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Förord 

Vi vill tacka våra informanter för att de ställde upp, utan dem skulle det inte blivit någon 

uppsats! 

Vi tackar även vår handledare Christopher.  

Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete! 
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Absrakt/Abstract 

Med avstamp i teorier från George Herbert Mead, Charles Horton Cooley och Thomas J. 

Scheff kommer vi i denna uppsats fokusera kring frågan, vilken betydelse har läraren för 

utvecklingen av elevens självkänsla?  

Med utgångspunkt i dessa teorier och vissa centrala begrepp såsom spegeljag, sociala band 

och ME och I kommer vi att fördjupa oss i den verklighet där eleven möter sin lärare, hur 

detta möte påverkar elevens personliga utvecklig mot en identitet samt hur relationen 

påverkar elevens utvecklig mot ett själv och deras självkänsla.   

Eftersom ungdomar tillbringar mest tid i skolmiljön och där lärare är de vuxna, vill vi 

undersöka om relationen med lärare påverkar ungdomar när det kommer till personlig 

utveckling, självkänsla och identitet. 

Nyckelord: självkänsla, personlig utveckling, skola, relationer 

 

With a a starting-point in the theories of Mead, Cooley and Scheff, we want to focus on the 

following question in this essay: what significance does the teacher have for the development 

of the student's self-esteem? 

 

With a starting point in these theories and other central concepts such as social bonds, 

looking-glass self and Me and I will we enter deeper into the reality where the student meets 

his or her teacher, how that encounter affects the student's personal development towards an 

identity and how the relationship affects the student's development of self-esteem. 

Because we spend most of our youth in a school environment, where the teachers are the 

adults, we want to research if the youth’s relationship with the teachers affects them when it 

comes to personal development, self-esteem and identity.   

Key-words: self-esteem, personal development, school, relations 
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D I S P O S I T I O N  

För att underlätta läsandet av den här uppsatsen, har vi valt att dela in uppsatsen i fyra delar. 

DEL 1 

I del 1 kommer ni att hitta inledningen till vår uppsats. Där vill vi väcka ert intresse och även 

öka förståelsen till varför vi har valt att studera detta område. Under rubriken syfte kommer vi 

att vidareutveckla varför vi anser det viktigt att ställa de här frågorna. I frågeställningen 

kommer det vi undersöker att förtydligas. Och under rubriken bakgrund ger vi er lite kött på 

benen inför läsningen av vår uppsats. 

DEL 2 

I del 2 kommer vi att förklara de teoretiska utgångspunkter vi har när vi analyserar vårt 

material. Vi kommer att ge en utförlig förklaring av Charles Hortons Cooleys ”spegel-jag” 

och primärgrupp. Vi kommer att förklara George Herbert Meads I, Me, generaliserade andre 

och signifikanta andre. Och slutligen kommer vi att förklara Thomas J. Scheffs teori om 

sociala band och samklang. Vi kommer också i del 2 att förklara för vår metod, vårt 

tillvägagångssätt och de reflektioner vi har på materialinsamlingen.  

DEL 3 

I del 3 kommer vi att redovisa vårt material som vi fått från våra intervjuer. Resultatet 

kommer vi sedan att analysera med hjälp av våra teorier, som kommer att följa direkt efter 

resultatet. Efter analysen vill vi ge några reflektioner till själva materialet och även få 

möjlighet att kolla lite på huruvida man kan förändra något.  

DEL 4 

Slutligen i del 4 kommer vi att sammanfatta vår uppsats i korthet. 

 

 



 

5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Inledning ................................................................................................................................................................................ 7 

Syfte ......................................................................................................................................................................................... 8 

Frågeställning/Problemformulering ......................................................................................................................... 9 

Bakgrund ............................................................................................................................................................................... 9 

Teoretiska utgångspunkter ......................................................................................................................................... 11 

Charles Horton Cooley ............................................................................................................................................. 11 

George Herbert Mead ............................................................................................................................................... 14 

Thomas J. Scheff .......................................................................................................................................................... 17 

Metod ................................................................................................................................................................................... 20 

Vad gör vi nu? .............................................................................................................................................................. 20 

Vetenskapsteoretisk ansats ........................................................................................................................................ 20 

Hermeneutik – att tolka ........................................................................................................................................... 20 

Förförståelse ..................................................................................................................................................................... 21 

Vad vi tror oss veta .................................................................................................................................................... 21 

Urval ..................................................................................................................................................................................... 22 

Slumpmässigt urval. .................................................................................................................................................. 22 

Tillvägagångssätt............................................................................................................................................................. 23 

ready… ............................................................................................................................................................................ 23 

…set… .............................................................................................................................................................................. 23 

…go!!! ............................................................................................................................................................................... 24 

Hur gör vi en kvalitativ intervju? ......................................................................................................................... 24 

så här gjorde vi… ........................................................................................................................................................ 25 

Etiska aspekter. ...................................................................................................................................................... 26 

Reflektioner. ................................................................................................................................................................. 27 

Undersöker vi det vi säger? .................................................................................................................................... 29 

Presentation av materialet .......................................................................................................................................... 30 

Hur man ser på relationen mellan lärare och elev ....................................................................................... 30 

Vilken betydelse läraren har för deras personliga utveckling och självkänsla ................................ 32 



 

6 

Gemensam sammanfattning .................................................................................................................................. 33 

Analys och tolkning ........................................................................................................................................................ 34 

spegel-jag och primärgrupper .............................................................................................................................. 35 

i, Me, generaliserade andre och signifikant andre ........................................................................................ 37 

sociala band och samklang ..................................................................................................................................... 39 

om vi är efterkloka… ................................................................................................................................................. 42 

går det att förändra? ................................................................................................................................................. 44 

Till sist… .............................................................................................................................................................................. 46 

Källförteckning ................................................................................................................................................................. 48 

Tryckta källor:......................................................................................................................................................... 48 

Internet: ..................................................................................................................................................................... 48 

Bilagor: ....................................................................................................................................................................... 48 

 

 



 

7 

D E L  1  

INLEDNING 

Vad ingår egentligen i en lärares uppgifter? Bör de aktivt hjälpa till att forma elevers identitet 

och få dem att hitta sig själva och skapa en god självkänsla? Med de här frågorna i 

bakhuvudet började vi nysta i vad som skulle komma att bli den här uppsatsen.  

Vid en diskussion med en sedan cirka tio år tillbaka utbildad lärare framgick det tydligt att 

denne inte var särskilt intresserad av att hjälpa elever till det ovan nämna frågorna. Frågan är 

varför? Är det för att man är intresserad av sitt ämne och den pedagogiska aspekten eller är 

det för att man är oförberedd rent kunskapsmässigt att bemöta den problematiken eller är det 

kanske så att läraryrket idag har alldeles för många arbetsuppgifter?  

Kan detta bero på individuella åsikter eller utformningen på dagens lärarutbildning? 

Någonstans är det väl så att eleven ska vara i centrum, oavsett om det handlar om 

kunskapsinhämtning eller skapandet av ett själv.  

I dagens samhällsdebatt diskuterar man väldigt mycket kring självuppfyllelse och 

självförverkligande samtidigt som man i dagens skola diskuterar mer kunskapsinriktat, det vill 

säga man vill exempelvis införa fler nationella prov och betyg i lägre åldrar.  

Från födseln genomgår vi en socialisation där vi interagerar med vår omgivning för att lära 

oss hur man beter sig ute i samhället. Det är också i sociala sammanhang, som till exempel 

skolan, som vårt jag skapas. Det är tillsammans med andra som vi blir oss själva.  

Det börjar med att vi får en grund hos vår familj som sätter upp regler och förhållningssätt 

tidigt i vårt liv. Sedan börjar vi i skolan där vi möts av lärare och vi får nya vänner och 

bekantskaper som alla på mer eller mindre sätt påverkar oss. Alla dessa intryck, alla dessa 

relationer, är vad som till slut kommer att resultera i ett ”jag”.  

Lärare är auktoriteter som vi ser det och det är bland annat de som sätter gränser, berömmer 

och bestämmer hur vi ska bete oss i skolan. Det är således inte helt otippat att anta att vad de 

tycker och tänker om oss betyder mycket. Det som en lärare säger till oss får en stor 

betydelse. Det kan både stärka och stjälpa vår självkänsla.  
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Det är viktigt att fördjupa oss i den här typen av resonemang, därför att förutom betyg som 

påverkar en så tillbringar elever stor tid i skolans värld. Hur vi påverkas av andra människors 

tankar om oss är individuellt. Vissa blir mer eller mindre påverkade än andra.  

Vi funderade på att skriva kring de relationer som finns i skolans värld. Det finns en uppsjö av 

olika relationer med olika värde för barnen/ungdomarna själva. Alla dessa relationer påverkar 

barnet/ungdomen, både positivt och negativt, bland annat påverkas relationen mellan dem 

själva.  

Men till slut föll valet på relationen mellan lärare och elev. Det är en relation som ofta kan 

betyda mycket i termer som betyg och faktiskt har en reell påverkan på elevens framtid. 

Betygen är viktiga, även för de elever som säger att de inte vill ha några, då dessa betyg kan 

ha en avgörande roll i deras framtid. Framför allt vill vi försöka få svar på om det kan vara så 

att läraren påverkar elevens självbild och hur det i så fall skulle kunna ta sig i uttryck. Vi 

hoppas att vi genom intervjuer med några ungdomar i 14-15års åldern i Hallands län ska få en 

inblick i hur ungdomar ser på det här ämnet idag. 

”…socialpsykologin sägas syfta till att förstå och förklara samspelet mellan individers 

tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället”
1
 

Med detta menar vi att socialpsykologin tar upp frågor kring olika relationer och hur vi som 

individer formas efter vår sociala omgivning. Därför är det av högsta relevans att försöka se 

hur elever kan påverkas av lärares inställning till dem som individer och om deras beteende 

kan påverka elevens syn på sin egen framtid och sitt eget värde.  

 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att belysa den relation som eleven upplever till sin lärare. Vi vill 

uppnå en större förståelse och insikt i hur elever förhåller sig till den relation som de har till 

sin lärare.  

Vi vill se om eller hur dessa relationer påverkar elevens självuppfattning, skapande av en 

identitet eller personliga utveckling, inte bara den rena kunskapsinhämtningen.  

                                                             
1 Angelöw, B/Jonsson, T. ”Introduktion till socialpsykologi”, 2000, Sid. 9 
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Eftersom det är med ungdomar vi vill jobba med i framtiden tror vi även att den här typen av 

frågeställning kan hjälpa oss i vårt arbete och i vår utveckling för förståelsen av hur ungdomar 

kan känna sig/ha det i skolan. Det leder förhoppningsvis också till att vi i vårt framtida arbete 

kan arbeta för att relationen mellan lärare och elev kan förstås ur ett beteendevetenskapligt 

synsätt. Att man på vår arbetsplats kan sammanfoga den pedagogiska aspekten med den 

socialpsykologiska.   

FRÅGESTÄLLNING/PROBLEMFORMULERING 

Den fråga som vi har ställt oss är: Vilken betydelse har läraren för utvecklingen av elevens 

självkänsla och deras personliga utveckling?  

BAKGRUND 

”Den personliga identiteten föds inte ur inre förutsättningar utan ur omgivningens 

återspeglingar av personens beteende. Inget lärs bra utan en grundad identitet”
2
  

Dessa rader är skrivna av Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi vid Högskolan i 

Skövde.  Han berör en intressant tanke, att det i skolan och i förskolan inte räcker med bara 

ren undervisning eller kunskapsinhämtning, utan att det även måste finnas plats och tid för att 

ge barnen och ungdomarna utrymme och hjälp till att skapa sin egen identitet.  Vilken roll 

spelar skolan och dess pedagoger för elevens självuppfattning? 

Jonas Aspelin har utfört en studie som han kallar ”Klassrummets mikrovärld”. I denna studie 

nämner han liknande tankar som Berg, det vill säga:  

”… människan är beroende av sin sociala omgivning”
3
  

Han menar kortfattat att ordningen i klassen och kommunikationen är beroende av väldigt 

många variabler, så som vilka som ingår i gruppen just nu, viken tidpunkt det är eller vilken 

sal man befinner sig i. Hur ska man som pedagog kunna ta hänsyn till alla dessa variabler 

samtidigt som det ska vara ”en skola får alla”? Krockar dessa två? Eller är det så att det finns 

utrymme och kunskap till att se dessa två delar som delar som kan samexistera?  

