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Abstrakt 

Forskning visar att läraren ses som den viktigaste faktorn i elevers prestation. Den senaste 

PISA-mätningen visar att svenska elevers kunskapsresultat har försämrats. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka lärarnas upplevelser av hur lärarrollen har förändrats, vilken 

inverkan lärarens roll har på elevers prestationer samt vilka bakomliggande orsaker kan anses 

ha bidragit till svenska elevers försämrade resultat. För att kunna besvara vårt syfte så har vi 

valt att utföra vår undersökning genom att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer samt med tidigare forskning relaterad till vårt ämne. För att kunna besvara vårt 

syfte blir frågeställningarna följande: På vilket sätt upplever lärarna att deras roll har 

förändrats i klassrummet? Vad för inverkan anser lärararna att deras roll har på elevers 

prestationer? Vad anses enligt lärarna vara bakomliggande orsaker till svenska elevers 

försämrade resultat? Teorier som vi behandlat är det dramaturgiska perspektivet, idealroller 

såsom chefen, handledaren, coachen samt den monokratiska byråkratin. Med hjälp av utvalda 

teorier har vi ur ett sociologiskt perspektiv beskrivit lärarrollens förändringar och grunden till 

deras inverkan på elevers prestation samt bakomliggande orsaker till elevers försämrade 

resultat. Vårt resultat visar genomgående i våra intervjuer att lärarrollen har förändrats i 

klassrummet genom att den har gått från en pedagogisk roll till en mer administrativ roll. 

Detta anses även vara bakomliggande orsaker till svenska elevers försämrade resultat. Det har 

lett till att lärare haft mindre tid att ägna sig åt elever samt undervisning, vilket anses kan ha 

påverkat elevers resultat negativt.   

Nyckelord: Roller, prestation, struktur, relation, elev, lärare, byråkrati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Research shows that the teacher is seen as the most important factor in student achievement. 

The latest PISA survey shows that Swedish students' knowledge results have dropped. The 

purpose of this paper is to examine teachers’ perceptions of what impact the teacher's role has 

on student’s achievements, how the role of the teacher has changed and what underlying 

causes may be considered to have contributed to the Swedish student’s impaired results. To 

answer our purpose we have chosen to do a qualitative study using semi-structured interviews 

and previous research related to our topic. In order to answer our purpose is the following 

issues: How does teachers perceive that their role has changed in the classroom? What impact 

does they consider that their role has on student achievement? What according to the teachers 

considered to be the underlying causes of Swedish students' impaired performance? Theories 

that we dealt with is the dramaturgical perspective, ideal roles such as manager, supervisor, 

coach and the monocratic bureaucracy. With the help of selected theories, we have from a 

sociological perspective described the teaching of the role, changes and the basis of their 

impact on student achievement and the underlying causes for student`s impaired performance. 

Our results consistently show in our interviews that the teacher's role changed in the 

classroom by being passed from an educational role to a more managerial role. The 

consequences have led to that teachers had less time to devote themselves to the students and 

teaching, which is believed to affect students' earnings. 

Key words: Roles, performance, structure, relationship, student, teacher, bureaucracy 
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1. Inledning 

”Det är hög tid att låta lärarna vara lärare” (Björklund, 2011). Björklund (2011) menar på 

att det är dags för lärare att ta mer plats i klassrummet. Därmed diskuterar han hur 

katederundervisningen borde införas igen där läraren ägnar sin fokus på klassrummet och 

eleverna. Läraren utgör skolans viktigaste resurs och lärarens viktigaste verktyg är att under 

varje lektion undervisa och leda klassen. Resultaten i svenska skolor har sjunkit under en lång 

tid där de flesta svenska elever idag har lägre resultat än förr, vilket Björklund (2011) hävdar 

beror på att lärare tar för lite plats i klassrummet och att man som tidigare nämnt borde föra in 

undervisning i form av kateder igen. Svenska elevers försämrade betyg i svenska skolor är 

något som under den senaste tiden varit i stor fokus, speciellt inför valet 2014. Skolfrågan är 

ett omdiskuterat och aktuellt ämne som det debatteras om dagligen där fokus ligger på elevers 

försämrade resultat samt lärarnas roll i relation till detta.   

Vad är det egentligen som förändrats i skolan som leder till att svenska elever får sämre betyg 

och vad har lärarna egentligen för påverkan och inverkan kring detta? I debatten läggs det stor 

fokus på lärarna där man bland annat menar att lärarnas förutsättningar för att genomföra bra 

undervisning har försämrats (skolvalet.se). Den senaste PISA- mätningen (programme for 

international student assessment) är en utbildningsstudie och har genom prov och enkäter 

undersökt elevers kunskaper i ämnen som matematik, naturvetenskap, läsförståelse samt 

problemlösning. Undersökningen från 2013 visar att svenska elever ligger under OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) - genomsnittet och är de som 

tappar mest i kunskapsresultat (skolvalet.se). Vi finner det intressant och sociologiskt relevant 

att studera lärarnas upplevelser gällande vilken betydelse läraren och dennes roll har för 

elevers prestationer samt deras upplevelser av vad som kan vara bakomliggande orsaker till 

svenska elevers försämrade resultat. Detta för att vi anser att skolan är en viktig del både på 

samhällsnivå och individnivå. Detta genom att skolan är en stor del i samhällsprocessen samt 

en viktig resurs i individens liv. Intresse ligger även på att utifrån lärarnas perspektiv få en 

större förståelse för vad som händer i skolan, hur lärarnas själva ser på förändringarna och 

deras syn på lärarrollen.  

Universitetsadjunkten Lars-Åke Kernell (2010) menar att förr var läraren den självklara 

ledaren med auktoritär karaktär och relationen mellan lärare och elever var baserat på en 

ensidig respekt. Den gamla läraridentiteten var mer distanserad, där man som lärare, inte 

skulle komma för nära eleven. Då konsekvensen kunde bli att man förlora respekten som 

lärare. Idag är eleverna en del av arbetet och verksamheten innehåller ömsesidig respekt. 
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Åtskilliga studier har visat att elever som har eller har haft en bra relation med sin lärare har 

också engagerat sig mer. Elever som skapat en nära relation till sina lärare har lett till större 

engagemang i klassrummet.  Kindermann (2011) menar att klassrumsmiljön visat sig vara 

gynnsamt för både elever och att man bör göra en satsning på relationer som en prioritet i 

klassrummet. Bergsmann, Lüftenegger m.fl. (2012) påvisar att goda relationer och gott 

klassrumsklimat går hand i hand, vilket ökar den individuella prestationen.  

1.1 Problemformulering  

Skolan är ett aktuellt ämne inför valet 2014 vi har följt debatten och utifrån Björklunds debatt 

om läraren (2011) och PISA-mätningen samt vår förförståelse kring skolan så valde vi att 

specifikt studera detta arbetsområde. Tidigare studier har inneburit att lärarna inte alltid 

kommit till tals vilket är ytterligare en anledning till att vi väljer att fokusera oss på lärarnas 

upplevelser för att fånga vår problematik. Vår studie syftar till att undersöka hur lärarna 

upplever att deras lärarroll förändrats, dennes roll i relation till elevers prestation samt deras 

upplevelser om vad som kan vara bakomliggande orsaker till svenska elevers försämrade 

resultat. Vi vill fokusera oss på lärarens subjektiva upplevelser, där vi koncentrerar oss på 

deras ord och erfarenheter. Vi anser att det är sociologisk relevant då vår studie bygger på 

erfarenheter och upplevelser på individnivå, vilka i detta fall utgör lärarna. Vi vill genom 

lärarnas ord spegla detta på samhällsnivå och få en helhetsbild av vad som sker i skolan. Dock 

är vi medvetna om att det inte är så generaliserbart då vår individgrupp utgör en liten grupp 

och inte kan appliceras helt och hållet. Det vi däremot vill få ut är en klarare bild av helheten 

genom att ha lärarnas upplevelser som delar i helheten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med vår uppsats är att på mikronivå undersöka lärarnas upplevelser av hur deras 

lärarroll har förändrats i klassrummet, att undersöka dennes roll i relation till elevers 

prestation samt deras upplevelser om vad som kan vara bakomliggande orsaker till svenska 

elevers försämrade resultat. I förhållande till våra frågeställningar så finner vi det relevant att 

utgå utifrån deras tolkningar och berättelser. I relation till den forskning som finns hoppas vi 

därefter få en djupare förståelse för vår problematik. Därmed kommer vi att skapa mer 

övergripande frågeställningar:  

 På vilket sätt upplever lärarna att deras roll har förändrats i klassrummet? 

 Vad för inverkan anser lärararna att deras roll har på elevers prestationer? 



 
 

3 
 

 Vad anses enligt lärarna vara bakomliggande orsaker till svenska elevers försämrade 

resultat? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Vi har delat upp uppsatsen i sju delar där det första kapitlet börjar med en inledning för att 

öppna ut vårt ämne som vi skriver om, vidare tar vi upp problemformulering, uppsatsens syfte 

och våra frågeställningar. Andra kapitlet innefattar bakgrund och tidigare forskning kring vårt 

ämne där vi under bakgrund lyfter fram en PISA-undersökning, förklarar kort begreppen 

skola och lärare samt belyser skolverkets riktlinjer. Under tidigare  forskning tar vi upp 

viktiga aspekter såsom lärarens roll, administrationen i skolan och lärare-elev relationen. I det 

tredje kapitlet redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår studie. 

Våra teoretiska utgångspunkter är: det dramaturgiska perspektivet och begreppen roll och 

fasad, idealroller samt den monokratiska byråkratin. Det fjärde kapitlet är metodkapitel och 

innehåller tillvägagångssätt och redogörelse av metodval. Vi tar även upp etiska 

överväganden, förförståelse, begränsningar och konsekvenser. Det femte kapitlet innehåller 

vårt resultat, där börjar vi med en kort presentation av varje informant och därefter belyser vi 

de kategorier som vi kunnat urskilja ur vår empiri, dessa är: lärarrollens förändringar, 

lärarollens inverkan på eleverna och bakomliggande orsaker till elevers försämrade resultat. 

Det sjätte kapitlet innefattar vår analys, där knyter vi samman resultatet med tidigare 

forskning och teorier. Vårt sjunde kapitel utgörs av en sammanfattning och reflektioner där vi 

även ger tips på fortsatt forskning kring vårt ämne. 
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2. Bakgrund  

I detta kapitel redogör vi en kort sammanfattning av skolverkets innehåll och går sedan vidare 

till att förklara begrepp såsom skola och lärare, dessa begrepp är relevanta för vår uppsats på 

så sätt att det är lärarnas perspektiv som fokus ligger på samt att det är själva skolmiljön som 

är vårt fält. Vidare förklaras det kort om den senaste PISA-undersökning där man undersökt 

svenska elevers kunskapsresultat.  

2.1 Skolverket  

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 

ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket.se). 

