrt lärande, 

delaktighet och eget ansvar. Det läggs mycket ansvar på varje enskild elev och lärare. Som 

elev i de högre klasserna informeras man om vikten av att ta eget ansvar för sin utbildning och 

det talas om en öppen skola med fria val och enskilda utbildningsplaner för varje elev. Som 

lärare skall man finnas till hands för varje elev och se till varje elevs enskilda behov, samtidigt 

som läraren skall arbeta med stora grupper om upp till ca 20 elever.  

 

Lisa beskriver hur hon ser individfokuseringen i klassrummet, hon menar att problemet syns 

tydligt när konflikter uppstår, det är svårt för eleverna att se vikten av att samarbeta som 

grupp och vikten av att hjälpas åt för att få fram bästa resultat för hela gruppen. Lisa berättar 

att problemet ofta ligger i att eleven inte ser hur de som individ har en viktig roll i den stora 

gruppens prestationer.  

 

Det finns många paradoxer i skolans värld, å ena sidan skall man förespråka eget ansvar och 

utbildningen skall anpassas utefter varje enskild individ: Skolan ansvarar för att varje individ 

får en kunskapsbas som står i relation till varje enskild individ där tidigare erfarenheter, 

bakgrund, språk och kunskap skall ligga till grund där elevens fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling (LPo-94). Å andra sidan ska skolan utbilda samhällets unga och 

förbereda dem på vuxen världen där kompromisser och samarbete med andra är en stor del av 

vardagen. På frågan hur man kan se att samhället blivigt en mer individfokuserad plats även i 

skolan beskriver Lars hur svårt det är att få elever att samarbeta och att många elever vill att 

läraren skall rikta uppmärksamhet mot honom eller henne och hur ivrigt eleverna söker 

bekräftelse och beröm. Att ta plats har barnen lärt sig från unga år, och det är synd för vissa 

barn som kommer i kläm, alla barn är inte lika starka och de trycks undan av de barn som är 

mer framåt. Lars upplever att det är svårt som lärare att få alla elever att tro på sig själva och 

att ta för sig lika mycket.  
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Mills (2002) talar om biografin och historians betydelse för människans handlande, skolan 

säger att läraren ska arbeta efter tydliga riktlinjer: Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (LPo-94). Hur arbetar man så som 

lärare för att lyckas leva upp till dessa riktlinjer, och hur arbetar man i skolan för att lägga upp 

en utbildningsplan för enskilda elever, finns det möjlighet att lära känna varje elev så pass bra 

att man som lärare kan uppskatta vilken typ av utbildningsform som är bäst lämpad för just 

den eleven? Samtliga av mina intervjupersoner svarade Nej på denna fråga. Ingen ansåg sig 

ha tid att få en så personlig kontakt med alla elever så att de skulle kunna säga att de kände 

eleven på ett så personligt plan att de kunde forma en utbildningsplan som var ultimat för just 

den enskilda individen. Anna tillägger att det inte finns möjlighet eller tid i den utsträckning 

som är önskvärt att lägga upp en enskild utbildning för varje elev, och om man som 

utgångspunkt finner tid att lägga en grund för varje individ så finns det inte möjlighet att göra 

de uppföljningar som i så fall krävs för att arbeta utifrån skolverkets riktlinjer med enskilda 

läromiljöer för eleverna.  

 

5.2 Trygghet  

Att vara trygg på sin arbetsplats är en självklarhet för många, men för elever och lärare i 

Svenska skolor visar det sig gång på gång att så inte är fallet, Bauman (2001) menar att 

individualisering i samhället har bidragit till att tryggheten försvinner i sökandet efter frihet. 

För att kunna bli en fri och självständig individ innebär det att man måste göra vissa 

uppoffringar på andra viktiga element vardagen. Den trygghet som en gemenskap med andra 

innebär minskas vilket kan leda till olika typer av lidanden för individen (ibid). 

 

Samtliga intervjupersoner uppger att de vid ett eller flera tillfällen uppmärksammat elever 

som känner sig otrygga och rädda under skoltid, alla har även varit med om att elever sökt 

upp dem och berättat att hon/han känner sig otrygg. Anna utvecklar och berättar att man på 

hennes skola ser allvarligt på bristande trygghet och i de fall en elev visar rädsla för någon 

eller något i skolan så sätts resurser in omedelbart då det på hennes skola inte anses 

acceptabelt att känna sig otrygg på skolan. Problemet som finns menar Karl är att alla fall av 

rädsla hos elever inte kommer till kännedom för lärarna, och mörkertalet troligtvis är högt då 

många inte vågar berätta. Anna har i sin roll som skolledare nästan dagliga diskussioner med 

elever som är otrygga och hon ger dessa elever högsta prioritet, hon inflikar även att det inte 
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bara är andra elever som bidrar till bristande trygghet hos elever utan även lärare och föräldrar 

ibland är orsaken till rädslan. Det största problemet som de intervjuade lärarna känner är att 

det är svårt att få grepp om varje individ mår bra, i det stora hela fungerar skolorna som de 

representerar och man arbetar aktivt för att öka tryggheten både för elever och för lärare. På 