                                                             
2 www.pedagogiskamagasinet.net 2010-01-07 19:06 
3 ”Klassrummets mikrovärld”, J. Aspelin, 1999, sid 101 

http://www.pedagogiskamagasinet.net/
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Aspelin menar att undervisningssituationen är otroligt hårt styrd om man jämför med andra 

situationer där människor integrerar med varandra. Detta på grund av att huvudmeningen med 

undervisningen är att inta kunskap och att detta är det formella syftet med undervisning. Men 

vad är då det informella syftet? Finns det något sådant? Det får vi låta vara osagt, men det tåls 

att tänka på. 

Jonas Aspelin använde sig av observationer för sin studie som presenteras i ”Klassrummets 

mikrovärld”. Han ville se både den verbala och den icke-verbala kommunikationen som sker i 

ett klassrum. Han observerade två klasser och efter observationerna använde han sig av 

videoinspelning, där han spelade in ett antal lektionstillfällen. Därefter har han valt ut några 

episoder som han har analyserat in i minsta detalj, det vill säga både den verbala och den icke-

verbala kommunikationen. Till sin hjälp i analysen har han använt Thomas Scheffs teori om 

sociala band. Syftet med Aspelins studie är helt enkelt att han ville veta hur relationer mellan 

elev och lärare formas och därför har vi haft hjälp av hans arbete även i vår uppsats.   

I sin studie använder sig även Jonas Aspelin av Jonas Frykman, där Frykman menar att skolan 

har förändrats genom tiderna. Skolan har gått från att man ska ”bli något” till att bli någon”.
4
 

För att förtydliga kan man säga att utvecklingen har gått från att få en yrkestitel till att bli en 

person. Med detta menas kortfattat att det är en större komplexitet bakom skolvärlden nu än 

vad det kanske tidigare har varit.  

Precis som Berg påstår så är identitetsskapandet och självuppfattningen en del av skolvärlden 

idag. Vi låter Berg avsluta detta:  

”Identiteten som resultat av reflektionsprocesser är något som lärare behöver insikt i. I en 

individualistisk kultur behöver den insikten odlas i ett omsorgsfullt byggt drivhus. Man får 

inte en bärande självkänsla av att vara bra i matte eller svenska, utan av att bli bekräftad, 

även om det är negativt. Bättre en smäll på käften än ingenting alls, kan man säga inom 

identitetens socialpsykologi.”
5
  

 

                                                             
4 ”Klassrummets mikrovärld”, J. Aspelin, 1999, sid 223 
5 www.pedagogiskamagasinet.net 2010-01-07 19:07 

http://www.pedagogiskamagasinet.net/


 

11 

D E L  2  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

De teorier och teoretiker vi har valt är sådana som hävdar att vi skapar och formar vår 

identitet tillsammans med andra människor. Det är således i interaktionen med andra 

människor som vi förstår och utvecklar vårt ”jag”. Vi har valt att använda oss av teoretikerna 

Charles Horton Cooley, George H. Mead och Thomas J. Scheff. Vi valde Cooley och Mead, 

då de förklarar väldigt väl om hur jaget byggs upp och för att de också hjälper till att förstå 

begreppet självkänsla. Scheff har vi valt då han fokuserar mycket på den kommunikation som 

behövs för att skapa en fungerande relation. Nedan kommer vi att förklara och redogöra för de 

centrala begreppen i dessa tre teoretikers teorier.  Vidare tror vi att dessa tre teorier kommer 

att komplettera varandra väl i den analys som vi kommer att författa nedan. 

 

CHARLES HORTON COOLEY 

Charles Horton Cooley myntade begrepp som ”spegel-jag” och primärgrupp. Det är dessa 

som vi kommer att ta till hjälp när vi sedan ska analysera vårt material. En förklaring till dessa 

huvudbegrepp kommer att följa nedan.  

”Jag själv och den andre existerar inte som varandra ömsesidigt uteslutande sociala fakta”
6
 

har Cooley uttryckt sig. Med detta vill han mena att vi människor är sociala varelser som 

utvecklar och skapar vår identitet genom samvaron med andra människor. Vi kan således inte 

bli ett ”jag” utan att ha andra som interagerar med oss. För att relatera detta citat till vår 

uppsats, vill vi påstå att de ungdomar som vi har pratat med skapar sitt jag och bygger upp sin 

självkänsla genom att de interagerar med andra människor i deras miljö. Det innebär alltså att 

hur en lärare ser på en elev, kan få betydande konsekvenser för hur den eleven ser på sig själv 

och värderar sig själv.  

För att ytterligare förstå detta resonemang kan vi även använda oss av begreppet ”med-

människa”; vilket Cooley menar att vi är. För att en handling ska få mening, är det en process 

                                                             
6 ”Samhället och individen”, C.H. Cooley, 1981, sid 8 
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mellan den tolkade och den tolkande. Handlingars betydelse är alltså av en relationell karaktär 

mellan minst två människor.
7
  

Han beskriver samhället som en organisk relation, som är en levande och ständigt pågående 

process där vi tillsammans med vår omgivning skapar oss själva.
8
  

Det Cooley vill säga är att samhället är en relation mellan olika människors idéer. Vidare 

menar Cooley att vi aldrig kan möta en annan människa utan förutfattade meningar för vi 

möter bara våra egna idéer och tankar om den andre individen. Samt det vi tror oss veta vad 

den andre individen tycker om oss.
9
 Vi speglar alltså våra egna föreställningar om oss själva i 

hur andra ser på oss. Cooleys tankar kring människors samspel med människor runt omkring 

sig gäller även Cooleys tankar kring ”jaget” och hur det utvecklas. Cooley ansåg att 

individens medvetande är en del samtidigt som den är en egen del av den sociala strukturen. 

Enligt Cooley bildas ”jaget” i mötet med andra människor som man kommer i kontakt med. 

Denna beskrivning om hur man kan belysa hur människans sociala ”jag” uppstår kallar 

Cooley ”spegel-jag”.
10

  

”Spegel-jaget” innehåller tre olika delar. Den första delen är ”att vi föreställer oss den bild 

andra har av oss”. Den andra fasen är ”där vi föreställer oss ett omdöme om den bilden”. Den 

tredje fasen är ”vi erfar också en känsla av stolthet eller förödmjukelse”.
11

 Med stolthet och 

förödmjukelse menar Cooley någon form av självkänsla. Han menar att känslor i ordets 

bemärkelse varken är bra eller dåliga.
12

 Alltså kan man säga att den bilden vi tror att andra har 

av oss är egentligen bara en illusion som vi själva byggt upp utifrån våra egna idéer. För att 

tolka Cooley bokstavligt kan vi säga att vi egentligen inte vet vad andra människor tycker om 

oss, utan vi vet bara vad vi själva tror att de tycker om oss. Exempelvis kan unga människor 

mötas av lärare som de tror har en viss syn på dem, när det faktiskt är vad de själva tycker om 

sig själva. Alltså det som vi lägger in i ett möte med andra människor, kan vara något som vi 

själva upplever och inte nödvändigtvis vad andra ser hos oss. Det sker alltså en spegling med 

den vi möter. Så hur vi påverkas av en lärares attityd behöver inte alltid spegla den attityd 

som läraren har till oss. Det kan alltså lika gärna vara något som vi själva upplever och skapar 

i vårt eget huvud. 

                                                             
7 ”Samhället och individen”, C.H. Cooley, 1981, sid 9 
8 www.brocku.ca/MeadProject/Cooley/Cooley_1902/Cooley1902a.html  
9 ”Avvikande beteende”, M. Hilte, 1996, sid 109 
10 ”Avvikande beteende”, M. Hilte, 1996, sid 110 
11 ”Avvikande beteende”, M. Hilte, 1996, sid 110ff 
12 ”Klassrummets mikrovärld”, J. Aspelin, 1999, sid 47 

http://www.brocku.ca/MeadProject/Cooley/Cooley_1902/Cooley1902a.html
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Vidare menar Cooley att ”jaget” är en process och inte stela och bestående självbilder.
13

  

Cooley använder ett begrepp som han har namngett primärgrupp, dessa gruppers huvuddrag 

är samarbete, emotionell närhet och relationer där vi möter den andre individen i ett nära 

möte. Primärgruppen är, enligt Cooley, det som binder samman individen till den sociala 

omgivningen och på så sätt hjälper till att skapa det sociala landskapet. I denna primärgrupp 

ska det finnas en stark sammanhållning och att individen kan identifiera sig med de andra 

gruppmedlemmarnas liv och de sociala mönster som är specifika just för den gruppen. Cooley 

menar på så sätt att bästa sättet att förverkliga sig själv är att i så stor mån som möjligt ta till 

sig och slåss för primärgruppens ideal. Två viktiga exempel på primärgrupp är familjen och 

gäng -och klickbildningar.
14

 Att vara del i en social grupp är alltså otroligt viktigt, då det är i 

den omgivningen vi ser och fortsätter att utveckla vårt eget jag. Exempelvis som ungdomar 

har olika typer av primärgrupper, i vilka de känner tillhörighet och trygghet. Det kan vara att 

vara en del av ett idrottslag, där man delar de ideal gruppen har och på så sätt skapar det 

sociala liv och tillhörighet som är viktig för den rent personliga utvecklingen. Vi kan också 

exemplifiera detta med familjen och vännerna som primärgrupp, där de närstående 

relationerna får en stor betydelse för ungdomen själv när det kommer till att värdera sig själv. 

Man vill alltså känna samhörighet med andra och att samtliga i dessa grupper hjälper en att 

utvecklas.  

Cooley har i ”Samhället och individen” förklarat att individen är en medlem i en social helhet. 

Det går alltså inte att separera individen från den enhet som den är medlem i och för att skapa 

sig ett liv måste det finnas en social och ärftlig överföring. Med detta kan man dock inte 

bortse från att även individen behövs för att bidra med något för den sociala samvaron och 

skapandet av den mänskliga helhet som den är medlem av.
15

 För att ungdomar ska känna en 

social tillhörighet, måste de alltså känna sig behövda och känna att de är till nytta för den 

enhet i vilken man tillhör.   

 

 

 

                                                             
13 ”Avvikande beteende”, M. Hilte, 1996, sid 110 
14 ”Avvikande beteende”, M. Hilte, 1996, sid 111 
15 ”Samhället och individen”, C.H. Cooley, 1981, sid 21 
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GEORGE HERBERT MEAD 

De begrepp som vi framför allt kommer att använda oss av från George Herbert Mead är I, 

Me, generaliserade andre och signifikanta andre. Dessa kommer att förklaras och 

exemplifieras nedan.  

”Jaget”, menar Mead, är något som vi utvecklar och som inte bara finns där från början. Jaget 

skapas således genom en utveckling från födelsen och utvecklas i en process som omger 

individen. Jaget utvecklas och formas alltså med hjälp av den sociala process och de 

erfarenheter som individen får genom livets gång. Mead vill också påpeka att vissa saker kan 

komma så automatiskt så vi inte tänker på att det är ens jag.
16

  

För att ytterligare förklara jaget kan man förstå det som att man både kan vara objekt och 

subjekt. Mead förklarar det med hjälp av användandet av ordet ”själv”. Medvetenhet kommer 

av erfarenhet och därmed kan det ses som ett objekt.
17

 När vi interagerar med både lärare och 

kamrater i skolan, måste vi alltså sätta oss in i hur de kan tänkas resonera. Huruvida vi 

kommer att interagera väl med dessa, är alltså en fråga om hur väl vi kan förstå deras situation 

och beteende.  

Ett jag kan dock endast skapas genom den sociala erfarenheten. Utan samvaro med andra kan 

vi inte skapa ett jag, då vi måste ha andra att referera till för att veta vem man själv är. 

Däremot kan vi föreställa oss att man lever isolerat och därmed inte längre har tillgång till det 

sociala livet med andra människor, men som ändå kommunicerar fast då med sig själv. Den 

kommunikationen är lika äkta som den med andra, men även om man är ensam kommunicerar 

man på samma sätt som om man varit tillsammans med andra.
18

  

Det som är ens jag varierar i olika sammanhang. Vi är inte på samma sätt med alla som vi 

möter, med familj och nära vänner delar vi med oss mer av oss själva än vad vi gör med nya 

bekantskaper. Därför kan man prata med någon och de säger att man inte var sig själv, men 

jaget har förmodligen lika många nyanser som det finns individer vi kan möta och sociala 

reaktioner och situationer som kan uppstå.
19

 Som tidigare nämnts kommunicerar vi med olika 

typer av signifikanta symboler. Dessa symboler blir bara meningsfulla om den man 

kommunicerar med registrerar symbolerna på samma sätt som en själv. När kommunikationen 

                                                             
16 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 109 
17 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 110 
18 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 112 
19 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 113 
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kan bli särskilt svår och komplicerad är när det handlar om emotionella attityder. Emotioner 

är olika för alla människor och vad som upplevs som glädje hos dig kan uppfattas som sorg 

hos en annan.
20

 Hur en elev väljer att vara med sin lärare är därför olika beroende på både den 

elev och den lärare som det gäller. När en elev uttrycker stor sympati och omtanke för en 

lärares handling, kan en annan elev anse att det blir mycket obehagligt.  