Lärarnas uppgifter enligt skolverket är att diskutera det svenska samhällets värdegrund och 

konsekvenserna för det personliga handlandet med eleverna. Lärarna ska redovisa och 

diskutera problem, uppfattningar och värderingar öppet med eleverna samt tillsammans med 

övrig personal, om nödvändigt vidta åtgärder för att motverka diskriminering och kränkning i 

alla former. Lärare och elever ska tillsammans utveckla regler för samvaron i den egna 

gruppen och arbetet (Skolverket.se). Gällande att lära ut kunskaper till eleverna så skall 

läraren ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

Vilket innebär att läraren ska försöka hjälpa eleven utifrån varje elevs förutsättningar. Läraren 

skall stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan samt ge utrymme 

för förmågan att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. Läraren ska handleda, 

stimulera och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Samarbeta med andra lärare i 

arbetet för att nå utbildningsmålen samt organisera och genomföra arbetet så att eleven bland 

annat utvecklas, får stöd, får självständiga uppgifter, eget ansvar samt får en möjlighet att 

arbeta ämnesövergripande (Skolverket.se) 

2.1.2 Skola och lärare 

Skolan utgör en institution som bildats för att elever eller studerande, under ledning av lärare 

skall kunna tillägna sig utbildning. Skolan blev kommunal år 1991 vilket innebar att 

kommunerna fick ett ökat inflytande. Kommunen beslutar till exempel om klasstorlek, 

resurser för elever med särskilda behov hur det skall användas, lokala timplaner, 

lärarrekrytering, lärartjänstgöring och skolans ledningsfunktioner (Stensmo, 1997). Skolan är 

den plats där barn och unga möter de vuxnas värld, det är en mötesplats för elever, lärare och 

annan skolpersonal. Enligt lagen är elever i barn och ungdomsskolan tvungna att komma till 

skolan till och med sitt 16: e år då detta utgör den obligatoriska skolan (Stensmo, 1997). 
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En lärare är i allmän bemärkelse vilken person som helst, en avsändare, som undervisar, 

förkunnar eller handleder rörande något som är tänkt att bli till kunskap hos mottagaren.  

Lärarens erfarenhet, kompetens, utbildning och personlighet påverkar verksamheten i 

klassrummet. Verksamheten i klassrummet är beroende utav lärarens villighet att fortbilda sig 

och vidareutveckla sin yrkeskompetens i takt med förändrade förväntningarna på skolans 

uppgifter i samhället (Stensmo, 1997). 

 

2.1.3 PISA (Programme for International Student Assessment) 

Sverige deltog år 2012 för femte gången i OECD:s (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) internationella studie PISA. PISA är en utbildningsstudie som genomförs 

vart tredje år och undersöker elevers kunskaper genom prov och enkäter i matematik, 

läsförståelse och naturvetenskap. Undersökningen syftar till att undersöka hur varje lands 

utbildningssystem bidrar till att 15 åriga elever är rustade för att möta framtiden. PISA lägger 

vikt vid elevers förmåga att sätta in kunskaper i ett sammanhang. Där elever ska kunna förstå 

processer, tolka och reflektera över information samt kunna lösa problem. PISA har väckt stor 

uppmärksamhet runt om i världen. Resultaten har diskuterats och analyserats och fått olika 

konsekvenser i olika utbildningssystem. I Sverige så har PISA medverkat till att 

uppmärksamma en allt mer negativ utveckling för elevers kunskapsresultat och det har även 

bidragit till diskussioner om eventuella förändringar i det svenska skolsystemet (skolvalet.se). 

2.1.4 Lärarens roll 

 I en debattartikel (2011) skriven av utbildningsministern Jan Björklund (FP) diskuteras han 

lärarens roll i undervisningen och hur det påverkar eleverna. Björklund (2011) menar att 

upphävningen av katederundervisningen är en bidragande faktor som lett till sviktande 

skolresultat och ökade klassklyftor. Han menar att lärarna måste ta plats i klassrummet igen, 

eftersom läraren är den viktigaste resursen och det viktigaste verktyget lärarna har, är att 

under varje lektion undervisa och leda klassen. Den dominerande trenden bland politiker och 

pedagoger under de senaste fyrtio åren har varit att eleverna ska ta eget ansvar och att lärarens 

roll ska förändras från undervisande till handledande. Detta har lett till att elever lär sig mer 

mekaniskt och missar ofta att få en djupare förståelse för problem (Björklund, 2011). 

Politikers och pedagogers strävan att avskaffa ”katederundervisningen” innebar krav på mer 

självständigt arbete från elevernas sida och mindre strukturerad undervisning. Dessa 

förändringar har inneburit sänkta resultat och ökat klassklyftorna. Kravet på mer självständigt 
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arbete från elevernas sida anses vara en bidragande faktor till sämre resultat, då det anses att 

eleverna lämnas själva för mycket. I rapporten framkommer det också att elevresultaten 

förbättras om man ökar tiden som läggs på undervisning i helklass (Björklund, 2011). 

2.2 Tidigare forskning  

Nedan kommer vi att presentera fem vetenskapliga artiklar vilka vi finner sociologiskt 

intressanta och relevanta i relation till vårt ämne.  

I artikeln “Classroom Context, School Engagement, and Academic Achievement in Early 

Adolescence” skriven av Avryn M. Dotterer och Katie Lowe (2011) var syftet med studien att 

undersöka sambanden mellan klassrummets sammanhang, skolans engagemang och 

akademiska prestationer bland cirka 1000 femteklassare. Författarna visar i sin studie att barn 

som har negativa relationer med deras lärare är mer benägna att ha problem relaterade till 

skolengagemang och akademiska prestationer. De hänvisar också till en annan studie som 

visar att barn som känner en känsla av tillhörighet och socialt stöd är mer benägna att vara 

engagerade och delta i skolans aktiviteter. Barn som har konfliktfyllda relationer med sina 

lärare känner inte samma stöd och anslutning och kan därför känna sig bortkopplade från 

klassrummets aktiviteter. Det är därför viktigt att det finns möjligheter i skolan för lärare att 

skapa en bra relation med eleverna då detta är gynnsamt för eleverna (Deci, Ryan och 

Wentzel i Dotterer och Lowe, 2011) Resultat visade på att en förbättring av 

klassrumskvaliteten kanske inte är tillräcklig för att förbättra samtliga elever. Elever utan 

tidigare prestationssvårigheter kunde främjas av klassrumskvalitén till skillnad från elever 

med tidigare prestationssvårigheter som kan behöva ytterligare strategier än en god 

klassrumskvalité.   

Vidare har vi valt att ta upp artikeln “The role of classroom structure in fostering students' 

school functioning: A comprehensive and application-oriented approach” (2012) där 

författarna Evelyn M. Bergsmann, Marko Lüftenegger m.fl. (2012) fokuserar på 

klassrumsstrukturen. Det vill säga hur lärare konstruerar uppgifter såsom att dela auktoriteten 

i klassrummet mellan elever och lärare samt utvärdera elevernas framsteg. För att genomföra 

sin studie fick 1561 elever från klass fem till tretton från Österrike fylla i ett frågeformulär på 

nätet. Syftet med studien är att ge en heltäckande bild genom att undersöka sambandet mellan 

klassrumsstruktur och aspekter av elevernas funktion. Författarna delade upp elevernas 

funktion i skolfunktion och social funktion där man i studien fokuserade på den sociala 

funktionen. Skolfunktion innefattar akademiska prestationer och motivation, vilket innebär 
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förmågan att lära sig och viljan att lära sig. Socialfunktion innefattar allmänna känslor såsom 

kamrattillhörighet, ångest och välbefinnande. Studenternas sociala funktion kan relateras till 

klassrumsstrukturen. Där klassrumsstrukturen ses som ett uttryck för lärare – elevrelationer, 

då bra lärare - elevrelationer har visat sig främja god elev till - elev relationer. Samtidigt 

visade det sig även att upplevelsen av en hög undervisningskvalitet, vare sig på elevnivå eller 

på klassnivå, förutspås att gå hand i hand med högre elevfunktion. Resultatet visade att ju 

bättre studenter ur en klass utvärderade klassrumsstrukturen desto bättre utvärderade, samma 

studenter, klassrumsklimatet, vilket i sin tur är förknippat med högre individuell prestation. 

Klassrumsstrukturen skapar en atmosfär av respekt och förtroende mellan elever och lärare 

samt bland studenter som i sin tur speglar ett positivt upplevt klassrumsklimat. 

Klassrumsklimatet i meningen av studentsammanhållningen har visat sig vara en positiv 

sannolikhet för akademisk prestation (Bergsmann, Lüftenegger m.fl. 2012). 

I studien “Classroom goal structures, social achievement goals, and adjustment in middle 

school” skriven av Sungok Serena Shim, YoonJung Cho och Cen Wang (2012), är syftet att 

undersöka klassrummets egenskaper som är kopplade till studenternas olika prestationsmål 

samt konsekvenserna av dessa i relation till social anpassning och akademiska engagemang. 

Studien utfördes på cirka 350 mellanstadieelever ur två olika skolor i USA, där man använde 

sig av ett frågeformulär. Akademiska prestationsmål har fått mycket uppmärksamhet på grund 

av deras starka nytta av elevernas engagemang och prestation i skolan, men forskare har 

alltmer börjat inse vikten av de sociala prestationsmålen i skolan så läggs fokus på detta i 

denna studie.  Det framkom att utöver de akademiska prestationsmålen så har forskare 

kommit underfund med att de sociala prestationsmålen också är av stor vikt. Man kom fram 

till i studien att de sociala prestationsmålen innefattar en oro av den sociala kompetensen 

såsom att framkomma som socialt tafatt, bli retade, uteslutas eller betraktas som nörd.  Brister 

i detta anses vara störande för elever vilket i sin tur kan hindra eleverna från att njuta av 

skolarbetet. Författarna hänvisar till en annan studie som tyder att sociala mål kan komma till 

att vara oerhört viktiga för unga tonåringars akademiska och sociala anpassning i skolan samt 

deras välbefinnande. Detta för att många ungdomar i tidiga tonår uppvisar en nedåtgående 

spiral gällande motivation, engagemang och prestation. Det visade sig att studenter som har 

sociala prestationsmål där dem utvecklar sin sociala kompetens är mer benägna att kunna 

njuta av skolarbetet och vad dem lär sig i skolan. Samtidigt så har dessa studenter ett beroende 

av reaktioner från andra där dem uttrycker en oro över deras sociala kompetens i motsvarighet 

till de studenter som inte har lika höga sociala prestationsmål (Shim, Cho & Wang, 2012).  
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Artikeln "The invisible hand of the teacher”diskuterar Thomas A. Kindermann (2011) 

lärarens roll i klassrummet. Syftet med studien är att fokusera på sociala relationer och 

ömsesidiga processer mellan lärare och elever i klassrummet. I denna studie har man utgått 

från andra studier för att bygga upp denna studie och diskuterar kring lärarens roll i 

klassrummet. Kindermann (2011) menar att läraren har två huvudsakliga roller, utöver sin 

funktion som en sändare av kulturell information och kunskap: läraren är en "myndighet" med 

avseende på samhällets regler till exempel förebild, skiljeman, socialisering agent och även en 

"facilitator" där elever utvecklar socialt samspel och social kompetens. Den andra rollen 

innebär att läraren nämligen vägleder, styr in och underlättar för barn att bilda sociala nätverk 

och intressegrupper och hur de etablera och upprätthåller nära relationer. Det kan vara denna 

kombination av roller som kan ge lärare en möjlighet att bli en av de viktigaste 

skyddsfaktorerna i elevernas liv när de måste övervinna motgångar; en lärare kan ha ett 

livsförändrande inflytande (Kindermann, 2011). Lärare kan vara förebilder för bildandet av 

hög kvalitet för inbördes relationer; lärare som ger höga nivåer av stöd för elever tenderade att 

ha klassrum med högre vänskap rörelse fram och tillbaka menar Kindermann (2011). 