Annas skola arbetar två kamratstödjare, i det här fallet två män med invandrar bakgrund, 

eftersom det finns många invandrarelever på hennes skola. Kamratstödjarna finns med både 

på raster och på lektioner. På Karls skola finns så kallade rastvänner och en trygghetsgrupp, 

det finns även schemalagt lektioner i socialkompetens där man arbetar mycket med frågor 

som jämställdhet, likabehandlig och konflikthantering.  

 

Mobbning är en stor del av det lidande som kan uppstå när tryggheten försvinner för individen 

i skolan, Mobbning är idag något i någon grad förekommer på alla skolor. Lärarna jag 

intervjuat beskriver att mobbningen är ett svårt problem, i de fall den är tydligt och synlig 

sätts åtgärder in omedelbart och alla lärare arbetar tillsammans för att uppmärksamma och 

förhindra mobbning så mycket det bara går. Lars som även arbetar med barn ungdomar på 

fritiden berättar att det kommer fram att många elever känner sig mobbade i skolan men att 

inget görs på skolan om själva mobbningen sker utanför skoltid är det omöjligt för lärare att 

ingripa och se vad som händer. Samtliga lärare berättar att det finns elever som är kända som 

mobbare och det finns även de elever som lärarna på skolan vet om är mobbade. Resurser sätt 

in och Karl menar att det elever som är så kallade ”mobbare” alltid konfronteras om 

misstanke finns och att han säger att – vissa elever har vi ju pratat med mer än en gång, om 

man säger så. Men oftast räcker det med ett ”riktigt” samtal. Anna berättar att hon i sin roll 

som skolledare tillsammans har extra bevakning av de elever som är kända som ”mobbare” 

och att de alltid kopplar in föräldrar när dispyter uppstår. Hon arbetar på en stor skola med ca 

1000 elever och hon medger att i sin roll som lärare hinner hon alltid ta sig tid om en elev 

söker hennes hjälp, men i tjänsten som skolledare kan eleven få vänta upp till en dag innan 

hon kan ta sig tid, och det medger hon känns mycket jobbigt, då hon vet att det krävs mycket 

för en elev som är mobbad att be om hjälp och stöd.  

 

Mills tar upp skillnaden mellan personliga bekymmer och allmänna problem och lärarna jag 

intervjuat förklarar att det ibland är svårt att hinna med att uppmärksamma varje elevs 

personliga bekymmer men i de fall när tillräckligt många drabbas och då till exempel den 

bristande tryggheten infinner sig hos för många individer på skolan så att det formas till ett 

allmänt problem för skolan så sätts resurserna in omedelbart för att rädda ryktet på skolan. 3 
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av de fyra tillfrågade lärarna uppger att de inte har tid att uppmärksamma varje enskild elevs 

hälsa och välmående under skoldagen. Den utav lärarna som känner att hon har den 

möjligheten arbetar bara deltid som lärare och hon tror att det gör att hon har möjlighet att 

fokusera mer på varje elev.  

  

5. 3 Motivation 

Motivation, inspiration, drivkraft och lust är nyckelord inom skolan. Undervisningen skall 

enligt läroplanen bedrivas så att barnens förmåga och lust att lära utvecklas. I alla tider har 

motivationen till lärande utmynnat sig i hur man kan återger det man läst i vid prov och 

förhör, i dag ligger motivationen i direkt koppling till elevernas individuella ansvar och 

kompetensutveckling. Men hur motiveras eleverna till att prestera och vad ger lärare 

motivation till att fortsätta utvecklingen inom skolväsendet i det tuffa klimat som råder i 

dagens samhälle? Karl menar att en bra dag på jobbet är när han känner att han når ut till 

elever , han säger: 

 

 ”det kan rädda hela veckan, det känns väldigt bra när jag upplever att jag 

har lärt en elev något som han/hon inte kunde innan” 

 

På frågan om vad som är den största drivkraften för lärarna påminner svaren om varandra 

markant, det kommer fram att det viktigaste är att få eleverna att respektera varandra och få 

utökad förståelse för människors lika värden.  