Det finns olika processer som man kan använda sig av för att skapa jaget och för den sociala 

interaktion som sker mellan människor. För att exemplifiera kan vi använda oss av barnen 

som leker. De antar andra roller, den av en lärare eller förälder, alltså någon annan 

personlighet än deras egen och på så sätt bygger de även sin egen personlighet. Vi blir oss 

själva genom att agera som någon annan. Detta är ett steg i utvecklingen av jaget och det sätt 

som vi bygger upp vår personlighet. Mead använder uttrycket den generaliserade andre för att 

sätta ord på detta sätt att utveckla jaget.
21

 Men det räcker inte med att anta någon annan 

personlighet för att bygga sin personlighet. Man måste också förstå de attityder som andra i 

den sociala gruppen har och använda dessa mot de sociala aktiviteter som gruppen har. Först 

då har det blivit ett fullt utvecklat jag.
22

 Generaliserade andre är de förväntningar som 

samhället lägger på en viss roll och det är genom leken som barn lär sig vilket beteende som 

förväntas av dem. Den generaliserade andre som begrepp går alltså att tillämpa inom skolans 

värld, när vi vill skapa en förståelse mellan lärare och elev. Detta för att vi har lärt oss de 

förväntningar som vi har på hur en lärare ska bete sig men även hur en elev ska bete sig.  

Det är den generaliserade andre som den sociala processen blir en del av det individuella 

handlandet och tänkandet och genom detta påverkar hur man sedan uppför sig som individ. 

Det är den sociala processen som kommer att bestämma hur man uppför sig. För att få ett 

samförstånd måste man alltså ta den generaliserade andres attityd gentemot sig själv och 

internalisera detta hos sig själv för att få ett samförstånd mellan människor.
23

 Den 

generaliserande andre består av de värderingar och normer som vi som individer har med oss 

om hur livet bör te sig.
24

 Dessa värderingar och normer kan te sig annorlunda mellan olika 

grupper då olika grupperingar i ens liv har olika mening och olika mål. 

                                                             
20 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 116 
21 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 120 
22 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 121 
23 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 121 
24 ”Avvikande beteende”, M. Hilte, 1996, sid 114 
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Mead använder sig också av uttrycket ”signifikanta andra”. Ett exempel på en signifikant 

andra är föräldrar och kamrater. Enligt Mead är rollövertagandena som vi gör i relation till 

dessa av större vikt för vår uppfattning om oss själva än andra rollövertaganden. Med 

rollövertagande menas, enligt Mead, att vi tar till oss de olika värderingar och normer som 

dikterar hur livet bör se ut inom den grupp man är medlem av.
25

 Vem som blir en signifikant 

andre är olika för olika människor. Detta har också att göra med vilken roll man som elev 

anser att läraren ska ha.  

Våra jag existerar alltså för att andras jag existerar. Det egna jaget finns för att det finns andra 

jag hos de som tillhör vår sociala grupp eller de som vi interagerar med.
26

 Jaget består av en 

organisation av sociala attityder.
27

  

Mead vill också tala om ”I” och ”Me”, där ”I” är en repsons på andras attityder och ”Me” är 

andras attityder som man själv antar.
28

 För att ge en vidare förklaring av ”Me” kan det förstås 

genom att ”Me” är vad man tror att andra anser om en själv. Det är alltså den egan 

föreställningen som man tror att andra har om en som är ”Me”. Det är också det som kommer 

att spegla hur jag uppfattar mig själv, eftersom vi har lärt oss att ta oss an andras uppfattning 

om oss. Huruvida denna föreställning är korrekt eller inte har en mindre betydelse, eftersom 

det handlar om hur du själv uppfattar din egen verklighet.  Om en elev uttrycker motvilja för 

en viss lärares handling, kan detta bero på att I och Me hamnar i en konflikt med varandra. 

Det kan handla om att man inte håller med om de attityder som man måste ta till sig som 

kommer från andra och att man då per automatik får ta över och försöka internalisera attityder 

som inte stämmer överens med det jag som man vill vara. 

De olika delarna, I, Me och självet har olika funktioner för en individ. Mead menar även att 

den kultur vi befinner oss i även påverkar och styr oss som individer men att det inte finns 

något definitivt samband mellan rollövertagande och individens sociala jag. Vilket betyder att 

ett rollövertagande inte per definition ger en tydlig utveckling i det sociala jaget.
29

  

 

                                                             
25 ”Avvikande beteende”, M. Hilte, 1996, sid 114 
26 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 126 
27 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 132 
28 ”Medvetandet, jaget och samhället”, G. H. Mead, 1976, sid 133 
29 ”Avvikande beteende”, M. Hilte, 1996, sid 113 
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THOMAS J. SCHEFF 

De begrepp som vi kommer att använda oss av från Thomas J. Scheff är främst det sociala 

bandet och samklang, som vi anser också kan hjälpa oss att förstå det material vi har samlat 

in. Vi kommer också att ta upp andra relevanta begrepp av Scheff.  

Scheffs teori innebär att detaljerna i det sociala samspelet är av stor vikt. Det sociala bandet 

får sin betydelse då den hamnar i relation till andra. Scheffs teori om sociala band handlar om 

de olika delar som går in samt går ut ur det sociala samspelet. Scheff menar även att sociala 

band är ett begrepp som man använder i relationer och som uttrycker något som finns mellan 

människor, inte runt omkring dem eller inuti dem. Något som alltså uppstår i mötet mellan 

olika individer.
30

 De sociala banden som finns i skolans värld blir således många, då det 

handlar om otaliga mängder relationer; den mellan lärare - elev, elev - elev, lärare - lärare. den 

relation vi kommer att prata om är givetvis den mellan lärare-elev och vad den kan ha för 

betydelse för elevens självkänsla och självbild, men vi anser det viktigt att poängtera de flera 

relationer som är pågående.  

Man kan säga att sociala band byggs upp då människor kommunicerar med varandra och 

dessa sociala band är för oss osynliga var för sig. För att tolka dessa sociala band bör man, 

enligt Scheff, ta hänsyn till en rad olika delar. Som exempelvis en individs synliga beteende 

samt deras inre tankar och känslor.
31

 Dessa sociala band Scheff talar om uppstår varje gång vi 

möter andra människor där vi har identifierat varandra. Det vi har redogjort för är fungerande 

sociala band, men det kan också vara så att de fungerar mindre bra. Till exempel kan vi säga 

att när ett socialt band fungerar mindre bra för en elev och en lärare, handlar detta 

förmodligen om att någon i relationen (eller båda) har identifierat varandra fel. Med andra ord 

har man brustit i kommunikationen till varandra. Och om det brister i identifikationen och 

kommunikationen får man en relation som inte byggs på trygghet och tillit utan snarare en 

problematik där det är svårt att få en förståelse för varandra. 

Hur det sociala bandet uppstår och formas beror på det vi uttrycker i mötet med andra 

människor. De sociala banden har ingen fixerad form, men följer dock vissa mönster. 

Exempelvis är det viktigt att veta att dessa band alltid testas. Men utöver att de testas kan de 

bibehållas, utvecklas och lagas. Scheff menar att dessa sociala band är ett grundläggande 

                                                             
30 ”Klassrummets mikrovärld”, J. Aspelin, 1999, sid 40 
31 ”Klassrummets mikrovärld”, J. Aspelin, 1999, sid 40 
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behov hos människan. Han menar alltså att det inom varje individ finns ett grundläggande 

motiv som gör att olika individer vill och har en strävan att bli sammankopplade med 

varandra. Det kan även uppstå något som kallas överdifferentiering i en grupp, då är det en 

individ som fungerar utanför gruppens gemenskap. Motsatsen till detta är 

underdifferentiering, där en grupp existerar på bekostnad av en individ.
32

 I skolans värld kan 

det exempelvis vara så att en lärare överdifferentieras och elever underdifferentieras. Oftast är 

det lärare som har kontrollen över miljön i skolan och då inte anstränger sig för att vara en del 

i en gemenskap och eleverna är de som är underdifferentierade, de får helt enkelt finna sig i 

att gruppen är det väsentliga snarare än personen.  

Utan dessa sociala band menar Scheff att vi inte skulle utvecklas fullgott som individer, då 

dessa sociala band är det som sammanlänkar oss med den sociala värld som finns omkring oss 

och därmed identifierar oss som människor. Enligt Scheff är det kommunikationen som utgör 

de sociala banden, inte bara det människor säger till varandra utan hur det blir sagt och vilket 

icke-verbalt förhållandesätt de har gentemot varandra när de interagerar.
33

  

Ett viktigt begrepp Scheff tar upp i sin teori, förutom de sociala banden, är samklang. Med 

detta menar Scheff att trygga sociala bands huvuddrag är att individerna samspelar med 

varandra och är i samklang. Med detta menar Scheff att man kommunicerar på samma nivå. 

Utifrån detta kan man säga att Scheff menar att det finns olika nivåer av förståelse av 

kommunikation mellan individer. Om en elev inte känner sig i samklang med en lärare, får 

man således inte en fungerande kommunikation eller relation. Det kan handla om att det sägs 

något som gör det svårt att interagera eller ett beteende som är svårt att acceptera, då det går 

bortom det man själv anser vara okej.  

Scheff utvecklade en teori kring de sociala band som människor har. Denna teori befinner sig 

på en mikrosociologisk nivå.
34

 Vi anser att detta innebär att Scheffs teori om sociala band 

hamnar på en nivå som kännetecknas av närhet och nutid. Vi menar att det mikrosociologiska 

perspektivet kännetecknas av en känsla av här och nu, något påtagligt. Scheffs teori lägger 

större vikt vid den ”mellanmänskliga” nivån. 

Hänsyns-emotionssystemet erbjuder, enligt honom själv, en ny dimension i synen på varför 

människor handlar eller inte handlar på de sätt de gör. Exempelvis varför en del människor 

                                                             
32 ”Klassrummets mikrovärld”, J. Aspelin, 1999, sid 40ff 
33 ”Klassrummets mikrovärld”, J. Aspelin, 1999, sid 41 
34 ”Klassrummets mikrovärld”, J. Aspelin, 1999, sid 39 
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beter sig konformt, d v s gör som de andra i gruppen gör. Vidare är systemet universalt och 

kan således appliceras överallt oberoende av eventuella kulturella skillnader.
35

   

Vidare menar Scheff att en hel del av tidigare studier och teorier som framfört missar att ta 

hänsyn till känslor i allmänhet, men framför allt känslor av skam och stolthet. Speciellt då 

dessa uppkommer i givna situationer i olika grupper överallt hela tiden.
36

 Han menar att skam 

och stolthet är de grundläggande känslorna för en människa då dessa kan uttryckas på många 

olika sätt, såsom ilska kan uppstå om man känner skam. Stolthet kan uppstå då man uträttat 

något som man blir nöjd med, såsom en uppgift i skolan. Han understryker även att man med 

känslor inte alltid endast avser de ”yttre” känslor som manifesteras tydligt för människor runt 

omkring, utan även de ”inre” känslorna – de som individen upplever inom sig som inte är 

synliga för andra. Han betonar också att känslorna individen upplever av sig själv också spelar 

en stor roll, inte bara de känslor som man får i mötet med andra.
37

  

Enligt Scheffs själv ger hänsyns-emotionssystemet en rad förklaringar, förtydliganden och 

fördjupanden av en mängd olika studier och systemet, samt ger en förklaring till 

konformiteten och dess bakomliggande faktorer. Scheff menar att individer uppträder på detta 

sätt på grund av diverse sanktioner, det vill säga en belöning eller en bestraffning.
38

 Hur man 

som ungdom väljer att förhålla sig till sin lärare, kan alltså styras av dessa känslor. 

Exempelvis kanske man beter sig på ett visst sätt i klassrummet, för att det skulle gynna 

eleven när det blir dags att sätta betyg?  

Scheff menar att bland annat Durkheim, McDougal och Cooley varit intresserande av 

liknande tankar men inte har vidareutvecklat sina teorier och tankar. Att dessa på så sätt 

missat en viktig beståndsdel till förklarande av människors beteende. Han menar hans eget 

system, hänsyns-emotionssystemet kan fördjupa förståendet för olika mänskliga beteenden 

och kan erbjuda förklaringar till varför olika människor reagerar som de gör i givna 

situationer.
39

   

 

 

                                                             
35 ”Microsociology”, T. J. Scheff, 1990, sid 89 
36 ”Microsociology”, T. J. Scheff, 1990, sid 95 
37 ”Microsociology”, T. J. Scheff, 1990, sid 71 
38 sid 203 
39 ”Microsociology”, T. J. Scheff, 1990, sid 71ff 
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METOD 

VAD GÖR VI NU?  