Kindermann (2011) kom fram till att i många avseenden är undervisningen en handling som 

syftar till att balansera två mål att göra eleverna mer acceptabla i samhället med ett effektivt 

sätt att överföra information om utbildning och att eleverna lyckas bättre i skolan när lärarna 

bryr sig om dem, de gör bättre ifrån sig när de bryr sig om sina lärare, och även när de bryr sig 

om varandra. Alla dessa processer verkar vara ömsesidigt kopplade och uppträder samtidigt 

samt att lärarna behöver vara experter på att skapa relationer med eleverna, vägleda och 

utveckla sociala relationer. På många sätt är detta målet att göra en satsning på relationer som 

en prioritet i klassrummet (Grönlund i Kindermann, 2011) 

Slutligen lyfter vi fram studien “seeking educational quality in the unfolding of classroom 

discourse: a focus on microtransitions” skriven av Consuelo Mameli och Luisa Molinari 

(2013) så diskuteras pedagogiken samt klassrumsdiskursen och interaktionerna. Syftet med 

studien är att belysa klassrums diskurs och interaktion mellan lärare och elev. Mameli & 

Molinari (2013) menar att lärare och elever anpassar sig ömsesidigt när det gäller ändamål 

och behov. Klassrummets diskurs utgör det viktigaste verktyget för lärare och elever att 

uppfylla instruktions- och relationsmålen för undervisning och lärprocesser. Läraren och 

eleverna deltar i interaktiva utbyten för en större andel av tiden, mer än 60 %. Detta resultat 

överensstämmer med de många studier som visar att ett dialogiskt tillvägagångssätt främjar 



 
 

9 
 

elevernas delaktighet i diskurs och skolan menar Mameli & Molinari (2013). Författarna har 

genomfört sin studie genom att diskutera tre lektioner som hämtats av en korpus av data av 

totalt 32 lektioner som var video och inspelade i italienska klassrum i grundskolan. I varje 

klassrum var det mellan 18 till 24 elever. Lärarna som deltog i studien frivilligt och fick 

bestämma innehåll och längd av lektioner själva. De lärare som deltog hade en erfarenhet av 

undervisning i minst sex år Mameli & Molinari (2013). Mameli & Molinari (2013) kom fram 

till att en bra indikator på pedagogisk kvalité motsvarar elevernas förmåga och främjar 

undervisning och lärande som sammanflätade processer. Dock så är klassrummets diskurs och 

interaktion mycket komplex, och behöver bearbetas. Diskursiva drag är ett sätt genom vilka 

ett klassrums system kan utvecklas och utföra undervisning samt inlärningsuppgifter Mameli 

& Molinari (2013). 

Sammanfattningsvis så visar tidigare forskning att sociala processer är viktiga för främjandet 

av elevers prestationer i skolan. Det läggs då stor vikt på relationen mellan aktörerna i skolan, 

främst eleverna och lärarna. Relationen mellan lärare och elev tillsammans med struktur, 

prestation samt lärarens roll går hand i hand i relation till elevers positiva resultat. Ovan 

studier visar att det är gynnsamt för eleverna att ha en bra relation till sina lärare då det leder 

till bättre självkänslor och ökar chansen för att känna sig kopplade till klassrummets 

aktiviteter. Det är viktigt att utöver fokus på de akademiska prestationerna även ha fokus på 

de sociala prestationerna då som tidigare nämnt den sociala biten visat sig ha stor påverkan på 

elevers resultat. Slutligen visar sig klassrumsklimatet vara en viktig faktor för att skapa en bra 

atmosfär inne i klassrummet och på så sätt även öka elevers prestationer. 

2.2.1 Lärare och elevrelationen  

I boken ”Lärare och handledning” skriven av Hans Birnik (1999) så beskrivs hur elever förr 

hade en annan bild av läraren där denne var överordnad och eleven skulle lyda, respektera och 

ha plikter gentemot läraren. ”Undervisning är något som läraren och eleven utför 

tillsammans och man bör förstå lärarens och elevens relationer som avhängiga av varandra” 

(Birnik, 1999:11). Relationen mellan lärare och elever har utvecklats från att vara formell som 

innebär en mer strikt relation till att bli mer informell som innebär en mer medmänsklig. 

Däremot menar Birnik (1999) att trots att det är ett samspel mellan lärare och elev så är det 

läraren som är den vuxna och på det sätt också den som har större ansvar över samspelets 

form. För att samspelet ska utvecklas och innefatta medmänsklighet så krävs det att båda 

parterna ser på varandra som mer än lärare och elev (Birnik, 1999).  En lärare bör alltid tänka 

på hur denne beter sig och förstå att beteende kan påverka eleven både positivt och negativt. 
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Det är främst läraren som lockar fram ett beteende ur eleven men i sin tur bör relationen 

mellan läraren och eleven vara ömsesidig där båda parterna interagerar med varandra (Birnik, 

1999).  Som lärare ska man utgå ifrån ens eget beteende först och inte lägga alla problem i 

relationen på eleven. ”Om relationen mellan lärare och elev ska vara möjlig att använda i 

avsikt att stärka lärandet, bör lärare vara medvetna om hur det egna beteendet i interaktionen 

kan påverka eleven och relationen till denne” (Birnik, 1999:19). Det är större sannolikt att 

lärarens beteende påverkar eleven än tvärtom (Birnik, 1999).   

I boken ”Om relationell pedagogik” (2011), skriven av Jonas Aspelin, med doktorsexamen i 

sociologi och Sven Persson, professor i pedagogik så fokuserar man på det relationella 

tänkandet. Fokus ligger på vad utbildning är, lärarens förhållningssätt till eleven och vilken 

betydelse relationen mellan lärare och elev har. Lärarnas förväntningar av eleverna ökar eller 

sänker elevers prestation då studier pekar på att skolor där lärarna har höga krav har oftast 

elever med hög prestation och skolor där lärarna har mindre krav har oftast elever med låg 

prestation (Aspelin & Persson, 2011). ”Sammantaget så framstår läraren som den viktigaste 

enskilda faktorn för elevers resultat i skolan ”(Aspelin & Persson 2011:21). Läraren är den 

som kan göra skillnad för elevers möjlighet att lyckas i skolan. Trots strukturella faktorer 

såsom föräldrars utbildningsbakgrund, elevernas kön och etniska tillhörighet så är det läraren 

som är den mest betydelsefulla och mest påverkande faktorn gällande elevernas prestationer i 

skolan.  (Aspelin & Persson, 2011). För att på bästa sätt kunna påverka elevers prestationer 

positivt så rekommenderas lärare av forskare att fokusera på interaktionen i klassrummet och 

rikta sig in på att ha större frihet att utforma undervisningen (Aspelin & Persson, 2011). 

Lärarens ledarkompetenser i klassrummet där läraren varierar organiseringen av 

undervisningen och har en tydlig delegering av ansvar samt ett mått av ordning och struktur är 

viktiga för elevers lärande (Aspelin & Persson, 2011). 

Kernell (2010), beskriver hur det länge har funnits en hierarki mellan barn och vuxna, där det 

normalt sett innebar att barn var ”rädda” för vuxna. De vuxna var de auktoritära och barn var 

de underlägsna som förväntades ha respekt gentemot vuxna. Man kallade inte lärare vid 

förnamn och man sa inte ”du” till vuxna. Relationen mellan lärare och elever var förr mycket 

mer begränsad än vad den är idag. Idag innefattar relationen mellan lärare och elever en mer 

personlig relation där man ser på varandra bortom varandras titlar. ”Att lära känna en 

människa betyder bland annat att ha en förståelse för hur denna individ tänker och reagerar, 

vilka intressen, preferenser, styrkor och begränsningar personen har. Ju bättre vi känner en 
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person, desto bättre kan vi förutse hur hon fungerar och vi får förhoppningsvis en fungerande 

relation” (Kernell 2010:172).  

I boken ”Ledarskap i klassrummet” skriven av Christer Stensmo (1997) så menar han att 

klassrummet är elevernas och lärarnas arbetsplats. Han menar att läraren är klassens formella 

ledare, vilket innebär att läraren har det faktiska ledarskapet när det gäller relationen mellan 

lärare och elev. Aktuella studier i klassrummet visar att det pågår en hel del aktiviteter i 

klassrummet som konkurrerar med den undervisning som lärare försöker utöva, där eleverna 

har ett informellt ledarskap i klassrummet. Lärarens formella ledarskap och elevernas 

informella ledarskap gör att det förekommer en konkurrens om det faktiska ledarskapet 

mellan läraren och eleverna (Stensmo, 1997). 

2.2.2 Administration  

I boken ”Klassrummets mikrovärd” skriver sociologen Jonas Aspelin (1999) om 

verksamheten i skolan och menar att man styrs utav ett schema som anger vilka ämnen som 

skall behandlas och vilken tidpunkt detta skall ske. Aspelin (1999) menar att i klassrummet så 

är relationerna mellan lärarna och eleverna tydligt rangordnade. Lärarnas uppgifter innebär att 

han/hon ska organisera samspelet i klassrummet, kontrollera tiden, samt ge både belöningar 

och straff till eleverna. De moderna skolorna är belöningsorienterade som innebär att lärarna 

till stor del framhäver positiva sidor av elevernas beteende och har överseende med de 

negativa.  

Liselotte Ohlson är lärare och har skrivit boken ”Pedagogiskt ledarskap”(2007) . Ohlson 

(2007) förklarar, att administrera innebär att styra och förvalta. Administration är de verktyg 

som används för att styra och leda en verksamhet (Ohlson, 2007). Den administrativa ledarens 

verktyg innefattar bland annat register, papper och pärmar. Vad den administrativa ledaren 

arbetar med beror på var man jobbar någonstans exempelvis en lärares administrativa 

uppgifter är bland andra, att planera kurser och lektioner, utvärdera lektioner, skicka 

informationsbrev och så vidare. Jobbar man inom kommunen så innefattar det administrativa 

ledarskapet oftast uppgifter högre uppifrån såsom från skolverket (Ohlson, 2007). Motsatsen 

till en administrativ ledare är en pedagogisk ledare. En pedagogisk ledare innefattar en synlig 

och aktiv roll, där man till exempel som lärare, undervisar i klassrummet. Däremot idag så har 

lärarna, förutom dem pedagogiska uppgifterna även mycket administrativa uppgifter. ”I 

många organisationer gör man ofta misstaget att ge ledare, som är framgångsrika på ett 

område, befogenheter att leda även på ett annat område. Det är lätt att sådana arrangemang 
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misslyckas” (Ohlson 2007: 160). Detta kan medföra negativa konsekvenser, då en pedagogisk 

ledare oftast inte är lika duktig på att vara en administrativ ledare, och tvärtom (Ohlson, 

2007).  