 

Det ligger mycket ansvar på dagens lärare och klimatet på skolorna är tufft, hur motiverar 

sig lärare att fortsätta kämpa när man upptäcker att tiden i skolan inte räcker till. Hur 

motiverar man sig att arbeta med barn och ungdomar när respekten och motivationen inte 

är ömsesidig. Lisa berättar att hennes drivkraft ligger i att få varje elev och medarbetare att 

känna sig värdefull och att lärandet är i ständig rörelse och hon säger: 

 

”när vi gör saker tillsammans leder det till att vi känner oss starkare och kan 

ta ett steg till i utvecklingen” 

Lars säger att det som motiverar och stärker honom är när han ser hur elever och lärare 

tillsammans hjälps åt för att förbättra miljön i skolan och styrkan och viljan hon dagens 

unga till att förbättra relationer mellan barn och vuxna.  
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5.4 Relationer  

Är det fysiskt möjligt att ha en relation till någon som du bara träffar in en del av den 

människans liv. Människan anpassar sitt beteende efter den sociala sammankomst den 

befinner sig i vid just det aktuella tillfället. En lärare är en lärare när det är på sin 

arbetsplats i skolan, på kvällar och helger är samma person kanske en mamma, pappa, 

storebror, politiker eller fotbollstränare. Mills (2002) menar att man måste ta hänsyn till 

flera aspekter i människans liv för att kunna tolka och förstå dess vardag och beteenden, jag 

har i mina intervjuer försökt få reda på hur lärarnas förhållande till eleverna ser ut och om 

de upplever att relationerna är tillräckliga. De flesta upplever att de har bra relation till 

eleverna, men de medger att det finns lärare på skolan som eleverna inte respekterar och 

där relationerna inte fungerar. Karl medger att han har ett visst problem med tjejerna, 

mycket på grund av sin låga ålder  och avsaknad av arbetslivserfarenhet.  

 

Bauman (2001) diskuterar just vikten av samverkan mellan individer. Riskerna med ett 

alltför individfokuserat samhälle är att människan förlorar förmågan att samspela med 

varandra och kommunikationen blir för enkelriktad. I intervjuerna framgår det tydligt att 

lärarna eftersträvar bättre relation med eleverna men samtidigt så är de flesta tillfreds med 

sin aktuella situation.  
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6. Avlutande Sammanfattning  

På många sätt har jag fått de svar som jag från första början förväntade mig, det som 

förvånar mig och skrämmer mig lite är att min huvudfråga inte berörde lärarna på samma 

sätt som det berör mig. Jag upplever inte att lärarna som jag intervjuat ser några direkta 

problem i sitt arbete som måste åtgärdas, utan de menar alla att situationen är under 

kontroll och att de arbetar aktivt på skolorna för att förbättra situationen för både lärare och 

elever.  

 

Självklart kan man inte dra några generella slutsatser genom att bara höra fyra lärares 

version om hur de upplever sin situation i skolan men det som oroar mig är att de lärare 

som jag intervjuar inte verkar arbeta särskilt mycket för att stärka banden till eleverna. Jag 

tror nämligen precis som Mills diskuterar i sin bok den sociologiska visionen att man måste 

ta hänsyn till fler aspekter i en individs liv innan man kan göra en rättvis bedömning av 

individen, och om det nu skulle vara sanning så blir det väldigt svårt för både elever och 

lärare att sätta upp individuella läroplaner och mål för elever när de endast tar hänsyn till 

hur eleven beter sig i skolan. De flesta av mina tillfrågade lärare erkänner att det inte ens är 

möjligt att hinna med att uppmärksamma varje elev under skoltid och ge alla elever den 

individuella behandlig som de förtjänar.  

 

De samhällsproblem som skildras i media som berör elever och lärare på Svenska skolor, är 

inte ett lika stort problem om man ser till mina intervjupersoners uppfattning av skolan. 

Samtliga intervjupersoner säger sig arbeta med nolltolerans mot till exempel mobbning och 

diskriminering, men samtidigt så visas ju fakta att det finns många elever som är rädda och 

otrygga i skolmiljön. Jag upplever det som att det är svårt för lärarna att uppmärksamma 

allt som händer eleverna även under skoltiden, och att det tempo som samhället drivs 

framåt med gör att man många gånger missar viktiga signaler.    

 

Jag är nöjd med dispositionen av arbetet och känner mig tillfreds med både val av teorier 

och metod. Om jag skulle ändra på något så har jag i efterhand när jag tolkat resultatet 

övervägt om en gruppintervju hade gett en livligare och hetare debatt och kanske hade 

resultatet sett annorlunda ut. Som jag tidigare nämnt i arbetet hade jag även velat göra en 

deltagande observation för att studera hur mina begrepp individ, motivation, relation och 

trygghet tar sig i uttryck i skolan.  
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