Ämnet som vi har valt kom naturligt för oss båda. Eftersom vi båda vill arbeta med ungdomar 

som befann sig i skolans värld, föll sig valet på att vi ville skriva någonting om ungdomar. Vi 

hade tidigt kontakt med en skola där rektorn var positiv till att låta oss utföra vår 

undersökning. Hur skulle vi då göra för att på bästa sätt komma till kärnan i vår 

undersökning? Eftersom vårt mål var att försöka öka förståelsen för ett visst fenomen, var det 

självklart för oss att det skulle bli en kvalitativ undersökning, där syftet är att just förstå 

istället för att som i en kvantitativ studie som bättre används för att generalisera och 

konstatera ett visst fenomen. Vi lät alltså vår forskningsfråga stå i centrum när vi valde 

metod.
40

 När vi så hade fastställt att vi skulle ha en kvalitativ metod, valde vi att genomföra 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär att man förstår hur den intervjuade känner och tänker 

samt hur dennes värld ser ut.
41

 Vi tyckte också att vi genom kvalitativa intervjuer bättre kunde 

få en möjlighet att ställa följdfrågor och få fördjupande svar på våra frågor, istället för att 

exempelvis använda oss av en enkät.   

 

VETENSKAPSTEORETISK ANSATS 

HERMENEUTIK – ATT TOLKA 

Eftersom det är en kvalitativ studie anser vi att det är genom den hermeneutiska ansatsen som 

vi på bästa sätt kan förstå det material vi har fått fram. Vi kommer att använda oss av 

hermeneutiken, vilket betyder just läran om läsning och tolkning.
42

 Eftersom vi kan se in i oss 

själva och på sätt förstå andra människor och deras handlingar, känslor och tankar innebär 

detta att man också måste vara medveten om sin egen förförståelse i en vetenskaplig studie.
43

 

Att ha den hermeneutiska ansatsen innebär att vi kommer att tolka vårt resultat.  

                                                             
40 ”Metodpraktikan”, P. Esaiason mfl., 2007, sid 9 
41 ”Kvalitativa intervjuer”, J. Trost, sid 24 
42 ”Metodpraktikan”, P. Esaiason mfl., 2007, sid 249 
43 ”Vetenskapsteori för nybörjare”, T. Thurén,2007,  sid 99 
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Den hermeneutiska cirkeln förklarar att desto mer förståelse och erfarenhet man har av ett 

fenomen, desto bättre kan man förstå det.
44

 Den hermeneutiska cirkeln har utvidgats så att den 

som tolkar, alltså vi, kommer att bli en del av den här hermeneutiska cirkeln.
45

 Men vi måste 

också sätta in vår förförståelse och vår erfarenhet i ett större sammanhang och försöka söka 

efter en helhet. Vi kommer nedan att förklara vår egen förförståelse inför ämnet och frågan 

som vi har valt.  

När vi tillämpar den hermeneutiska cirkeln på oss själva i förhållande till vår uppsats, menar 

vi att vi har god förståelse inför våra respondenter eftersom vi båda har varit ungdomar som 

gått i skolan.  

En annan vetenskapsteoretisk ansats är fenomenologin, som menar att man ska se 

verkligheten ”som den är” och detta kan uppnås genom att vi skulle sätta vår förförståelse åt 

sidan.
46

 Detta är dock inte något alternativ för oss, då vårt syfte med det material vi samlar in 

är att förstå och således bör vi också tolka våra resultat med hjälp av vår förförståelse.  

Vi reserverar oss för att den här undersökningen är gjord och tolkad av oss, med vår helt egna 

unika förförståelse. Den kan därför aldrig representera någon som helst form av objektiv 

sanning, men det är inte heller målet med kvalitativa intervjuer.   

 

FÖRFÖRSTÅELSE 

VAD VI TROR OSS VETA 

Eftersom vi är båda kvinnor har således båda också varit ung tjej i grundskolan och 

gymnasiet. Vi har båda gått igenom tonårstiden med alla de hormonella förändringar som sker 

under tonårstiden och har därför båda erfarenhet av att vara ”ung i skolan” och försöka hitta 

sin egen identitet.  

Däremot skiljer sig vår förförståelse åt idag, då Jenny arbetar inom skolans värld och har 

därför ett annat perspektiv än vad Jeanette har. Jenny arbetar som beteendevetare och 

undervisar i praktiska ämnen i en liten undervisningsgrupp utanför skolans område. Där har 

                                                             
44 ”Vetenskapsteori för nybörjare”, T. Thurén, 2007, sid 61 
45 ”Psykologins vetenskapsteori”, G. Christensen, 2004, sid 144 
46 Edmund Husserls fenomelogiska tradition 
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hon arbetat i 5 år och därför kan man säga att Jenny har viss insyn i skolans värld, både på 

gott och ont. Jenny förstår vikten av goda relationer mellan lärare och elever, men är även 

medveten om vilken stor skillnad det är mellan den vanliga undervisningen och den 

undervisning som bedrivs i hennes mindre grupp. Jeanette har däremot bara erfarenhet av att 

själv gått i skolan och därför har hon enbart en elevs perspektiv.  

Vi tror att de här olikheterna som vi har i förförståelse kompletterar varandra ganska väl, när 

det gäller hur vi ska förhålla oss till vårt insamlade material. I och med att Jenny arbetar inom 

skolans värld idag kan honerbjuda ett perspektiv som kommer inifrån medan Jeanette snarare 

har ett utifrån perspektiv. Detta kan vara bra eftersom vi ser och hör olika saker som kan ge 

oss en större bredd.  

Någonting som vi har reflekterat kring är däremot om vår förförståelse på något sätt har färgat 

vårt sätt att ställa frågor eller om vårt kroppsspråk vid intervjutillfällena har påverkat våra 

informanter på något sätt. Vi är fullt medvetna om att våra informanter kan ha blivit 

påverkade av vårt sätt att vara, även om vi gjort vårt yttersta för att så inte ska vara fallet.   

  

URVAL 

SLUMPMÄSSIGT URVAL.  

Vår undersökning har skett på en högstadieskola och i en idrottsklubb i Hallands län. Då vi 

hade haft kontakt med rektorn på den här skolan, hade vi den klar redan innan våra 

informanter kom till. Vi hade också kontakt med en ansvarig på den idrottsklubb vi har funnit 

våra informanter på.  

Våra informanter har blivit slumpmässigt utvalda genom att vi har använt oss av lottning. 

Lottningen har gått tillväga genom att vi skrev ner de klasser som fanns och vi fick då fram en 

klass. Vi hade sedan tidigare fått klasslistan till klassen och därefter klippt ur samtliga namn 

och lagt dem i skål och dragit tio stycken elever som vi sedan kontaktade. Lottningen har skett 

bland samtliga årskurs 8-klasser som skolan har och skälet till att vi valde årskurs 8 var att 

elever i årskurs 9 arbetade hårt för att fastställa sina betyg. Inte heller har könstillhörighet 

varit något som vi har lagt stor vikt vid, då lottningen gav oss helt slumpmässigt utvalda 

elever. Genom samma typ av lottning har vi fått våra informanter från idrottsklubben. Vi 
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lottade alltså mellan olika lag och sedan lottade vi bland laget. Det enda kravet vi har ställt 

under urvalsprocessen har varit att samtliga informanter måste befinna sig i åldern 14-15 år, 

alltså äldre än sjunde klass men yngre än första året på gymnasiet. 

Vi fick då till slut tre informanter från skolan och sex informanter från idrottsklubben.    

  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

READY…  

Vi pratade länge om vilken fråga vi sökte svar på. Vi visste ju tidigt att vi ville ha en uppsats 

som tog upp unga människor i skolan. Från första början ville vi ha svar på om det kunde vara 

så att läraren påverkade elevens självbild genom att vara på ett visst sätt. Vi insåg däremot att 

det är viktigt att avgränsa oss och för ett sådant arbete tror vi att det måste till mer tid för att 

komma till kärnan.  

Inför detta arbeta funderar vi mycket och länge kring hur vi skulle under söka den fråga vi 

hade. Vår första idé var att intervjua elever och lärare samt att observera en klass. Då vår 

första frågeställning handlade om relationen mellan eleven och läraren. Då är det viktigt att få 

med båda ”sidors” åsikter. Men tidsramen för detta arbete tillät inte några större utsvävningar 

så vi valde att lägga vår energi på att intervjua elever samt att ändra vår frågeställning och 

endast utgå ifrån elevens perspektiv. Vidare har det genomförts observationer tidigare i 

klassrumssituationer så därför valde vi att satsa på intervjuerna i stället. 

 

…SET…  

De planer vi hade från början att använda oss av observationer och kvalitativa intervjuer 

återkom dock till oss. Efter ett seminarium tänkte vi att det kanske var bäst lämpat att använda 

oss av observation som ett komplement till våra intervjuer? Men vi ansåg att en observation 

skulle kunna störa eleverna i klassrummet och påverka undervisningen negativt, vilket vi 

absolut inte ville. Vi hamnade då tillbaks på ruta ett, kvalitativa intervjuer.  
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Efter diskussioner om vår frågeställning, ämnet i sig och livet i allmänt, kom vi sedan på 

tanken att använda oss enkäter som en kompletterande metod! Kanske kunde enkäter vara ett 

sätt för elever att ge oss en mer ärlig bild och våga säga det de verkligen tänkte på? Men efter 

vidare diskussioner insåg vi att det var kvalitativa intervjuer vi ville använda, eftersom vårt 

mål med arbetet faktiskt var att öka förståelsen.  

…GO!!!  

En forskningsprocess har oftast tvära vändingar och får oväntade vägbulor. Då vi hade våra 

informanter klara och väntade på tillåtelse från deras föräldrar, insåg vi att majoriteten av de 

tillfrågade faktiskt inte skulle komma att ställa upp. Efter några dagar med en känsla av panik 

kom vi på att vi kunde kontakta en idrottsförening, då de också har ungdomar som går i 

högstadiet och befann sig i den åldersgrupp som vi var intresserade av.  

Vi fastställde återigen vår frågeställning och kollade igenom vår intervjuguide och skickade ut 

tillåtelsebrev till ytterligare tre ungdomar. Dessa svarade relativt omgående och vi kunde 

därför få prata med totalt sex stycken ungdomar.    

 

HUR GÖR VI EN KVALITATIV INTERVJU? 

Vi har som sagt använt oss av kvalitativa intervjuer, där man ska ställa enkla och raka 

frågor.
47

 Till vår hjälp konstruerade vi en intervjuguide (se bilaga) som har sju olika teman 

med några få underpunkter. Vi reflekterade över intervjuguidens form och vad den borde 

innehålla. Vi försökte hela tiden ha vår frågeställning nära till hands när vi konstruerade vår 

intervjuguide. Vår intervju var utformad som en öppen intervju, där informanten ges chans att 

svara ganska fritt. Vi hade alltså inga fasta frågor som vi ställde utan kände att vi genom detta 

sätt kan bäst svar på de frågor som vi ställer. Det andra alternativet var att använda oss av en 

strukturerad intervju med fasta svarsalternativ.
48

 Vi kan också förklara det som att vi hellre 

ställde tematiska frågor, för att våra informanter skulle kunna ge längre svar med så liten 

inverkan som möjligt från oss.
49

 Vi ansåg dock att den strukturerade intervjun mer skulle 

                                                             
47 ”Kvalitativa intervjuer”, J. Trost, 1997, sid 73 
48 ”Utvecklingspsykologi”, B. Nilsson mfl., 2003, sid 60 
49 ”Metodpraktikan”, P. Esaiason mfl., 2007, sid 298 
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likna en enkät och att vi ansåg också att det mer öppna förhållningssättet passar bättre när 

man pratar med ungdomar. 

Vår intervjuguide konstruerade vi utifrån de teoretiker som vi har valt. Våra val av teoretiker 

gjorde att vi kunde ställa frågor som rör olika relationella aspekter såsom familj och vänner, 

men också hur de förhöll sig till skolan, lärare, fritid och intressen. 

Då vi var ovana i intervjusituationer ansåg vi det bäst för vårt resultat att vi inte kände oss 

styrda av frågor, utan att det är hellre de svarande som för samtalet. Vi ville att det ska bli ett 

fritt samtal, där det mest liknar en dialog.   