Ovan forskning visar mycket hur man som elev förr hade en helt annan relation till sina lärare, 

där denna relation var mer distanserad och begränsad. Dessa studier visar idag att relationen 

har kommit till att bli mer öppen och diskuterbar. I takt med att relationen mellan lärare och 

elever har kommit till att bli mer öppen och avslappnad så har även lärarrollen förändrats. Då 

elever idag har mer frihet att få tycka och säga vad dem tycker så kan detta ibland leda till att 

relationen blir allt för öppen. Det är viktigt för läraren att inta sin roll som innebär att denne 

har huvudansvaret trots att eleven också har sitt ansvar i lärandeprocessen. Det är dock läraren 

som ska vara den som ska ha det faktiska ledarskapet och styra det mesta.  Lärarrollen 

innefattar idag mycket administrativa uppgifter utöver de pedagogiska uppgifterna där denne 

måste finna en balans mellan dessa två. 
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3. Teorier  

I detta kapitel redogör vi för de teorier och begrepp som är relevanta för vår uppsats. Dessa 

teorier kommer att fungera som vårt analysverktyg senare i uppsatsen och kommer  även att 

fungera som ett verktyg för att även kunna föra diskussioner kring våra frågeställningar. Vi tar 

upp Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv där vi fokuserar på begrepp såsom roll och 

fasad. Vidare tar vi upp tre begrepp, vilka är chefen, handledaren och coachen, dessa ses som 

idealroller. Den sista teori som vi använder oss av är den monokratiska byråkratin vilket  

beskriver tjänstehierarki som finns i stora organisationer.  Vi vill med hjälp av dessa teorier 

skapa en förståelse kring vår problematik.  

3.1 Det dramaturgiska perspektivet 

I boken ”Jaget och maskerna” beskriver sociologi och antropologiprofessorn Erving Goffman 

(2004) det dramaturgiska perspektivet som en samhällssyn. Han menar att, när man ska göra 

intryck på andra människor, spelar man teater alltså gör ett framträdande. Detta beskriver han 

som intrycksstyrning, vilket innebär att man försöker styra och kontrollera ens agerande för 

att bättra på andras intryck av en. Inom ramarna av intrycksstyrning tar Goffman (2004) upp 

rollen som en del av framträdandet. Det handlingsmönster som i förväg är förutbestämt under 

ett framträdande kan kallas för en roll. Samtidigt så beskriver Goffman (2004) begreppet 

fasad  som en expressiv utrustning, vilket innefattar aktörens uttryck. Aktören använder 

fasaden avsiktligt eller omedvetet under ens framträdande av sin roll.  

3.1.2 Roll och fasad 

Goffman (2004) för diskussioner om rollomkastningar där han förklarar hur individer, när 

dem träffas och interagerar, håller sig till en roll som blivit tilldelad dem. Läraren kan ses som 

en del av en dramaturgi där denne spelar ett framträdande för sina elever. Som lärare måste 

man tänka på hur man agerar och beter sig då man med säkerhet påverkar elevers beteende 

utifrån sitt eget agerande (Goffman, 2004). För att förtydliga detta ger Goffman (2004) ett 

exempel på detta med ett citat från en lärare: ”… När jag får en ny klass låter jag den redan 

från första dagen få klart för sig vem det är som bestämmer…”(Goffman, 2004:20). Läraren 

förklarar hur det är viktigt att från början ha en klar och tydlig roll, i dennes fall mer dominant 

roll.  Läraren uttrycker också att det är svårt att i början vara mindre dominant för att sedan bli 

dominant utan denna roll är något man sätter sig in i början av interaktionen, istället kan man 

lätta på trycket med tiden. Detta innebär att efter man vunnit förtroende av sina elever, kan ha 

mer överseende med till exempel; elevernas beteende. Dock bör där alltid finnas gränser, en 
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lärare ska trots allt ha övertaget och vara den med huvudansvaret i interaktionen och 

relationen mellan denne och eleven.  

När man spelar en roll så innebär det att man framträder, det vill säga agerar på ett visst sätt 

under en viss period framför en speciell grupp menar Goffman (2004). I vårt fall är det läraren 

som spelar sin roll och framträder inför eleverna, vilka är observatörerna, där läraren har ett 

visst inflytande på eleverna. Goffman (2004) menar att även om den agerandes, det vill säga 

lärarens, inträde till rollen ursprungligen motiverades av en önskan att utföra den bestämda 

uppgiften eller om läraren upprätthåller den fasad som motsvarar dennes roll så kommer 

han/hon bli tvungen att göra båda delarna. Detta medför svårigheter när man tar sig an en 

uppgift man inte riktigt klarar av. Vilket innebär att läraren får inta sin roll och utföra de 

uppgifter som står till förfogande för läraren och även om man inte riktigt klarar av det så 

upprätthåller man en fasad. Det är viktigt med tron på sin roll och visa för sin publik att man 

äger sin roll för att dem ska kunna ta en på allvar. Tror man inte på sin egen roll och sitt eget 

agerande så kan man uppfattas som tvivlande inför publiken menar Goffman  (2004).  

Goffman (2004) beskriver fasaden som den del av framträdandet som fungerar på ett fastställt 

sätt för att definiera situationen och framträdandet för observatörerna. En viktig del i fasaden 

är inramningen, vilket innefattar bakgrundinslag såsom möbler, ytplanering med mera. 

Inramningen utgör scenen och rekvisitan där all mänsklig aktivitet utspelas (Goffman ,2004). 

En inramning är bunden till sin plats, vilket enligt Goffman (2004) innebär att när man 

använder sig av en speciell inramning som en del av framträdandet så kan man inte börja 

anspela på sin roll förrän man befinner sig på denna plats, och avslutandet av framträdandet 

sker när man lämnar denna plats. 

3.2 Idealroller   

Universitetsadjunkten Lars-Åke Kernell (2010) diskuterar hur lärarens roll förändrats över tid 

och relationen mellan lärare och elev. Förr var relationen mellan en lärare och elev väldigt 

strikt där läraren hade en tydlig och auktoritär roll, men nu har man en mer personlig relation 

gentemot varandra där man försöker förstå varandra och skapa en fungerande relation. 

Läraren har idag inte en auktoritär roll utan läraren kan ta sig an en roll menar Kernell (2010). 

En lärare förväntas i flera avseenden att kunna leda en verksamhet det vill säga läraren 

förväntas kunna leda eleverna i klassrummet. För att kunna leda sina elever så kan man enligt 

Kernell (2010) urskilja tre begrepp utifrån de idealroller som råder, som lärare. 
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Dessa är; (1) chefen som innebär att man är den självklare ledaren. Man styr och driver 

verksamheten med en fast hand och misslyckanden skylls ofta på omgivningen för att inte 

tappa sin egen status. Chefsrollen kan ibland skapa rädsla.  (2) Handledaren innebär att man 

vill undvika att ha en ledarroll och istället låta eleven söka. Handledarrollen innebär att man 

följer verksamheten lite halvt och undviker att framstå som en förebild. Detta gör att eleverna 

ibland kan uppleva en vilsenhet och har svårt att veta vad som förväntas av dem. (3) Coachen 

är den självklare ledaren men har en tydlig position i verksamheten. Coachrollen innebär att 

man utger tydliga regler och förväntningar men dessa är diskuterbara. Coachen tror på 

samarbete och leder verksamheten genom egna initiativ men inkluderar även andras. Denne 

fokuserar på att skapa tillit, ”vi-känsla” och sammanhang. Det är inte svårt att urskilja att 

idealbilden är den sistnämnda (Kernell, 2010).  

Kernell (2010) menar att man inte ska betrakta lärarrollen som en färdig och en uppenbar roll 

som ska spelas som på teatern. Termen ”roll” är betydligt mer dynamisk, föränderlig och 

relativ sin ”publik” än den som en skådespelare förväntas utföra. Den rollen som en lärare tar 

sig an kan man se som en tillfällig identitet som uppstår och detta ofta i lärarens egen regi för 

att på så vis göra mötet med sin omgivning det vill säga eleverna så effektiv som möjligt. 

Ordet ”roll” kan vara olyckligt men även lockande för att den har en dubbel betydelse 

exempelvis lärarens agerande spelar stor roll för vad som sker det vill säga lärarens auktoritet 

eller identitet (lärarroll) får en stor betydelse för konsekvenserna i det fortsatta dynamiska 

mötet mellan lärare och elev menar Kernell (2010). I förhållande till Goffman (2004) så 

diskuterar Kernell (2010) mer rollen som en tillfällig identitet där lärarrollen är föränderlig 

samt att han diskuterar lärarrollen som en dubbel betydelse. Goffman (2004) däremot 

diskuterar vikten av tron på sin roll som han anser är väldigt viktigt för att ens publik det vill 

säga eleverna ska ta en på allvar. Kernell (2010) diskuterar också som Goffman (2010) hur 

lärarens agerande kan skapa konsekvenser för elevers beteende. I förhållande till Goffmans 

(2004) teori så kan läraren utifrån sin roll antagligen ta sig an en utav Kernells (2010) 

idealroller det vill säga en lärare kan antigen vara coachen, handledaren eller chefen framför 

sin publik det vill säga eleverna.  

3.3 Den monokratiska byråkratin    

Max Weber var en tysk sociolog, nationalekonom och filosof och anses vara en välkänd och 

inflytelserik person inom den sociologiska teorin. Han anses även vara medgrundaren 

till samhällsvetenskapen sociologi. Weber har välkända verk som bland annat verstehen, 

klassbegreppet, rationalitetens järnbur, byråkratin. Vi kommer däremot i vår studie använda 
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oss utav den sistnämnda det vill säga byråkratin. Webers (1983) teori om den ideala 

byråkratin innebär att den ska fungera för att stödja den större organisationen exempelvis 

samhället, företag, kommunen där byråkratin är en del av dessa. I förhållande till byråkratin 

innebär det att man inom större organisationer arbetar utan inre spänningar, konflikter och där 

det finns tydliga regler. Weber (1987) menar att instansordning och tjänstehierarki är ett fast 

organiserat system av myndigheternas över och underordnade, där de lägre kontrolleras/styrs 

av de högre detta innebär att de lägre det vill säga de underordnade även styrs utav regler som 

de tar emot från de överordnade. Denna typ av tjänstehierarki är mononkratiskt organiserad 

och finns i alla andra byråkratiska bildningar såsom staten, privata företag, skolan och så 

vidare menar Weber (1987). Den monokratiska byråkratin kopplas till administration där 

Weber (1983) menar att man kan åstadkomma en hög grad av effektivitet från en teknisk 

synpunkt och är den form för auktoritetsövning som har den högsta formella rationaliteten. 

”Den är överlägsen varje form vad gäller precision, stabilitet, disciplin och tillförlitlighet. 

Den möjliggör därmed att resultatet i stor utsträckning kan förutses både av överordnad och 

andra aktörer. Den är slutligen överlägsen i både i fråga om prestationernas intensitet och 

extensitet och kan formellt sett användas vid alla slags administrativa uppgifter” (Weber, 

1983:151). 

Den monokratiska byråkratin är ett system av rationellt diskuterbara motiv bakom varje 

handling, det vill säga antigen underordning under normer eller en fördelning mellan mål och 

medel. Själva byråkratin har en rationell karaktär det vill säga regler, mål, medel, objektiv 

opersonlighet dominerar dess beteende menar Weber (1987). Byråkratin är en typ av 

organisation som är hierarkiskt organiserad med regler, funktioner, skrivna dokument och 

tvångsmedel. Byråkrati kan förstås följande att det är en struktur och en uppsättning av regler 

som skapats för att styra en vanligen större organisation Weber (1983). Utvecklingen av 

byråkratisk administration har ökat både i staten, politiska partier, klubbar, företag med mera. 