 

SÅ HÄR GJORDE VI…  

Vi kontaktade rektorn på en högstadieskola i Hallands län och informerade honom kring vårt 

arbete och frågade om han hade möjlighet att tillåta oss att genomföra vårt arbete på hans 

skola. Vi fick positiv respons och han ville gärna ta del av vår uppsats i sitt eget arbete på 

skolan.  Vi fick klasslistan från klassföreståndaren och skickade ut ett brev till deras föräldrar 

så de kunde godkänna att deras barn var med i vårt arbete. Vi pratade även med 

klassföreståndaren och fick olika förslag på tider där det passade att vi hämtade eleverna från 

deras lektioner.  

Vi genomförde våra intervjuer i skolan samma dag för att på så sätt minska elevernas chans 

till att prata med varandra om våra frågor och diskutera olika svar. Vi ville att eleverna skulle 

ha så lite förhandsinformation som möjligt för att på så sätt få deras egna tankar och inte 

sådant som de pratat med andra om och på så sått kanske blivit påverkade. Vidare förstår vi 

även att man inte alltid får genomtänka svar då en fråga inte alltid är så förberedd, och att 

vissa svar kanske inte var eftertänksamma och endast lät oss skrapa på ytan.  

För att intervjua de ungdomar från idrottsklubben gjorde vi på liknande sätt. Vi kontaktade 

först den ansvarige och lagkaptenen för att fråga om det var okej att använda ”deras” 

ungdomar och när vi fick godkännande fick vi ungdomarnas kontaktuppgifter från klubben 

och vi kunde kontakta deras föräldrar. Vi fick svar relativt snabbt via telefon och kunde boka 

tider för intervjuer. Dessa skedde dock inte på skolan, utan vi fick tillåtelse att befinna oss i 

idrottsföreningens lokaler.  
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Vi valde att båda sitta med under intervjuerna och samtidigt banda dem för att få så mycket 

information som möjligt, både verbal och icke-verbal. Att båda satt med kan naturligtvis ha 

påverkat informantens svar då det kan upplevas som att man som informant finner sig i 

underläge då det är två personer som sitter med. Vi valde därför att en av oss skulle ställa 

frågorna och att de andra skulle sitta en lite bit bort och bara lyssna och registrera icke-verbal 

kommunikation. Vid slutet av varje intervju fick den av oss som lyssnade ställa 

kompletterande frågor till informanten, sådant som vi undrat kring eller som vi tyckte att den 

andre inte ställt tillräckligt mycket frågor kring. Vid oklarheter bad vi informanten utveckla 

sina svar, detta för att försöka undvika oklarheter vid analysen av intervjun. 

I den information som gick hem framgick det att vi önskade snabba svar, de kunde svara via 

telefon, post eller ge tillåtelselappen som föräldrarna måste skriva på till klassföreståndaren.  I 

den information som vi gick ut med till elever och lärare valde vi att inte direkt ta med vår 

frågeställning för att på så sätt undvika att omedvetet och medvetet styra eleverna, deras 

tankar och svar under intervjun. 

Då vi skulle intervju barn/ungdomar under 18 år måste vi ha föräldrarnas godkännande.   

Tyvärr var inte intresset hos eleverna eller föräldrarna så stort så vi valde att efter två veckor 

och tre positiva svar gå ut i klassen och ge eleverna lite information kring vårt arbete. Vi gav 

det en vecka till och hoppades på fler svar, som tyvärr inte kom. Vi valde dock att p.g.a. 

tidsbrist genomföra intervjuerna med de tre elever som hade svarat.  

I och med att de elever som först gått med på att medverka i intervjuer drog sig ur med kort 

varsel, sökte vi då kontakt med andra ställen där det fanns ungdomar i samma åldersgrupp. Vi 

fick då kontakt med idrottsklubben som ställde sig positivt till vår uppsatsidé och vi fick 

ytterligare sex informanter. 

 

ETISKA ASPEKTER.  

Givetvis tänkte vi på hur vi på bästa sätt kan skydda våra informanter och vad vi kan göra för 

att de ska känna sig trygga i att de medverkade i vår undersökning. Ett stort frågetecken har 

varit huruvida vi skulle spela in intervjuerna eller inte. Det kanske gör dem nervösa? Eller de 

kanske känner att det är en kränkning? Däremot ansåg vi att fördelarna med en mobiltelefon 
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som kan spela in ljud övervägde och att vi genom att spela in samtalet lättare kunde skapa en 

avslappnad stämning, då vi inte behövde tänka på att föra anteckningar med deras svar medan 

vi pratade. Vi frågade samtliga informanter om det var okej att vi spelade in och av de nio vi 

har pratat med var det fem stycken som godkände detta. De övriga fyra intervjuerna har vi 

alltså använt oss av stödanteckningar.  

Vi hade i åtanke att våra informanter är unga (14-15 år gamla) och därför ville vi värna om 

deras identitet och integritet så mycket som möjligt. Vi valde därför att inte använda deras 

riktiga namn utan kommer att använda oss av könsneutrala namn. Vi funderade också kring 

om det är nödvändigt att skriva ut deras kön och kom fram till att det inte är relevant för 

undersökningen och vi var inte helt säkra på att vi hade kunnat behålla deras anonymitet om 

vi hade valt att berätta om vilket kön de har. Vi hoppades också att vi genom att använda oss 

av könsneutrala namn kommer att underlätta läsningen av materialet och analysen.  

En annan viktig sak som vi reflekterade över är om vårt samtal med informanterna hade 

påverkat dem på något sätt? Då vår frågeställning kan anses vara känsligt har vi varit oerhört 

försiktiga i hur vi har närmat oss själva kärnfrågan och inte pressat någon att tala mer än vad 

de vill om någonting.  

Vi insåg också att varje samtal är ett möte och att det kan ha påverkat dem. Men vi gjorde allt 

för att de inte ska känna sig otrygga och vi gjorde även allt för att inte röja deras identitet i 

redovisningen av vårt material.    

 

REFLEKTIONER.  

När vi började med vår uppsats var vi fulla av förväntan och såg inte heller några som helst 

problem med att få informanter som ville ställa upp. När det sedan var dags att påbörja den 

empiriska undersökningen, insåg vi ganska snabbt att vi borde ha tänkt till en extra gång i 

tidsplaneringen av vårt arbete.  

Då det först uppvisades ett stort intresse från elevernas sida trodde vi att det skulle rulla på 

som en dans och att våra intervjuer skulle komma till stånd tidigt i forskningsprocessen. Det 

vi inte räknade med var att det var influensatider samt det faktum att man faktiskt kan ångra 

sig. Det som också försvårade arbetet med att få informanter som ville ställa upp var det 
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faktum att vi inte bara kunde förlita oss på elevernas intresse, utan även måste ta hänsyn till 

huruvida deras föräldrar ville ge oss tillåtelse att prata med deras barn.  

Ett annat problem var att vi inte fick tillstånd att intervjua så många som vi ville. I och med att 

eleverna vi ville prata med var under 18 år, måste vi ha målsmans underskrift och det var 

endast tre stycken från den tillfrågade klassen som ville ställa upp.  

En tanke vi haft kring varför så få ställde upp handlar helt enkelt om att vi skulle genomföra 

dessa intervjuer i ett dåligt tidsläge. Med detta menar vi att intervjuerna skulle genomföras 

strax innan jul och det då är ganska hård press på eleverna, kanske från skolan, men även från 

sig själva och föräldrarna. Strax innan jul har en del av eleverna en del att ta igen och har inte 

möjlighet eller motivation att ställa upp. De ungdomar vi träffade från idrottsföreningen var 

det dock lättare med, men vi hade en annan strategi vid kontakten med deras föräldrar också 

då vi ringde upp dem och på så sätt kunde få svar omgående. De informanter som kom från 

idrottsklubben intervjuade vi också strax efter jul och nyår, vilket också kan ha påverkat deras 

benägenhet att ställa upp. 

Det vi anser hade varit det bästa är om det hade varit en jämn könsfördelning av informanter 

och om vi hade fått minst tio stycken som ville ställa upp. Eftersom vi inte fick en jämn 

könsfördelning av våra informanter anser vi det inte relevant att redogöra för vilka vi pratade 

med.  

Vidare ställde vi oss frågan varför ställer de elever som tackat ja upp på att genomföra dessa 

intervjuer? Har de ett genuint intresse av det vi faktiskt är ute efter att undersöka eller har de 

någon annan orsak till varför de ställer upp? Vill de slippa en lektion eller tycker de att det ska 

vara kul att bara få prata av sig? Vi kommer naturligtvis inte att få svar på dessa frågor, men 

vi anser att det är viktigt att ha dem i åtanke vid analysen av intervjuerna.   

Ett annat problem som uppstått under forskningsprocessen har varit att vissa ord och 

meningar gått förlorade i brus eller störande ljud när vi spelade in intervjuerna samt att det var 

väldigt lyhört där vi befann oss. Men vi var duktiga med att skriva ner tankar och diskutera 

intervjuerna direkt efter, så vi hoppas att inte någon värdefull information gått förlorad. Det 

var också, med detta i baktanke, bra att vi båda satt med.  
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I efterhand hade det varit intressant att gå djupare på andra relationer som våra ungdomar har 

med vuxna. Då vi har insett att det kan finnas andra vuxna eller ledare som hjälper dem att få 

en god självkänsla och bidrar till deras personliga utveckling. 

 

UNDERSÖKER VI DET VI SÄGER? 

Frågan om reliabilitet blir något svåråtkomlig när vi ska sammanfatta det med vårt resultat. 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Med detta menas att studien skulle ha fått samma resultat 

om det sker med andra forskare vid en annan tidpunkt.
50

 Vi har, som vi redan redogjort för, en 

hermeneutisk ansats. Vi tolkar vårt material med hjälp av den unika förförståelse som vi har 

samt att man genom kvalitativa intervjuer vill se en eventuell förändring. Vad vi däremot tror 

är att uppsatsen får en god trovärdighet, då vi är öppna med vår forskningsprocess och lägger 

fram allt det material vi har och berättar om hur vi har gått till väga under hela 

forskningsprocessen.   

Validitet menas hur bra man mäter det man säger sig vilja mäta. I korthet kan vi förklara det 

som en överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator samt om vi 

mäter det vi säger att vi ska mäta.
51

 Det var vi genom teorier formulerade en frågeställning 

och problematiserade ett ämne och det var på det operationella planet som vi genomförde 

undersökningen. Det kan kanske bäst förklaras genom begreppet ”översättningsproblem”.
52

 

Vi insåg att det givetvis kan skapas vissa luckor när vi sedan ska sammanfatta vårt material 

och svara på vår fråga, men vi hoppades kunna minimera risken för ett ”glapp” genom att vi 

att den teoretiska delen och den operationella delen hela tiden skulle gå hand i hand.  

 

 

 

 

                                                             
50 ”Kvalitativa intevjuer”, J. Trost, 1997, sid 99 
51 ”Metodpraktikan”, P. Esaiason mfl., 2007, sid 63 
52 ”Metodpraktikan”, P. Esaiason mfl., 2007, sid 63 
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D E L  3  

PRESENTATION AV MATERIALET 

I den här delen får Kim, Robin, Toni, René, Gaby, Alex, Charlie, Enis och Francis komma till 

tals. Vi kommer att presentera vårt material nedan i teman. Vi har valt att presentera 

materialet från intervjuerna i teman för att förenkla för våra läsare samt även för att vi har valt 

att använda oss av en tematiskt utformad intervju. Våra teman är ”hur man ser på relationen 

mellan lärare och elev” och ”vilken betydelse läraren har för elevers personliga utveckling 

och självkänsla”. Vi tror att genom att göra det på det här sättet för att sätta in svaren i ett 

större sammanhang som gör det lättare att sedan ta del av analysen.    

HUR MAN SER PÅ RELATIONEN MELLAN LÄRARE OCH ELEV  

Vi kunde se olikheter mellan våra informanter när det kom till hur de såg på läraren och 

lärarens uppgift.  

Informanterna skrattade till lite när vi ställde frågan om hur en lärare ska vara för att vara en 

bra lärare. Samtliga informanter menar att en bra lärare är någon som ”förklarar så att man 

förstår”.  Man såg alltså endast till lärarens pedagogiska förmåga, istället för att fokusera på 

lärares förmåga att relatera till eleven på ett mer personligt plan. Våra informanter hade också 

ett ganska bestämt svar när det kom till hur en lärare ska vara och vad den inte ska vara. 

Däremot fanns det inget direkt konkret som de kunde sätta fingret på, utan det sades på ett sätt 

som att de hade lärarens roll ganska klar i deras huvuden.  

Som svar på en direkt fråga vad en bra lärare är sa Kim att det är ”bara inte förklara nånting 

och liksom bara jobba hela tiden och inte lära sig nånting mer”. Hos Kim fanns det där alltså 

en vilja att läraren ska stämma av med eleverna hur de ligger till. Kim menade också att en 

lärare ska ”…lägga sig i…” och uppmärksamma när någon mår dåligt för att andra också ska 

se detta och den som mår dåligt ska börja må bättre.  

Robin höll däremot inte med Kim i detta påstående utan såg helst att lärare ska utöva sina 

pedagogiska kunskaper och se till att elever lär sig så mycket som möjligt. Robin såg på 

relationen mellan lärare och elev som en auktoritär relation, där en lärare ska ”vara nästan 

som en kompis fast kunna säga åt nån att lägga ner”. Toni hade snarlika svar som Robin. 
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Toni såg lärare som någon som skulle leda en klass i det ämnet denne hade och inte lägga sig i 

elevers liv för mycket.  

När vi frågade om lärare hade lagt sig i deras personliga liv och berört något som inte hade 

med ett visst ämne att göra, sa Robin, Toni, René och Alex att det hade varit något som hänt 

deras kompisar. Kim och Gaby hade varit med om att lärare pratat med dem direkt om deras 

privatliv. 

Sedan skiljde sig svaren mellan informanterna när vi frågade vad de tyckte om det. Robin och 

Toni ansåg att det inte spelade någon roll att en lärare inte hade lagt sig i deras personliga liv 

och de hade klarat sig utmärkt utan detta. Kim menade att det var välkommet. Även om Kim 

också ville säga att det var viktigt att lärare inte skulle få veta allt hela tiden, men att stödet 

som de erbjöd välkomnades.  

Robin hade upplevt att en lärare sagt åt dennes kompis att kompisen var ”…dum i huvet och 

pantad liksom och det är inte okej” och att läraren i och med detta hade försämrat relationen 

mellan dem. Robin tyckte att det inte var okej på något sätt att säga så från en lärares sida, då 

en lärares uppgift inte var att värdera elevers personlighet utan de var där för att lära dem 

någonting.  

Liknande upplevelser hade René, då denne förklarade att en lärare inte får komma för nära då 

det lätt kan bli att ”man tappar respekten” för läraren. Alex anser också att en lärare ska lära 

ut bra men även ”se om nån mår dåligt och hjälpa den”. Även Alex tycker att en lärare ska 

agera om man kan se att en elev mår dåligt, men att det inte får vara ovälkommen hjälp. En 

lärare får alltså inte ta sig friheter att lägga sig i andras liv.   

Men som Kim ansåg, tyckte även René att en lärare ska uppmärksamma elever som mår 

dåligt. Men det skulle i det fallet ligga hos eleven som bjuder in till den typen av interaktion.  

Gaby hade haft lärare som lagt sig i dennes liv och det hade fyllt informanten med en känsla 

av obehag. Det handlade om att lärare hade påpekat något om arbetet i skolan och om det 

berodde på något som hänt och det var inte något som var välkommet från informantens sida.  

Charlie, Enis och Francis ansåg att lärare inte ska ha någon annan roll i elevers liv förutom att 

lära ut. Sedan gick deras åsikter isär hur de ville att detta skulle se ut. Charlie tyckte att lärare 

endast ska påverka elever när det gäller skolarbetet.  
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Enis menade att lärare får säga till om någon elev mår dåligt, men även att man måste ha en 

god kontakt redan innan med läraren. Det måste också finnas argument för att lärare börjar 

prata om elevens liv. Enis hade varit med om att lärare kommenterat ”har du blivit uppfostrat 

rätt” och det kändes som en kränkning. Enis upplevde det som att lärare hade använt sig av 

informanten som en syndabock och därför tyckte Enis inte att lärare behövde lägga sig i 

dennes liv.  

Francis tyckte också att lärare måste känna eleven om man ska ge stöd. Det fanns lärare som 

hade påpekat att informanten inte var ”lika bra som sin bror” och det hade varit jobbigt. 

Eftersom informanten hade kämpat med att inte jämföra sig med sin bror och sedan hade en 

lärare påpekat detta. Däremot hade Francis varit med om att en klasskompis hade varit i en 

allvarlig situation och då hade lärare gått in för att ge stöd och råd. Då hade det upplevts som 

något positivt, men Francis kunde inte applicera det på sig själv. Men det faktum att läraren 

hade uppmärksammat att någon mådde dåligt och kunde därigenom även själv vara ett stöd 

för klasskamraten.  

 

VILKEN BETYDELSE LÄRAREN HAR FÖR DERAS PERSONLIGA UTVECKLING 
OCH SJÄLVKÄNSLA 

Huruvida lärare spelar en roll för våra informanters personliga utveckling och självkänsla 

skiljer sig också svaren åt. Robin, Toni och Alex var väldigt tydliga när de menade att en 

lärare ska vara ”som en lärare”, med detta ville de ha sagt att de inte såg vikten av att en lärare 

skulle lägga sig i hur elever växte som människor eller hur de var som privatpersoner. Båda 

informanterna ansåg att de bättre kunde ha en personlig utveckling med hjälp av deras vänner 

och familj. René och Alex ville helst ha sitt liv för sig själva och hitta andra betydande 

relationer istället, som med vänner, familj och idrottsvänner. 

Kim däremot ansåg att lärare hade hjälpt denne att utvecklas, då lärare var vuxna som fanns 

där och kunde ge stöd när någon mår dåligt. Det var även så att Kim tyckte att det kändes 

skönt när lärare hade sagt saker för att hjälpa denne och det var sådant som Kim kunde ta åt 

sig av. Denne menade att det fanns mycket att lära av det som läraren hade tagit upp med 

informanten, men att det också var viktigt att göra vissa avgränsningar för vad en lärare fick 

veta och inte.  
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Gaby har blivit påverkad av lärare, då denne har upplevt att lärare har velat styra dennes liv. 

Informanten skrattade till lite när vi frågade om hur denne ville att lärare skulle bete sig när 

det handlar om informantens privatliv. ”Dom tvingar ju en att leva ett helt planerat liv och det 

är ju dåligt för jag vill leva mitt eget liv!!”  

Charlie var ganska klar med att säga att lärare inte har någon betydelse för den personliga 

utvecklingen och självkänslan. Charlie tyckte att det fanns andra i dennes omgivning som 

hade en större del i dennes liv, såsom tränaren och vännerna. Även Enis delade denna syn 

med Charlie, de viktigaste relationerna var de med tränare, vänner och familj. Enis kände 

större förtroende för tränaren och därför har också tränaren fått en viktigare del i den 

personliga utvecklingen.  

Francis har däremot blivit påverkad av hur lärare har upplevt denne. Francis blir påverkad av 

både lärare och tränare. Francis känner att denne kan lyssna på lärare och att det ibland kan 

påverka den personliga utvecklingen och självkänslan. Dessvärre har det påverkat Francis 

negativt eftersom lärare har jämfört denne med sin bror och därmed fått Francis att känna sig 

dålig. Men Francis sa också att den positiva feedback och stöttning som denne fått av tränare 

och sitt sportlag har varit positiv i den personliga utvecklingen och självkänslan.  

Informanterna hade ganska klara sätt att se på vilken roll en lärare fick spela i deras liv. Då 

två av dem hade tydliga tankar och åsikter kring att en lärare hade endast en roll som pedagog 

i deras liv medan en av dem gav lärare en större roll i dennes personliga liv. Och i och med 

detta får läraren en större inverkan på dennes personliga utveckling än vad en lärare får för de 

andra två.  

 

GEMENSAM SAMMANFATTNING 

Våra informanter representerar två sidor av myntet. Där man å ena sidan känner att lärare är 

någon som kan finnas där och stötta och ge hjälp och råd när någon mår dåligt, och å andra 

sidan där lärare är någon som endast ska fungera som en källa till kunskap.  

De svarade dock likvärdigt när vi pratade om vad som gör en bra lärare, en ganska simpel 

fråga med enkla, raka svar där samtliga konstaterade att en bra lärare är någon som förklarar 

så att de förstår.  
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Robin, Toni, René och Alex kunde däremot vara motsägelsefulla i sina svar, då de sa att de 

inte hade något behov av att en lärare la sig i deras liv men att de såg nyttan i att det kunde 

vara bra för andra. Kim däremot erkände och förklarade öppet att denne ansåg att det var bra 

att lärare la sig i elevers liv ibland när de mådde dåligt. Gaby hade också varit med om lärare 

lagt sig i dennes liv och det hade däremot inte varit en positiv upplevelse, utan gav denne en 

känsla av obehag. Det fanns en klar vilja av att man skulle separera skolan och privatlivet.  

Det finns en klar majoritet av våra informanter som inte tycker att lärare har påverkat deras 

personliga utveckling eller deras självkänsla. Och dessa informanter har en sak gemensamt 

och det är en aktiv fritid. Samtliga informanter, utom Kim, har fler än tre olika kompisgäng 

samt har en fritid där de ägnar sig åt att sporta. Kim står ut då denne faktiskt inte har någon 

mer aktivitet på fritiden än att spela tv-spel med sina vänner och gå på promenader själv. Det 

var också Kim som tyckte att en lärare ska kunna lägga sig i elevers liv och tyckte att det var 

bra att lärare hade gjort det med denne.    

 

ANALYS OCH TOLKNING 

När vi ser tillbaka på det som har sagts och för all del, det som inte har sagts via den icke-

verbala kommunikationen, kan vi se på våra informanters svar att man hamnar i två olika 

läger. Det fanns de som pratade om relationen med lärare som något som betyder mycket för 

dem personligen, medan resten ansåg att relationen mellan lärare och elev kan betyda mycket 

”för andra elever”. Med samtliga intervjuer ställde vi en allmän fråga som behandlade just hur 

lärare ska förhålla sig till elever och då menade alla informanter att lärare ska se om någon 

mår dåligt och hjälpa den personen att må bättre. Läraren kunde också i det skedet få andra 

elever, lärare och föräldrar runt omkring den eleven att förstå att någon mår dåligt och att man 

på så sätt kollektivt kan få personen att må bättre. 

Annat var det när vi ställde följdfrågan om en lärare någonsin lagt sig i deras egna privatliv. 

Där var det bara två som sa att så var fallet, varav en upplevde det som obehagligt medan den 

andra tog tacksamt emot hjälpen. Resterande fyra informanter hade inte upplevt att en lärare 

lagt sig i deras privatliv, men att det hänt andra.  Vilken roll spelar läraren i dessa unga 

människors liv? Kan det vara så att en lärare ”bara” är en någon som lär ut kunskap? Eller 

säger våra informanter något till oss, utan att säga det? Blir de mer påverkade än vad de ger 
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sken av? Om de ser behovet av att lärare påverkar andra, hjälper andra, ser andra, kan det inte 

riktas tillbaka till dem själva också?   

 

SPEGEL-JAG OCH PRIMÄRGRUPPER 

Precis som Cooley säger speglar vi vårt jag med andra, vi jämför oss med andra för att förstå 

oss själva. Hur kan samtliga informanter vara medvetna om att lärare kan ge stöd och vara till 

hjälp för andra om de inte har upplevt detta själva? Själva utgångspunkten och kärnan med 

spegel-jaget är just att vi känner igen oss själva i andra och utifrån denna interaktion skapar 

vårt jag.  

De tre dimensionerna av spegling uppstod i interaktionen mellan en lärare och Kim, då läraren 

pratade med eleven om dennes person. Vi tror att eleven upplevde en känsla av stolthet eller 

förödmjukelse efter samtalet. Det vill säga att informanten upplevde någon form av 

självkänsla vilket i sig är utvecklande för individen. Utmaningen efter detta har handlat om att 

försöka komma i balans med det nya som uppstått och det gamla som varit. 

Våra informanter är ju en del av den sociala strukturen ”skolan”. Vare sig de vill det eller inte, 

tillbringar de mesta av sin tid i skolan där de omges av inte bara kamrater utan också de som 

har ansvaret för dem; lärarna. Kan det vara så att våra informanter, när de interagerar med 

lärare, har en skev bild av hur läraren uppfattar dem? Och att de därför vill hålla ett visst 

avstånd till dem? Eller kan det helt enkelt vara så att de fem informanter som helst separerade 

privatlivet och skolan, helt enkelt inte kunde identifiera sig i det som läraren återspeglade till 

dem?  

Hur man ser på sig själv och hur jaget utformas och skapas är en hela tiden pågående process. 

Det är ingenting som avstannar eller blir konstant eller statiskt. Det är en organisk process. 

Och våra informanter är i puberteten, den del av livet där man inte bara ska bryta sig loss från 

föräldrar och försöka bli självständig, utan man ska försöka hitta det kall man har i livet.  