Byråkratin hänvisas till den moderna västerländska staten. Hela vårt vardagliga liv omfattas 

av dessa ramar. Den största orsaken till den byråkratiska administrationens överlägsenhet är 

fackkunskapen, vilket har blivit nödvändigt på grund av utvecklingen av modern teknologi 

Weber (1983). Kärnan i varje administration för byråkratier har utgjort en bestämmelse av 

bland annat strikt, stabil, effektiv och kalkylerbar administration. De människor som är 

underkastade byråkratisk kontroll och försöker undgå det kan endast göra detta genom att 

skapa en egen organisation som byråkratiseras på samma sätt. Den existerande byråkratisk 

apparaten tvingas fortsätta fungera på grund av mäktiga intressen som exempelvis materiell, 
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objektiv och ideell natur. De underordnade kan varken undvara eller byta ut en existerande 

byråkratisk apparat Weber (1983). Den byråkratiska apparaten kontrollerar de moderna 

informations och kommunikationsmedlen exempelvis telegraf, vilket innebär att man 

kontrolleras hela tiden det går inte att undgå den byråkratiska apparaten Weber (1987).  

Även om Weber (1983) påpekar positiva delar med byråkratin såsom hög grad av effektivitet, 

precision, stabilitet, disciplin och tillförlitlighet så finns det även nackdelar. Det kan uppstå 

problem i byråkratin om förutsättningarna förändras och risken finns att reglerna, som 

egentligen är medel för att nå målen, blir ett mål i sig. Exempelvis så kan det bli viktigare att 

följa alla regler när man betjänar kunder än att kunden betjänas på ett bra sätt. Weber (1983) 

beskriver även hur byråkratiska organisationer är påfrestande, svåra och nästan omöjliga att 

fly från och påpekar även farhågor med byråkratin och menar att det kan utgöra ett hot mot 

individens frihet.  

3.4  Sammanfattning 

 Den första teorin, det dramaturgiska perspektivet där vi valt att lyfta upp begrepp såsom roll 

och fasad och den andra teorin idealroller som innefattar handledaren, chefen och coachen, 

dessa är roller en lärare kan ta till sig. De är aktuella då våra frågeställningar utgår ifrån 

lärarrollen och på vilket sätt den förändrats samt om den haft en inverkan i elevers prestation. 

Dessa två teorier liknar varandra då det har att göra med roller. Dem kompletterar varandra då 

den första teorin har att göra med att läraren spelar en roll vilket innebär att läraren framträder 

på ett visst sätt framför en grupp det vill säga eleverna. I rollen så kan läraren antagligen ha en 

handledarroll, chefsroll eller en coachroll eller lite utav varje idealroll. Den sista teorin den 

monokratiska byråkratin så har valt att se byråkratin som en förändring utav skolan en så 

kallad ökad byråkratisering där läraren styrs av en högre instans och utav regler. Den högre 

instansen är i detta fall skolverket som genom krav och regler begär att lärarna ska jobba 

utifrån läroplanen. Denna teori skiljer sig åt för att här kan inte läraren inta en roll utan läraren 

tilldelas regler och uppgifter som han/hon måste följa. Den sistnämnda teorin har att göra med 

vår andra och tredje frågeställning då vi vill se vilken inverkan lärarens roll har på elevers 

prestation samt bakomliggande orsaker för elevers försämrade resultat.  
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4. Metod  

I detta kapitel ges en redogörelse för hur vi gått tillväga för att genomföra vår undersökning, 

motivet till att vi gjort på detta sätt samt på vilket sätt vi har behandlat vårt material.  

Forskningsetik och metodologisk ansats diskuteras. Vi argumenterar för de metodval som 

gjorts. Vi ger även en beskrivning om vilken metod som valts för att analysera data och hur vi 

gått tillväga för att uppnå en så hög trovärdighet som möjligt i uppsatsen.  

4.1 Kvalitativ metod  

Syftet med denna uppsats är att studera lärarnas upplevelser av hur deras lärarroll förändrats i 

klassrummet, undersöka dennes roll i relation till elevers prestation samt deras upplevelser om 

vad som kan vara bakomliggande orsaker till svenska elevers försämrade resultat. Mot 

bakgrund av syftet så har vi för denna uppsats valt ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom 

det ger forskare möjlighet att vid oklarheter ställa följdfrågor, något som är betydligt svårare 

att göra vid enkätundersökningar. En kvalitativ intervju är flexibel och ger större möjlighet till 

förtydligande (DePoy & Gitlin, 1994). Genom att välja den kvalitativa metoden så har vi fått 

möjlighet att uttryckligen ta reda vad informanterna menar då antalet frågor och följdfrågor är 

obegränsade (DePoy & Gitlin, 1994). Detta innebär att vi får en djupare förståelse kring vår 

problematik. Nackdelar med den kvalitativa metoden är att den kan vara väldigt 

resurskrävande, intervjuer kan ta lång tid, informanternas svar kan ta lång tid att sammanställa 

samt att de kan ta lång tid att bearbeta (DePoy & Gitlin, 1994). Nackdelar vi stött på under 

resans gång med den kvalitativa intervjun har varit att intervjuerna har tagit tid att bearbeta då 

vissa intervjuer varit längre än andra. Vi har utgått utifrån en semistrukturerad intervju som 

innebär att forskaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som skall 

besvaras (Denscombe, 2009). Vi har gett våra informanter möjlighet att utveckla sina 

idéer/svar och prata mer utförligt om de ämnen och frågor som vi tagit upp. Svaren är öppna 

och vikten ligger på informantens utvecklade synpunkter (Denscombe, 2009).  

I en kvalitativ metod ligger fokus mycket på ord och vid intervjuer är det viktigt att tänka på 

hur man ställer sina frågor då detta har en stor betydelse på dem svar man får. Som man 

frågar får man svar (Watt Boolsen, 2007). Vi har därav formulerat våra frågor på så vis som 

har gett oss ett brett material att utgå från, vi har även ställt mer beskrivande frågor och även 

följdfrågor för att ge informanten möjlighet att utveckla sitt svar.  Ett exempel på en 

beskrivande fråga samt följdfråga som vi ställt är: Vilken syn har du på dagens undervisning? 

Känner du att det har skett någon förändring? Om ja, på vilket sätt? Detta leder till att 
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materialet blir starkare (Watt Boolsen, 2007). Vi försökte utforma frågor som inte skulle leda 

in informanterna på svar, för att vi ville se saker och ting ur deras perspektiv och ögon. 

Exempelvis: Om det är något du hade velat ändra i klassrummet eller i din lärarroll vad hade 

det då varit? På detta vis så känner vi att vi  låter informanten komma till tals utan att man 

leder in dem på något svar. Utformningen av vår intervjuguide skedde utifrån vår tidigare 

forskning där vi bildade våra frågor utifrån vad som kunde urskiljas från vår tidigare 

forskning. Detta för att vi ville se vad våra informanterna hade att säga i relation till vår 

tidigare forskning och se ifall något nytt kunde komma till att urskiljas. 

4.2 Tillvägagångssätt och etik 

Vi började med att kontakta rektorer via telefon och mail runt om i hela Halland, på grund av 

att skolorna var mitt uppe i skrivandet av nationella prov samt att de redan börjat samarbeta 

med andra högskolestudenter ledde det till att vi fick dåligt gensvar. Efter många samtal och 

kontaktande av många skolor så vände vi oss till en grundskola som en av oss gått i där vi fick 

tag på våra informanter till slut. Inför intervjun med våra informanter så utgick vi utifrån 

Brymans (2011) etiska aspekter vilka är; ” informationskravet, samtyckeskravet, 

konfindentialitetskravet och nyttjandekravet” och med andra ord innebär att när man 

genomför studier så måste man vara etiskt korrekt. Informanterna ska informeras att 

undersökningen är frivillig, de har rätt att vara anonyma, materialet ska behandlas 

konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte. Vi informerade våra informanter om 

deras rättigheter i förhållande till de fyra etiska aspekterna samt syftet med vår uppsats. Efter 

insamlandet av vår empiri har vi analyserat vårt material med hjälp av transkribering, kodning 

av texter samt letat efter mönster i våra texter. Våra intervjuer har transkriberats ord för ord 

och sedan med hjälp av till exempel färgpennor har vi färgat olika ord och meningar för att 

försöka hitta mönster och samband i texten. Genom att koda texterna flera gånger kan man se 

vilka koder som kommer upp varje gång och då kan man välja att ha med enbart dessa i den 

avgörande analysen (Watt Boolsen, 2007). Vi har använt vårt material i syfte att besvara våra 

frågeställningar genom att bland annat belysa lärarollens förändringar, dennes inverkan för 

elevers prestation och kopplat till bakomliggande orsaker för elevers försämrade resultat. Vi 

har skyddat informanternas identitet genom att fingera informanternas namn redan under 

transkriberingen. Vi har belyst informanternas svar på ett opartiskt sätt för att materialet inte 

ska vara vilseledande. Vi har gjort detta genom att i resultatet periodvis citera informanternas 

svar på en specifik fråga och därav låta deras upplevelser stå i centrum.   
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4.3 Datainsamling  

Man kan samla in data på två sätt både sekundärt och primärt (Jacobsen, 2005) Primärdata är 

data som forskare samlar in själva och sekundärdata är data som redan finns insamlad (Patel 

& Davidson, 2011). Jacobsen (2005) menar att det är perfekt att använda både primär- och 

sekundärdata. Därför har vi i denna studie använt oss utav båda insamlingssätten. 

4.3.1 Primärdata & Sekundärdata 

Primärdata innebär att forskaren går direkt till källan och samlar in data via intervjuer, 

observationer eller dokumenthantering (Jacobsen, 2005). Vi har använt oss av den 

individuella, öppna intervjun eftersom den enligt Jacobsen (2005) är mest passande när 

relativt få enheter undersöks, vilket i vårt fall innefattar sex informanter. Vi valde kvalitativa 

intervjuer för att vi var intresserade av vad den enskilde individen säger, vilket i vårt fall 

innebär lärarens åsikter. Detta menar Jacobsen (2005) ger forskaren möjlighet att genom 

intervjun få ta del av informantens egna tolkningar, syn och mening i ett speciellt fenomen 

och det finns inte några begränsningar på vad uppgiftslämnaren kan säga. Våra intervjuer 

utfördes ansikte mot ansikte eftersom det enligt Jacobsen (2005) är att föredra framför 

telefonintervjuer om man vill att intervjun i största mån ska vara öppen och personlig. Alla 

intervjuer spelades in via mobiltelefon, ingen av informanterna motsatte sig detta. Det är en 

fördel att spela in intervjun eftersom ett personligt samtal kräver ögonkontakt, detta är något 

som förloras då intervjuaren endast är fokuserad på att anteckna Jacobsen (2005). 