För att ge ytterligare djup i detta resonemang menar ju Cooley att begreppet med-människa 

förklarar hur viktiga andra människors handlingar är för oss som utvecklande individer, vi är 

människor med andra. Oavsett hur våra informanter väljer att tala om vilken betydelse en 

lärare har för dem, kommer lärarens handlande att få en relationell betydelse för alla våra 
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informanter. Hur en handling värderas beror på hur den tolkade och den tolkande värderar den 

handlingen. Är det verkligen helt omöjligt att våra informanter inte påverkats av hur lärare har 

behandlat dem? Som Robin sa ”en lärare sa att min kompis var dum i huvet och pantad 

liksom och det är inte okej”, efter detta påstående sa informanten också att det hade påverkat 

inte bara kompisen, utan också informanten själv. Informanten kan, om man tolkar det enligt 

vad Cooley säger, uppleva den speglingen med läraren.  

Informanterna utvecklas i de möten med de grupper man tillhör och sin uppfattning om det 

egna jaget. Viktigt är att poängtera är att de olika grupperna fyller olika funktioner, samt att 

inte alla relationer i alla grupper är lika viktiga och inte påverkar individen lika mycket. Men 

det är just i samspelet med dessa olika grupper i sin omgivning som individens jag uppstår, 

formas och utvecklas. Alla informanter utom Kim har alla flertal grupper av vänner och är 

även med i olika idrottslag och lägger kanske större vikt i dessa grupper än just de som 

återfinns i skolans värld. 

Eftersom våra informanter hade olika typer av primärgrupper, blev också sättet läraren kan 

påverka dem olika stort? Som vi redan konstaterat hade samliga informanter, utom en, en 

aktiv fritid där de ingick i inte bara sportsliga aktiviteter, utan de hade också fler olika 

kompisgäng. De kanske låter sig influeras och påverkas mer av andra vuxna i deras 

omgivning, som de tränare de har?  

Då våra informanter hade en tydlig önskan om avgränsning mellan det privata och skola så är 

vår upplevelse att informanterna inte kommer att ta till sig en lärare i en primärgrupp. 

Däremot skulle informanterna kunna utveckla någon av sina vänskapsgrupper eller deras 

idrottslag till en primärgrupp, vilket i sig redan kan ha skett.  

Informanternas självförverkande sker i större utsträckning utanför skolans värld. Det sker i 

alla fall inte i samspel med lärare, som de öppet erkänner. Då informanterna har en tydlig 

uppdelning i vad som bör finnas med i den relationen till lärare förutsätter vi att mycket av 

informantens självförverkligande och utveckling av jaget växer fram i samspel vid andra 

tillfällen. Men det skulle även kunna vara så att informanterna redan nu har en ganska tydlig 

bild av sig själv. Och att informanternas jag har kommit långt i den process som leder till ett 

tydligt och välutvecklat jag och också en god självkänsla och läraren inte behövs till detta. 

Det kan även i något fall vara så att eleven inte själv ser vilken innebörd läraren har i dennes 
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liv.   

  

I, ME, GENERALISERADE ANDRE OCH SIGNIFIKANT ANDRE 

Precis som Mead menar skapas jaget från dagen då vi föds. Han menar att medvetenhet 

kommer av erfarenheter och man ska sätta in sig själv hos de andra som man interagerar med. 

Den erfarenhet våra informanter har kommer från skolan givetvis, men också från umgänget 

med vänner, de olika aktiviteter de medverkat i och från familjen. För att våra informanter ska 

kunna ta åt sig av och påverkas av lärare, måste man alltså först kunna sätta sig in i lärarens 

personlighet och motiv. Så om vi ska fråga oss hur informanternas självkänsla påverkas av 

lärare beror ju på deras förmåga att förstå deras beteende och hur bra de kan ”leka någon 

annan”.  

De informanter som har valt att hålla relationen mellan lärare och dem själva på en opersonlig 

nivå, kan detta bero på att de helt enkelt inte vill eller kan förstå lärarens motiv till att komma 

dem närmare. Vår Kim som faktiskt tyckte att det var bra att lärare hade interagerat med 

denne på ett mer personligt plan och som hade påverkat denne skulle då, enligt Mead, ha en 

förståelse för hur läraren resonerade och dennes beteende.  

Men hur vi beter oss skiljer sig också åt när det kommer till vilket sammanhang det gäller. De 

informanter som menade att lärare inte påverkar dem kanske har andra personer i deras 

omgivning som betyder mycket för dem och som spelar en större roll för deras självkänsla än 

vad en lärare någonsin kommer att göra. De fem informanterna hade som sagt en mycket 

aktiv fritid med många olika gäng med vänner som kanske gav dem det som de behöver för 

att utveckla en stark självkänsla. Men de hade också andra vuxna genom sina sportsliga 

aktiviteter som får en större roll i deras personliga utveckling och självkänsla. Det kan vara så 

att de är sig själva och lärare spelar en biroll för deras personliga utveckling, men att det är i 

sammanhanget ”skola” som gör att de är på ett annat sätt mot när de utövar sin sport eller 

umgås med sina vänner eller familj. Precis som Mead menar, är vi inte samma person hela 

tiden i mötet med andra människor utan det varierar beroende på tid, plats och personer.  

De fem informanterna och deras lärare har kanske inte heller samma sätt att kommunicera 

med varandra och därför kommer de inte heller att ha en närmare relation till varandra. Det 

som Kim såg som omtanke och stöd, delas kanske inte av de andra fem då de har helt andra 
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sätt att kommunicera. Informanternas jag utvecklas i samspelet med andra individer. Dessa 

andra individer representeras av de individer som finns i informanternas olika 

gruppkonstellationer. Det kan vara så att läraren inte behövs till att utveckla jaget hos eleven. 

Att informanten E upplever en konflikt då läraren talar med denne om dennes privata person 

kan också utifrån Mead ses som att det gamla rollövertagandet och de gamla normerna och 

värderingarna styr över det nya rollövertagandet som de får i den nya relationen. Detta 

innebär att informanten måste anpassa sig och hitta nya vägar för rollövertaganden och på så 

sätt införliva nya normer och värderingar, som står i konflikt med det Gaby ser som sig själv. 

Men på samma sätt som eleverna som inte förstår lärarens beteende alla gånger, kan det vara 

tvärtom också. De lärare som dessa informanter har, kanske inte har förmågan att 

kommunicera med dessa elever på ett sätt som gör det lätt för eleverna att ta till sig 

informationen och på så sätt låta läraren påverka deras självkänsla.    

Med hjälp av de här grupperna utanför skolan ges individen möjlighet att utvecklas och bli 

objekt, det vill säga att se sitt ”själv” i förhållande till andra. Informanterna blir i samspelet 

med dessa andra människor ett objekt och på sätt får möjlighet till självreflektion och det är så 

de olika delarna av en individ och en personlighet kan uppstå och utvecklas. Som Mead 

förklarar med hjälp av I och Me, kan vi förstå att informanterna på något sätt har upplevt sig 

själv som den handlande, som har en relation med en annan människa men samtidigt även har 

reflekterat över de reaktioner som har uppstått med samspelet med läraren.  

Den signifikanta andra kan finnas i flera olika grupper där rollövertagandet får en större 

betydelse för vår självuppfattning. Och kan på så sätt bidra till en större och djupare 

självuppfattning hos individen. Vidare bör vi också nämna att denna signifikanta andra inte 

alltid återfinns inom familjen utan kan också representeras av andra individer i denna persons 

omgivning. En lärare kan representera den signifikanta andre och på så sätt ha en större 

betydelse för en elev, precis som blivit fallet hos Kim. 

När läraren tog ansats till samtal med Kim, upplevde informanten att det uppstod en konflikt 

kring utvecklingen av deras relation. Läraren har efter samtalet blivit en signifikant andre och 

fått en viktigare och större del av informantens liv. Genom detta kommer relationen med 

läraren att ha en påverkan på både den personliga utvecklingen och det fortsatta byggandet av 

en god och stark självkänsla eller även kanske motsatsen. 
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Läraren fyller inte en så viktig roll att den skulle kunna bli en signifikant andre för alla 

informanter förutom Kim. Det finns inget som tyder på att informanterna vill ha någon 

djupare kontakt och därför finns det heller ingen anledning att skapa ett rollövertagande där 

relationer utmanas och att göra något som gör att relationen med lärare får någon större 

betydelse för dem än vad den har idag.   

Vi anser att informanterna visar tydligt att det inte alltid sker ett rollövertagande där lärare blir 

signifikanta andra. Det handlar i deras fall om en pedagogisk relation där fakta står i centrum. 

Vi tror inte att informanterna har något behov av att ett personligt rollövertagande är 

nödvändigt.  

Denna relation kan ses som ett tydligt exempel på att våra rollövertaganden faktiskt inte alltid 

har en stor påverkan på våra sociala jag, utan det finns andra relationer som är av större vikt i 

vår omgivning och som kommer att spela större roll för vår personliga utveckling och 

självkänsla.   

När det gäller subjekt och objekt, befinner de sig endast på objekt-stadiet. Då informanterna 

enbart ser läraren som en källa till kunskap och information. Informanterna visar inget 

intresse av att delge läraren någon personlig del av sig själv. Därför finns det inte heller något 

behov av informanterna att utforska detta tillsammans med läraren.  

Vidare anser vi att det är viktigt att ändå poängtera att informanterna och läraren, enligt Mead, 

ändå påverkas av varandra då individen påverkas av de relationer som finns runt omkring en 

oavsett hur dessa ser ut. Det är också viktigt att poängtera att trots informanternas avoga 

inställning till en relation med läraren så uppstår det faktiskt en interaktion mellan dessa, då 

interaktion enligt Mead även uppstår omedvetet.  

 

SOCIALA BAND OCH SAMKLANG 

Ett socialt band är ju något som finns mellan människor och att det får en betydelse när det 

kommer i relation till andra. För att bygga ett socialt band måste man ha en bra och 

fungerande kommunikation. För att få ett fungerande socialt band måste det alltså finnas god 

kommunikation, som består av inte bara ett beteende utan även inre tankar och känslor. 

Majoriteten av våra informanter vittnar ju om att det inte finns ett starkt socialt band mellan 
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dem och lärarna. Vad kan det bero på? Beror det på en ovilja? Eller handlar det svaga sociala 

bandet helt enkelt om att kommunikationen brister? Eller kan det vara så att de själva inte 

upplever bandet som stark fast det är det? 

För att en lärare ska påverka dessa elevers självkänsla måste det också finnas ett visst mått av 

förståelse från bådas håll. Vi kan bara spekulera i vad detta kan bero på, men enligt dem 

själva menar de att lärare inte spelar en så stor roll i deras liv utan lärare är någon som finns 

där för att lära dem de ämnen som står på schemat och inget mer.  

De informanter som sa sig inte bli påverkade av lärares attityder mot dem, har ett, vad vi kan 

se, ett uppenbart svagt socialt band. Men var och när blev det så? När de talade om lärare 

handlade det mesta om bedömning av deras kunskaper och inte så mycket om hur de var som 

människor, kan det fokus som de upplever på kunskapskrav skapa en otrygg och icke-

identifierbar kommunikation? Och skapa en osynlig vägg mellan dem och lärare?  

Robin, Toni, René, Gaby och Alex ansåg alla att lärare inte påverkade deras självkänsla 

överhuvudtaget. Den kommunikation som de beskrev handlade också endast om bedömning 

och betyg, inte så mycket om deras självkänsla eller personliga utveckling. För att ta hjälp av 

Scheff för att förstå detta vill vi påstå att dessa elever och deras lärare inte var i samklang med 

varandra. Det fanns alltså inget samförstånd och därför inte heller någon större vilja att dela 

med sig eller låta sig påverkas. Därför kan inte heller läraren ha någon betydelse för deras 

självkänsla, då de inte tillåter dem att komma nära.  

Det var bara en av våra informanter som menade att det hade varit bra att en lärare la sig i 

dennes privatliv. Hur kan det komma sig? Med hjälp av Scheff kan vi konstatera att det i den 

här relationen mellan lärare och elev finns ett samförstånd. Det sociala bandet är starkt och 

med det måste det alltså också finnas en kommunikation dem emellan som gör att den 

kommunikation som existerar är god. Både lärare och elev kan identifiera sig med varandra 

och på så sätt kan också läraren få en positiv roll i den här elevens sätt att relatera till sig själv 

och skapa sitt eget jag. Kim och läraren är i samklang med varandra, de agerar på samma nivå 

och har således en ökad förståelse för varandra och kan därför skapa ett tryggt socialt band 

emellan sig.   

Utifrån Scheffs teorier kan man säga att informanten och läraren har ett socialt band mellan 

sig, då de sociala banden faktiskt uppstår i den sociala relationen mellan dessa två. Och det är 
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en relation som händer här och nu. Eleven och läraren har enligt Scheffs teori ett 

grundläggande och basalt behov av att skapa sociala band. Och att både eleven och läraren 

strävar båda efter att sammankopplas med varandra och på så sätt strävar båda individerna att 

få ett socialt band med varandra. Det sociala bandet mellan informanten och läraren förändras 

då läraren pratar med informanten kring dess privata person, vilket i sig är ett bevis för att 

dessa sociala band aldrig är absoluta. I det samtalet sker en förändring av det sociala bandet, 

man skulle kunna säga att det sociala bandet utvecklas.  

I och med att informanten hade en positiv upplevelse av det sociala bandet kan vi säga att 

relationen mellan läraren och informanten har blivit starkare än innan. Vilket i sig kan ha en 

positiv påverkan av informantens personliga utveckling.  

Men det är svårt för både läraren och informanten att hitta rätt balans i sin relation till 

varandra för att inte riskera det sociala bandet, då dessa band hela tiden förändras och kan 

klippas av och relationen blir omintetgjord.  

Vid detta tillfälle är det läraren som tagit det första steget till att det sociala bandet förändras 

och utifrån det vi får veta av eleven, så har läraren lagt det på exakt rätt nivå. Detta utifrån att 

eleven vid intervjutillfället har en positiv upplevelse av samtalet. Vidare tror vi att läraren 

förutom att ha sagt rätt saker även sa det på rätt sätt och att de två individerna uppträdde på ett 

icke-verbalt, acceptabelt sätt gentemot varandra.  

Läraren och eleven kommunicerar på samma nivå, vilket gör att de förstår varandra och är i 

samklang enligt Scheff. Med det menar vi att inte bara deras verbala kommunikation 

överensstämmer med varandra utan att även deras beteende till varandra befinner sig på 

samma nivå som den verbala och den goda kommunikationen. Läraren och eleven är i 

samklang och det är ytterligare ett bevis på att deras sociala band är tryggt och bra.  

När det gäller det sociala bandet mellan majoriteten av informanterna och lärare skulle man 

kunna säga att det i det sociala bandet inte är i samklang. Detta på grund av att man inte 

kommunicerar på samma nivå då det från informanternas sida inte finns något intresse till 

detta.  

Vi menar att elev och lärare kanske ligger på samma nivå när det gäller kommunikation, men 

att informanterna har valt att bortse från denna kommunikation och på så sätt omedvetet väljer 

att inte stärka det sociala bandet. Detta skulle kunna bero på att de inte samspelar på samma 
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grunder men vi tolkar detta som ett försök till ett medvetet val hos informanterna då denna 

tydligt visar att relationen bör handla om kunskap.  

Det sociala bandet mellan dessa två (elev och lärare) omprövas, liksom alla sociala band, men 

att det sociala bandet bara upprätthålls. Det vill säga att det varken blir starkare eller svagare 

utan befinner sig på samma nivå som innan. Viktigt är att påpeka att det trots allt finns ett 

socialt band mellan dessa två, då det sociala bandet enligt Scheff är något vi omedvetet 

strävar efter.  

Den personliga utvecklingen hos informanten, handlar här inte om att utvecklas som person 

per say utan det handlar kanske snarare om att utvecklas genom kunskap och på så sätt 

faktiskt även få en personlig utveckling.  

Vi skulle kunna tolka informanternas svar som att det sociala band som förenar informanten 

med omvärlden via läraren handlar om ren fakta och kunskap. Viktigt att poängtera kan vara 

att det för informanten kan ses lika viktigt med kunskap som personlig utveckling och 

påverkan av självkänsla. Då informanterna kan få den personliga utvecklingen genom andra 

sociala band. Ett exempel på ett sådant socialt band för denna informant skulle kunna vara en 

relation med en annan grupp som informanterna har tillgång till. Vi vet till exempel inte 

huruvida deras kontakt med tränare eller lagkamrater ser ut och kan således inte heller dra 

några sådana slutsatser, men det är värt att notera. 

Man skulle kunna säga att informanternas motiv till interaktion handlar om 

kunskapsinhämtning.   

 

OM VI ÄR EFTERKLOKA…  

Vi vill börja med att kritiskt granska oss själva rent metodologiskt. Vad vi önskar att vi hade 

gjort annorlunda är att komplettera intervjuerna med någon form av annan 

informationshämtning. Ett passande sådant sätt skulle kunna ha varit observationer. 

Observationer skulle kunnat ge oss en tydligare bild av den interaktion som sker samt att 

förstärka eller förkasta de slutsatser vi dragit av intervjuerna. Det hade också eventuellt kunna 

gett oss möjlighet att se en skillnad på vad informanterna uppvisar och vad de säger.  
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Observationerna hade eventuellt kunnat ge oss en djupare insikt i de relationer mellan lärare 

och elev som uppstår i en klassrumssituation. Observationer hade även gett oss möjlighet till 

att se den andra sidan av denna relation och på så sätt ge ett bredare perspektiv och kunnat ge 

oss större insikt på hur relationen påverkar elevens självuppfattning. Observationer hade 

kunnat ge oss möjligheter till att faktiskt se förslag till förändringar och se förändringar som 

sker och som skulle kunna ske i relationen. Detta skulle kunna göra att vårt arbeta faktiskt 

skulle kunna komma till användning på ett helt annat sätt i den kultur och miljö som 

klassrumssituationer står för. Observationer var en grundtanke att använda sig av, men då 

arbetet faktiskt har en tidsbegränsning var det inte möjligt att genomföra detta.  

Vidare bör vi i vår kunskapsinhämtning använt oss av fler informanter för att på så sätt 

säkerställa eller för att få ett bättre och tydligare resultat. Ursprungligen var vår tanke att ha 

med fler informanter och vi bör ha tillfrågat olika informanter tidigare, tydligare och med 

klara tidsramar. Detta på grund av att det alltid finns informanter som hoppar av och som när 

det kommer till kritan inte riktigt har det intresset som de först har uppvisat. Ett hinder som vi 

ser med att intervjua underåriga är att vi måste ha föräldrars godkännande, vilket alltid tar 

längre tid än vad man räknat med. Dessutom låg tiden för uppsatsen dåligt till i jämförelse 

med den tid eleverna befinner sig i strax innan jul då de ska ha betyg. Önskvärt hade kanske 

varit att genomföra dessa intervjuer i mitten av terminen eller på elevernas fritid så att 

skolarbetet inte blir stört.  

För att få en fördjupning och försöka se om de hade någon annan vuxen som påverkade deras 

självkänsla, kanske vi skulle ha varit medvetna om detta när vi inledde forskningsprocessen. 

Då vi var väldigt fokuserade på relationen mellan lärare och elev och om lärare påverkar 

elevers självkänsla, var detta något som föll bort under intervjutillfällena. Detta hade annars 

varit ytterligare en intressant vinkel på uppsatsen med tanke på den information vi inhämtade 

från våra informanter. 

Vi skulle även om möjlighet hade givits försökt att återge den andra sidan av relationen, det 

vill säga lärarens, för att på så sätt få ett helhetsperspektiv. Vi inser att den information vi har 

presenterat kan uppfattas som ensidig och tillkortakommande. Däremot anser vi att den 

information, knapphändig som den må vara, ger en tydlig bild i informanternas sätt att se på 

relationen till sina lärare.   
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GÅR DET ATT FÖRÄNDRA? 

En tydlig reflektion efter intervjuerna är att det första eleverna pratar om är sina betyg och 

huruvida läraren uppfattar deras kunskapsinhämtning och inte hur deras relation ser ut 

gentemot varandra. Vi anser att det är tydligt att det är väldigt stor fokusering på 

kunskapshämtning och betyg hos våra informanter i dagens skola.  

Vi hade önskat att vi hade kunnat se att läraren kunde ha en större personlig vikt för eleverna 

då eleverna tillbringar mest tid i skolmiljön. Samt att eleverna befinner sig lång tid i skolan 

och därmed är i behov av vuxna som kan hjälpa till att hjälpa till när det gäller elevernas 

personliga utveckling 

Vi inser dock att detta kan vara svårt i dagens skola då läraren ansvarar för många elever och 

har väldigt lite tid till relationer med sina elever då deras arbetsuppgifter består av stor del 

administrativt arbete.  

En fundering som uppstått efter arbetets gång är huruvida relationer i skolan är viktiga eller 

ej. Vi ser en tydlig skillnad mellan den utveckling som sker i samhället och den utveckling 

som sker i skolans värld. Vi anser att samhället går mot en ”psykologisering” av allt genom 

olika självhjälpsböcker och olika en större öppenhet gentemot det psykologiska välmåendet. I 

skolan däremot går man mot större kunskapskrav genom bland annat genom önskemål om 

tidigare betygssättning och fler nationella prov.  

Dessutom så är exempelvis matematik en stor del hörnsten inom förskolan idag. Denna 

utveckling inom förskola och skola kan leda till att barnet inte får möjlighet att exempelvis få 

lära sig rollövertagande inom skola och förskola utan bara lär sig ren faktakunskap. Vilket i 

sig kan leda till att elevens självförverkligande och utveckling av jag blir haltande. Detta i sig 

leder, anser vi, till ett samhälle kanske med högre kunskapsnivåer men dock med individer 

som inte har ett starkt utvecklat jag och som har svårt att samspela med varandra i sociala 

miljöer.  

Vad får vi för samhälle där vi har individer som följer den stora massan och inte har egna 

tankar? Och som har svårigheter att interagera med andra människor? Detta i sig kan leda till 

ett hårdare klimat för både barn och vuxna, vilket i sig leder till psykisk ohälsa. Vad får vi för 

samhälle där vi värderar kunskap högre än social kompetens? När det finns så stora skillnader 

i skolans miljö och i arbetsmiljön där man efterfrågar både utbildning och social kompetens, 
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hur ska dagens barn lära sig att göra både och när kunskapsinhämtning idag står högst på 

prioritetslistan?   
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D E L  4  

TILL SIST…  

Kortfattat blir kontentan av denna uppsats att elever sällan vill att läraren ska lägga sig i deras 

privatliv, men att det ändå kan finnas ett behov av detta utifrån de teoretiska utgångspunkter 

vi haft i Cooley, Scheff och Mead, samt det vi kunnat förstå via den icke-verbala 

kommunikationen vid intervjuerna.  Gemensamt för alla informanter är att samtliga tycker att 

läraren ska uppmärksamma elever som inte mår bra samt att ta kontakt med denna. Ett annat 

drag som är gemensamt för alla informanter är att samtliga har en tydlig bild av hur de tycker 

att en lärare ska vara. Men att denna bild var svår att förklara för de flesta av dem. 

Vi kan tydligt se att våra informanters svar hamnar i två olika läger. Dels fanns dem som 

pratade om relationen med lärare som något som betyder mycket för dem personligen, sen 

fanns det andra lägret som ansåg att relationen mellan lärare och elev kan betyda mycket ”för 

andra elever”, men inte för dem själva. Kan det vara så att det kommer ”för nära” om det 

handlar om en själv, men att man i själva verket vill att läraren ska lägga sig i? Frågan som 

uppstår då, finns det behov av att läraren tar större del i elevens personliga utveckling, eller 

räcker det med att läraren står för kunskapsinhämtning? Med samtliga intervjuer ställde vi en 

allmän fråga som behandlade just hur lärare ska förhålla sig till elever och då menade alla 

informanter att lärare ska se om någon mår dåligt och hjälpa den personen att må bättre. 

Läraren kunde också i det skedet få andra elever, lärare och föräldrar runt omkring den eleven 

att förstå att någon mår dåligt och att man på så sätt kollektivt kan få personen att må bättre.  

Men som vi tidigare påpekat fanns det en stor skillnad mellan våra informanter och det 

handlar om det faktum att majoriteten utövade någon form av idrott. Vi måste ta i beaktande 

att det kan påverka hur deras relationer till lärare ser ut. De fem informanter som sa att lärare 

bara ska vara lärare kan redan ha andra vuxna i deras omgivning som hjälper dem att 

utvecklas och få en bättre självkänsla. Och därför har de inget behov av att låta komma dem 

närmare.  

En vidare studie i detta är att inbegripa fler informanter från fler åldersgrupper, från de allra 

minsta till de som ska ta studenten. Det kanske finns skillnader i hur lärare påverkar unga 

människors självkänsla och självbild utifrån ett åldersperspektiv. Men att även kanske utvidga 
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frågeställningen så den innefattar inte bara lärare, utan andra relationer som finns med vuxna. 

Vilken betydelse dessa kan ha för ungdomars självkänsla?  

Våra informanter är unga människor på väg ut i vuxenlivet. De behöver att vuxna omkring 

dem uppmärksammar vem de är och hjälper dem att känna sig trygg i sig själva så de väser 

upp till att bli starka, självsäkra vuxna. De är ju faktiskt vår framtid.  

Så det kanske är viktigare med en smäll på käften än ingenting alls... 
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