Sekundärdata innebär data som inte kommer direkt från källan utan är insamlad av andra 

och går att hitta i till exempel olika databaser, arkiv, litteratur och artiklar. Insamling av 

sekundärdata fungerar som en förberedelse inför primärdatainsamlingen menar (Jacobsen 

2005). De uppgifter man hittar genom sekundärdata kan innefatta felaktigheter därför får 

ingen författare okritiskt godta insamlade uppgifter menar (Jacobsen, 2005). När vi sökt efter 

teorier så har vi försökt att inta en källkritisk hållning till den information som används. Vi 

har i stor utsträckning gått tillbaka till primärkällan för att kontrollera att den är korrekt. Vår 

litteratursökning har skett genom att böcker har lånats på stadsbiblioteket och högskolan i 

Halmstad. Våra sökord har till exempel varit: klassrummet, lärare, elev, skola, prestation, 

lärarens roll, betyg och så vidare. Vetenskapliga artiklar har funnits via Halmstad Högskolas 

”Summon”-sökfunktion. Sökord som används har varit bland annat classroom, teachers role, 

teaching, performance, achievement och så vidare. Den databas som använts har varit 

Academic Search Elite.   
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4.4 Validitet & Reliabilitet 

Oavsett om det rör sig om en kvalitativ eller kvantitativ ansats så ställs två krav att empirin 

måste vara både valid och reliabel menar Jacobsen (2002). Validitet handlar om man mäter 

det man säger sig mäta menar Bryman (2011). Validitet tar fasta på empirins giltighet och 

relevans. Validitet brukar delas in i två kategorier, den interna och den externa giltigheten. 

Den förstnämnda handlar om att faktiskt mäta det som avses mätas medan det sistnämnda 

handlar om ifall resultat som erhålls kan generaliseras och tillämpas även i andra 

sammanhang (Jacobsen, 2002). I förhållande till den interna validiteten så har vi inte kunnat 

förhålla oss till den i den grad vi hade velat då vi inte har haft tiden till att gå tillbaka och 

konfrontera informanterna med centrala slutsatser. I vårt fall kan den externa validiteten 

innebära ifall vi kan generalisera och överföra vårt resultat på exempelvis andra skolor. 

Uppsatsens mål är inte att generalisera för andra grundskolor utan snarare att ge en inblick 

och förhoppningsvis ökad förståelse.   

För att kunna uppnå hög validitet så måste reliabiliteten vara minst lika hög. Reliabilitet 

innebär ett krav på tillförlitlighet, det vill säga att undersökningen är sanningsenlig och går att 

lita på. Hög reliabilitet uppnås genom hög noggrannhet i mätningar (Jacobsen, 2002). Hög 

noggrannhet kan uppnås genom att exempelvis mäta/undersöka samma sak flera gånger eller 

att följdriktigt använda samma mätinstrument. Andra sätt att uppnå hög reliabilitet är att ange 

på vilket sätt frågor och följdfrågor är ställda, redovisa dessa (Trost, 1997). Öppenhet och 

tydlighet med uppsatsens genomförande är därför en viktig del för en kvalitativ uppsats 

(Trost, 1997). Begreppet reliabilitet innefattar fyra komponenter: kongruens, precision, 

objektivitet och konstans. Med kongruens avses likheten mellan frågor som är avsedda att 

bedöma samma ting; med precision avses intervjuarens svarsregistrering; med objektivitet 

avses flera intervjuares sätt att registrera samma sak, med konstans, avses om fenomenet är 

det samma om samma undersökning görs senare i tiden. Komponenten konstans är 

problematisk vid kvalitativa intervjuer eftersom möten med människor är som processer vilka 

ständigt förändras. Denna komponent är därför inte väsentlig i kvalitativa studier. Ju högre 

kongruens, precision och objektivitet, desto högre reliabilitet och noggrannhet (Trost, 1997). 

Vi har förhållit oss till dessa fyra komponenteter där vi utifrån kongruens har använt oss av 

samma intervjufrågor till alla informanter. En snabb analys av de transkriberade intervjuerna 

visar dock att stommen i alla intervjuer är densamma och att intervjuguiden följts så troget 

som varit möjligt. Precision har uppfyllts genom en identisk svarsregistrering, det vill säga att 

samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefoner för att sedan transkriberas. Objektivitet har 
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uppfyllts genom att båda författarna analyserat det transkriberade materialet enskilt och sedan 

gemensamt. Vår tolkning av empirin var, om inte identisk, så väldigt snarlik. Konstans, menar 

Trost (1997), är oväsentlig vid kvalitativa studier. I denna uppsats kan komponenten konstans 

inte uppfyllas eftersom vi inte har möjlighet, till följd av tidsbrist, att göra nya intervjuer med 

informanterna.  

4.5 Urval 

Bryman (2011) menar att urvalet görs utifrån forskningens mål, eftersom vårt mål är att 

undersöka informanternas upplevelser av lärarens roll i klassrummet, hur den förändrats, om 

denne haft en inverkan i elevers prestation samt bakomliggande orsaker till elevers 

försämrade resultat så är lärare vårt urval.  Vi utförde personliga intervjuer med sex lärare 

som undervisar elever från sjätte klass till nionde klass. Vi kände att vi fick uttömmande svar 

av våra informanter och intervjuade därav endast sex stycken lärare. Vårt fält som vår studie 

grundar sig på utgör en grundskola i Sverige, Halland. Vi valde grundskolan eftersom vi anser 

att det är i grundskolan som man har mest kontakt med lärarna och där lärarna har mer ansvar 

över en, till skillnad från exempelvis gymnasiet. Vi har använt oss utav snöbollsurval som 

innebär att forskaren ser till att få initial kontakt med ett mindre antal människor som är 

relevanta för undersökningstemat och använder dessa för att få kontakt med ytterligare 

informanter (Bryman, 2011). Vi kontaktade en av våra gamla lärare för att de var relevanta för 

undersökningstemat då de har erfarenhet utav läraryrket, de hjälpte även till att få ytterligare 

informanter till vår studie. Av våra sex informanter så var det fyra kvinnor och två män i 

åldern 38-60 år.  

4.6 Förförståelse och metodologisk ansats  

Vi har haft en viss vardagsförståelse kring lärarens roll i klassrummet och elever för att vi 

själva har erfarenhet utav att gå i skolan och har kännedom om detta. Det debatterats mycket 

om elevers försämrade kunskapsresultat i olika mätningar som exempelvis PISA och läraren 

har spelat en central roll där läraren inte riktigt får vara lärare, detta väckte vårt intresse. 

Läraren framstår i tidigare forskning och i debatter som den ansvarige i klassrummet där 

läraren framstår som den viktigaste faktorn för elevers resultat i skolan. Vi delar 

uppfattningen om att läraren bär stort ansvar i klassrummet och har en viktig del i elevers 

resultat i skolan, men vi är kritiska till att lärarna inte riktigt får vara lärare utan de styrs för 

mycket utav krav och ändringar som sker i skolsystemet. Därav blev vi nyfikna på att ta reda 

på hur lärarrollen förändrats, vilken inverkan den har i elevers prestation samt bakomliggande 

orsaker till elevers försämrade resultat, vilket var grunden för denna uppsats.  
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Den metodologiska ansatsen i vårt arbete utgår utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.Vi valde 

att sätta våra informanters ord och tolkningar i fokus och därmed basera vår uppsats på deras 

upplevelser. Detta ledde oss in på att välja den hermeneutiska metodologin i vår 

undersökning. Det hermeneutiska perspektivet innebär att man tolkar olika texter för att förstå 

logiken och dess mening. ”Ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit att 

meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & 

Sköldberg 2008:193).  Genom att förstå delarna i till exempel en bok så förstår man 

sambanden i hela boken, och när man förstår hela boken så förstår man även delarna. Det är 

detta som beskrivs som den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008). Inom 

hermeneutiken är det väldigt viktigt att arbeta sig fram stegvis till en rimlig tolkning och det 

mest grundläggande är att försöka förstå helheten och delarna. Vi ser eleverna och läraren 

som delarna och klassrummet som helheten. Där vi genom den hermeneutiska cirkeln 

försöker att förstå om lärarens roll hade en inverkan i elevers prestation i klassrummet. För att 

utveckla vår förförståelse har vi tagit del av tidigare forskning och där efter skapat en mer 

kvalitativ förståelse kring det studerade forskningsfältet. Därmed har vi också kunnat tillämpa 

vår empiri i större kontext. Där elever och lärare blir delar av helheten. Genom att förstå 

lärarrollens förändringar i klassrummet så kan vi bättre förstå orsaker till elevers försämrade 

resultat. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att när man samlar in sin empiri så är det viktigt 

att kunna känna empati med den intervjuade och försöka leva sig in i den situationen för att 

förstå sammanhanget av individens känslor och tankar. Vi har reflekterat över våra 

informanters upplevelser utifrån den kontext de befinner sig i under arbetets gång. Att skapa 

en förståelse för informanternas upplevelse kan vara svårt. En individs beteende kan ibland 

vara oförståelig vilket innebär att vi som forskare ändå försöker att förstå orsaker till detta 

beteende. Skulle vi inte hålla med i informanternas tankesätt så kan vi ändå förstå deras 

känslor och tankar utifrån den kontext som informanterna vistas i.  

4.7 Analysmetod 

Det finns tre olika förklaringsmodeller för att beskriva verkligheten, dessa är den induktiva, 

deduktiva samt den analytisk induktiva arbetsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008, 

Jacobsen, 2002, Patel & Davidson, 2011).  Vi har använt oss av analytisk induktion vilket 

innebär att man utgår ifrån empirin för att generera teorier och sedan testa teorierna mot sin 

empiri. Det innebär att man som forskare kan under processens gång justera och omarbeta det 

empiriska tillämpningsområdet och teorin  (Alvesson & Sköldberg, 2008).  Vi har utifrån vår 

samlade empiri utvecklat våra teorier för att sedan se om dessa teorier kan återkopplas till vår 
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empiri.  En fördel vi kände var med denna arbetsprocess var att vi under processens gång även 

kunde lägga till, ändra eller ta bort teorier.  

4.8 Kritisk granskning 

Att analysera metoden kritiskt är inte bara viktigt för att stärka den interna validiteten utan 

även uppmärksamma läsaren om potentiella svagheter med uppsatsen (Jacobsen, 2005). Watt 

Boolsen (2007) menar att den kvalitativa metoden kritiseras för att vara alltför subjektiv. 

Därför är det viktigt i en kvalitativ undersökning att vara tydlig med att visa de val man har 

gjort i undersökningsprocessen. Vi  har återgående redogjort för våra val och försökt vara 

tydliga med att motivera dessa. Bryman (2011) menar att en kvalitativ undersökning är svår 

att generalisera då informanterna är få och svaren man får är ofta personliga, individuella och 

kanske inte alltid går att generera. Då vårt urval är en liten grupp så blir det inte riktigt 

generaliserbart då man inte kan generalisera utifrån sex personers upplevelser och 

erfarenheter. Även hermeneutiken kritiseras för att vara alltför subjektiv såsom den kvalitativa 

ansatsen vilket gör den svår att sätta in i större sammanhang och generera större 

samhällsvetenskapliga problem (Watt Boolsen, 2007). De svar vi får ut av våra informanter är 

som ovan nämnt deras personliga svar och åsikter, vilket innebär att det kanske inte är så att 

alla håller med. Urvalet av lärare kan kritiseras utifrån ståndpunkten att lärarna som vi 

intervjuade jobbar på olika sätt i de olika arbetslagen vilket innebär att de inte jobbar helt 

identiskt i grundskolan. Med anledning av att vi endast intervjuat sex lärare så kommer vi inte 

kunna generalisera. Liknande studier som gjorts tenderar alla att använda snarlik teori. Vi har 

inte för avsikt att vara uttömmande i vår redovisning av teori utan lyfter istället fram de delar 

som vi finner viktigast för att uppnå syftet med uppsatsen. Det är svårt att avgöra om analysen 

är helt korrekt eftersom subjektiva bedömningar inte går att se som uttömmande. Vi kan 

således inte utesluta att andra författare tolkat data på exakt samma sätt som vi, även om vi 

tror det.    

4.8.1 Blev det som vi tänkt oss? 

Den kvalitativa metoden har gett oss en ökad förståelse kring vår problematik då vi fått 

uttömmande svar av informanterna. Att vi hittade fler likheter tror vi kan bero på att några av 

våra informanter jobbade i samma arbetslag. Hade vi valt två helt olika skolor så tror vi att 

skillnaderna hade varit fler. De problem vi stött på under resans gång har att göra med 

kommunikationen med rektorerna. Tanken var från början var att utgå både från lärarens och 

elevernas perspektiv men tyvärr så fick vi inte den möjligheten. Även fast vi mailade, ringde 

och verkligen försökte, vissa rektorer avböjde på grund av nationella prov som sker under 
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vårterminen och så fick man ibland inget svar från vissa rektorer därav bidrog detta till att 

tiden blev knapp så vi fick avgränsa oss och se det hela ur lärarnas synvinkel.  Vi ville från 

början observera i klassrummet samt ha två fokusgrupper med cirka 7-8 elever men på grund 

av tidsbrist samt dålig gensvar från rektorer så fick vi inte den chansen. En ursprunglig idé 

som vi hade från början var att jämföra två grundskolor med varandra men på grund av 

tidsbrist så har vi inte haft möjlighet att göra det. 
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5. Resultat  

I detta kapitel redovisar vi för vårt insamlade material där vi först redogör en kort presentation 

av alla informanter. Vidare har vi kategoriserat teman av informanternas upplevelser såsom: 

lärarrollens förändringar, lärarollens inverkan på eleverna och bakomliggande orsaker till 

elevers försämrade resultat. Under dessa kategorier har vidare skapat underkategorier där vi 

belyst de mönster som framkommit ur informanternas svar.  

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Per är 41 år och har arbetat som lärare i 13 år. Han undervisar i SO: ämnena men har även 

undervisat i svenska och svenska som andraspråk. Läraryrket är Pers första riktiga jobb. Pers 

väg till läraryrket var att han hade en brorson som började spela ishockey där Per hjälpte till. 

Han upptäckte att han hade lätt för att förklara för andra och att dem förstod vad han menade. 

Per har en väldigt positiv syn på läraryrket. Han gillar att det ställs höga krav på honom då 

han ser det som en utmaning. Däremot tycker han att förändringarna sker lite väl ofta så man 

inte riktigt hinner genomföra ena förändringen förrän nästa kommer. Pers åsikter kring varför 

elevers resultat försämrat är på grund av det skett för mycket förändringar på kort tid som gör 

att lärarkåren blir förvirrad och använder skolan som ett slagträ i den politiska debatten.  

Gabriella är 60 år och har arbetat som lärare i 33 år. Hon har haft tidigare jobb inom andra 

branscher. Efter att hon lärde sig det svenska språket, började hon läsa på lärarhögskolan i 

Skåne. Efter hennes lärarutbildning så började hon jobba som lärare. Tidigare har hon 

undervisat i matematik, nybörjarengelska samt stödlärare i SO. Idag undervisar hon i 

specialmatte där hon hjälper dem som behöver extra stöd i detta ämne. Gabriella är inte riktigt 

nöjd med det som läraryrket idag innefattar då hon känner att man förlorat mycket respekt för 

lärare. Hon tycker att eleverna går miste om för många lektioner på grund av skolaktiviteter 

som exempelvis turneringar och orienteringar, som hon ser som orsak till elevers försämrade 

resultat.   

Aurora är 38 år och har jobbat som lärare i 13 år. Hon undervisar i svenska som andraspråk 

och engelska. Läraryrket är hennes första riktiga jobb, som vuxen. Aurora är positiv till sitt 

yrke men menar att det hänt mycket med dagens undervisning. Orsaken till elevernas 

försämrade resultat är att man fått sänka svårighetsgraden i exempelvis texter. Men Aurora 

menar att kraven inte bör sänkas utan att man ska se det som svårigheter som en utmaning och 

effektivisera sig mer.  
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Melissa är 53 år och har jobbat som lärare i åtta år. Hon undervisar i svenska och engelska. 

Tidigare har hon arbetat inom kontorsbranschen på olika företag. När Melissa gick ut 

högskolan och var färdigutbildad hade hon svenska som favoritämne. Melissa är inte riktigt 

nöjd med det läraryrket innefattar idag. Melissa menar att läraryrket har förändrats, främst för 

att lärare tilldelas för mycket uppgifter som inte riktigt hör till läraryrket. Orsaker till elevers 

försämrade resultat är enligt Melissa bristen på tid och resurser. 

Emil är 50 år gammal och har arbetat som lärare på högstadiet i 10 år. Han har undervisat i 

sammanlagt 25 år. Just nu undervisar han i matematik och spanska. Emil känner att dagens 

undervisning störs för mycket av aktiviteter, som gör att eleverna missar lektioner och hamnar 

efter. Organisationen i den svenska skolan spelar en väldigt stor roll för elevers prestation och 

försämrade resultat. Man borde organisera det så att aktiviteter som exempelvis PRAO och 

turneringar ligger utanför schemat.  

Alicia är 43 år och har arbetat som lärare i 15 år. Hon har tidigare arbetat inom barnomsorgen. 

Senare beslöt hon sig för att studera till lärare. Alicia undervisar i engelska och svenska 

eftersom att hon brinner för språk och har alltid varit intresserad utav att lära ut språk. Hon 

menar på att lärare idag har mycket uppgifter som tar tid ifrån eleverna och undervisningen. 

Orsaker till elevers försämrade resultat enligt henne är bristen på tid då hon känner att man 

inte har tid att lägga ner på undervisning så som hon hade velat och att detta påverkar eleverna 

negativt.  

5.2  Lärarrollens förändringar 

Lärarens roll  

Hur upplever våra informanter att lärarrollen förändrats under deras tid som lärare? 

Gabriella, Alicia och Emil hade liknande åsikter om sin lärarroll och menar att man 

idag går ifrån lärarrollen då man går från att ha varit lärare/pedagog till att idag ha  

en mer administrativ roll. Gabriella uttrycker det på följande sätt:  

”Innan vara jag bara pedagog det var inte så mycket den administrativa biten som 

tog tid från mig innan var man klassföreståndare och ägnade tid åt 

undervisningen. Det var annan personal som sysslade med den administrativa 

biten. Nu är det mycket mer ansvar på oss mentorerna, mycket papperologi” 

(Gabriella).  

Citatet ovan tyder på att man idag som lärare får ta till sig många uppgifter som 

kanske ligger utanför de kunskaper man besitter och vilket resulterar i att ens 

lärarroll förändras.  
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Melissa uttrycker att hennes lärarroll förändrats på ett sätt där man fått ta över både 

administrativa uppgifter men även uppgifter som egentligen tillhör annan 

skolpersonal såsom skolsköterska och kurator. Detta anser hon har lett till att själva 

rollen lutar mer och mer åt handledare/coach. Melissa uttrycker en klar frustration 

över förändringarna som skett i lärarrollen, vilket hon beskriver på följande sätt:  

”Lärarrollen den bli mer och mer, äh lite mer coach och handledare än just 

traditionell lärare så tänker jag för att det är så många bitar som lärare ska hålla 

på med idag som inte har med lärarens arbetsuppgift att göra. Så det är mycket 

disciplin, sociala och administrativa, psykologiska sysslor och konflikthantering. 

Inlärningscoach skulle man kunna tänka sig så om jag själv för döpa om mig” 

(Melissa).  

Ovan kommer en bekräftelse på att de föränderliga arbetsuppgifterna har förändrat lärarollen. 

Aurora känner att hennes lärarroll är sig ganska lik men har förfinats med tiden genom 

erfarenheter. Hon påpekar att man med tiden blir tryggare och man är med om mer saker så 

man vet i olika situationer hur man ska hantera saker och ting. Hon menar på att man måste 

vara föränderlig, man kan inte vara likadan hela tiden eftersom samhället förändras. Det 

innebär enligt henne att alltid måste sträva efter att utvecklas och bli bättre och göra saker 

bättre. Per är inne på samma bana som Aurora då han menar på att hans lärarroll inte 

förändrats så värst utan det är mer att läroplanen har förändrats vilket har gjort att arbetssättet 

har förändrats. Han menade på att arbetsbelastningen har ökat men att det är bra med högre 

krav för det ökar kvalitén på undervisningen. Per uttrycker också att hans roll är att avveckla 

sig själv, vilket innebär att han finns med under elevernas inlärningsprocess men målet är att 

få eleverna att bli så självständiga som möjligt.  

Per och Aurora är inte särskilt negativa till de ökade och föränderliga arbetsuppgifterna utan 

känner att det ska ske förändringar då samhället också förändras. Däremot håller dem med 

resten om att det är dem ökade och föränderliga arbetsuppgifterna som har gjort att lärarrollen 

har förändrats. 

Relationen mellan lärare och elev 

Lärarollen och relationen mellan lärare och elev går hand i hand eftersom att i takt med att 

lärarnas roll har förändrats så har även deras relation till eleverna förändrats och tvärtom. 

Majoriteten av våra informanter menade på att det skett stora förändringar i relationen mellan 

lärare och elever. Förr höll man en mer distans till sina elever medan idag är relationen mer 

öppen och ömsesidig. Majoriteten av informanterna höll med om att relationen mellan lärare 
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och elever är en jätteviktig del i lärandeprocessen, om inte den viktigaste, samtidigt som dem 

påpekade att det är viktigt att dra gränser och inte dela med sig för mycket av sitt privatliv och 

utveckla en ”kompis-relation”. Per hade ett utförligt svar kring detta där han menade på att 

relationen till eleverna är vad som funkar för honom; 

”… jag vet ju vad som funkar för MIG. Det är ju själva relationen till eleverna, att 

man har en god relation och att man snabbt upprättar en god relation mellan ah… 

läraren och elever och framförallt mellan elever och elever för att har man en god 

relation inom gruppen så tror ju jag att man har lättare för att lära sig. Det har ju 

med lust att göra, tycker man att något är roligt så ah… brukar det gå lättare” 

(Per). 

 Per förklarade att den ideala relationen inte är en för strikt relation, inte heller en kompis 

relation utan en ”lära-känna relation”. Det förklarade han på så sätt att det är en relation där 

man är intresserad av att lära känna personen och genuint lyssna till vad den har för intressen 

och tar till sig detta, respekterar varandra och lyssnar på varandras åsikter. Det blir då en 

tydlig signal att det är viktigt för en som lärare att lära känna vem eleven är och att eleven är 

en viktig person. Melissa påpekade att förtroendet mellan lärare och elever är viktigt för 

relationen. Då elever ska kunna lita på sin lärare och våga säga vad dem tycker och tänker. 

Melissa förklarade hur man förr hade en helt annan respekt för läraren och själva ordet hade 

en helt annan innebörd än vad den har idag. Man fick redan i tidig ålder veta att det är läraren 

som har rätt och som bestämmer. Hon pratade mycket om hur det var för att man inte vågade 

knacka på lärarens dörr men att idag är det annorlunda.  

Gränser inom relationen 

Per tog även upp gränserna som finns inom relationen där han poängterade att det är viktigt 

att dra gränsen mellan, i hans fall, ”läraren Per” och ”private Per”, 

”Jag kan inte låta det påverka mig när jag går hem, utan då måste jag liksom 

hänga av mig ”jobbrocken” så att säga och kunna umgås med min familj, utan att 

liksom gå och älta det hemma” (Per).  

I skolan så är Per läraren och har en viss roll och framträder på ett visst sätt med sina elever 

och hemma har han en annan roll och framträder på ett annat sätt. Även Emil påpekade att 

man inte bör ha en ”kompis-relation” till sina elever och inte dela med sig för mycket av det 

privata. Emil menade på att man kan prata om sina intressen såsom exempelvis, fotboll, men 

inte djupare privata saker om sig själv. Alicia tog upp att det idag är svårt att dra gränser på 

följande sätt ” idag har ju dem flesta Facebook, även vi lärare. Då är det svårt att dra 

gränser eftersom man är mer offentlig som person idag än vad man var förr. Jag personligen 
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tycker inte att man ska vara vän med eleverna på Facebook för där delar man med sig av 

privatliv på en annan nivå än vad man bör göra som lärare, med sina elever”. Även Aurora 

tog upp, att vara vän med sina elever på Facebook, som ett exempel. Där hon uttrycker sig på 

följande sätt:  

”Ja, men man är en extra vuxen fast jag är inte vän med mina elever på Facebook, 

men dem kan smsa mig på helgen om det är någonting så kan dem skicka ett sms 

eller ringa mig om det skulle vara någonting då ställer jag upp. Jag är som en 

extra vuxen för dem samtidigt som jag vet att vissa saker kan jag göra medan vissa 

kan jag inte. Jag är ju inte en förälder till dem så är det inte men, jag kan lita på 

dem, dem kan lita på mig” (Aurora).  

Ovan ger Aurora en bild av att ens roll som lärare idag har blivit mer avslappnad där man kan 

ibland ta med sig rollen hem samtidigt som man ändå drar gränsen, att man inte intar 

föräldrarollen.  

Den som utmärkte sig i svaret var Gabriella, som till skillnad från de övriga informanterna 

känner att man bör dra hårda gränser. Hon tyckte att respekten sjunker när man har en mer 

avslappnad relation till sina elever och att det enligt henne har blivit sämre när det gäller 

förändringen från att vara en strikt lärare till att ha en mer ömsesidig relation. Däremot tyckte 

hon fortfarande att själva relationen var viktigt men den skulle luta mer åt det strikta 

förhållningssättet. Gabriella menar att just den förändringen i relationen mellan lärare och 

elev har blivit till det sämre och inte till det bättre. Hon menar på att eleverna förlorar på det 

eftersom att lärarna ibland har för mycket överseende med ett visst beteende från eleverna 

vilket gör att eleverna tappar engagemanget till att prestera.  

Förändringar i undervisningen 

Det framkom i vårt resultat att tilldelningen av fler och olika slags uppgifter tillkommit, 

såsom administrativa uppgifter där lärare idag måste lägga mycket mer tid på att dokumentera 

och föra in rapporter i exempelvis olika datorsystem såsom fronter, dexter där man kan lägga 

in elevers närvaro och frånvaro . Detta har, för lärarna, inneburit att även undervisningen 

förändrats. Vi finner likheter kring hur några av våra informanter ser på dagens undervisning. 

Aurora, Per, Melissa tar alla tre upp att dagens undervisning har förändrats. Där dem påpekar 

att man idag fått en ny läroplan, det sker en formativ bedömning av elever. Aurora förklarar 

formativ bedömning som ett sätt där man bedömer elever under undervisningen och att det 

ska syfta framåt att man inte bara sätter ett betyg utan att man guidar. Melissa menar att den 
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formativa bedömningen har tagit över katederundervisningen. Per förklarar läroplanen och 

den formativa bedömningen:  

”Det är mer fokus på förmågor, analyser, begrepp, ska kunna kommunicera, 

mycket mindre faktabaserat nu än vad det var tidigare. Nu har inte jag så mycket 

prov utan det är mer… kunskapsavstämning kallar jag det, allting man gör är ju 

bedömningsunderlag… när man sitter på lektionen och gör en uppgift, så antingen 

är det ett träningstillfälle där man tränar på det eller så är det ett 

bedömningstillfälle där man blir bedömd… även träningstillfällen kan vara 

bedömningstillfällen, men man ska inte vara rädd att göra misstag under 

träningstillfällen, utan gör du bra ifrån dig på träningstillfällen så kan du ju 

faktiskt tillgodoräkna det även i slutbedömning. Vi kallar det för formativ 

undervisning, Jag har ju underlag hela tiden.” (Per). 

Citatet ovan ger en bild utav hur undervisningsformen har förändrats i skolan där 

man idag jobbar på ett helt annat sätt. Vilket innebär att eleverna har en chans att bli 

bedömda och få ett betyg för att läraren hela tiden har underlag för detta genom de 

olika träningstillfällena som ska gynna elevernas prestationer.  

Skillnaden vi finner på synen av dagens undervisning är att Gabriella och Emil ser på det ur 

ett annat perspektiv. Gabriella syftar på undervisningstid där hon påpekar att eleverna inte 

hinner ta igen den förlorade undervisningstiden på grund av andra aktiviteter som bland annat 

orienteringar, PRAO som stör undervisningen detta menar hon påverkar elevernas skolgång 

negativt. Emil påpekar att undervisningen är som en process, en utvecklingsprocess som är i 

ständig förändring.  

5.3 Lärarrollens inverkan på eleverna 

Inverkan 

De flesta av informanterna hade olika åsikter gällande lärarrollens inverkan på elevers 

prestation. Alicia, Melissa, Per och Aurora svarade att dem inte ställer krav utan dem har 

förväntningar på sina elever. Per uttrycker att man ska ha höga förväntningar men att man ska 

vara försiktig med att ha för höga förväntningar. Det ska alltid vara nåbart annars finns det 

risk för att man tappar eleverna. Aurora menar däremot på att man ska sikta på att 

förväntningarna ska ligga lite över var eleverna utgår ifrån; ”Höga förväntningar ska man 

alltid ha, man måste alltid tro att alla elever kan lyckas och då får man goda resultat. Höga 

förväntningar, lite över den nivån där dem befinner sig för då lyckas dem som bäst”.  

Gabriella och Emil skiljer sig åt då de har krav på sina elever, höga krav och det funkar för 

deras elever. Gabriella menar att dem duktiga eleverna klarar oftast sig själva och presterar 
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bra. Däremot känner hon att hon gärna skulle vilja ägna mer uppmärksamhet åt dem som är 

överpresterade för att behålla deras kunskaper. Hon anser att man ägnar för mycket tid på de 

underpresterade eleverna och hinner inte ta upp de duktiga eleverna på möten och 

konferenser. 

”All tid går åt dem, vi tar aldrig upp någon duktig elev till exempel titta hon har 

gjort ett bra jobb eller titta på honom, vad vi ska göra åt dem, hur kan vi 

uppmuntra dem vidare. Vi ägnar bara vår tid åt dem som inte når målen, som har 

sociala problem och det är det som är problemet, det är det vår tid går åt mest. 

Detta är en stor brist för mig att vi aldrig snackar om duktiga elever. Dem duktiga 

jobbar och klarar sig och dem presterar jättebra om vi hade haft mer tid att ägna 

åt dem då hade dem kanske varit tio gånger bättre eller fått mer kunskaper” 

(Gabriella).  

Citatet ovan förtydligar att tidsbrist är ett problem i skolan och den tiden som finns går åt till 

elever som inte klarar av att nå målen, lärarna brister i att ägna tid åt de duktiga eleverna för 

att få dem att prestera ännu bättre. Däremot berättade Gabriella om att dem har infört en ny 

idé på skolan där dem börjat samarbeta med gymnasieskolor. Meningen är att man ska 

engagera elever som går i åttan och nian genom att be dem åka till olika företag som de är 

intresserade av för att ta del av vad dem gör där och se vilka kunskaper som krävs för att få en 

verklighetsuppfattning och kunna uppskatta skolan ännu mer.  

I takt med att undervisningen förändrats så har lärarna olika arbetsmetoder för att strukturera 

upp en bra undervisning som gynnar eleverna och hjälper dem att prestera. Det vi kunde 

urskilja kring organiseringen av våra informanters undervisning var att dem hade olika 

arbetssätt och metoder för detta. Majoriteten av våra informanter uttrycker att frihet finns för 

utformningen av undervisningen. Gabriella lägger stor vikt på att lära eleverna studieteknik 

från början, hon anser att detta är ett viktigt moment för att då vet eleverna vad som gäller. 

Hon tog upp att det är viktigt att återkoppla vad man gjorde förra lektionen. Detta organiserar 

hon upp på följande sätt; hon ber eleverna läsa lite i böckerna, diskuterar om vad dem har läst, 

vad dem har lärt sig och sen har hon genomgång framför tavlan med olika exempel. Emil 

påpekar att organiseringen av undervisningen skiljer sig från ämne till ämne.  På 

spanskalektionerna går han igenom moment där kör han med högläsning och då ska det vara 

tyst i klassrummet för att han ska kunna bedöma elevernas uttal. När han har 

konversationsövningar så har han det i halvklass för att eleverna ska kunna få det lättare att 

prata. När det gäller skriftliga övningar så samarbetar Emil med eleverna och ger dem råd, 

instruktioner och ser till så att eleverna kan lösa det. Däremot i matematik så kör han ungefär 

samma stil som Gabriella där han fokuserar på koncentrationen och egen inlärning till där 
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eleverna får läsa teoridelen själva. Sen så har dem en diskussion där eleverna kan berätta för 

honom och övriga i klassen vad dem lärt sig, därefter ger Emil feedback till eleverna.  

Aurora organiserar upp sin undervisning på följande sätt; hon lägger vikt på att hennes elever 

ska kunna använda språket, prata, skriva och kommunicera i hennes lektioner. Aurora menar 

att eleverna ska vara aktiva på lektionen i par, i grupper och enskilt. ”Lektionerna äger 

eleverna, det är dem som ska jobba, dem ska vara trötta när lektionen är slut. Jag ska jobba 

innan lektionen med att förbereda och jag ska jobba efter och så jobbar eleverna på 

lektionerna”. Melissa organiserar upp sin undervisning genom att alltid skriva ner tre punkter 

på tavlan om vad som exakt händer i lektionen. Hon anpassar sig efter klassen eftersom hon 

menar att alla elever arbetar olika och då försöker hon individanpassa lektionerna. Hennes 

plan är att hon först utgår utifrån skolverkets läroplan och sen utifrån sina klasser. Hon gör en 

grovplanering där hon väljer ut arbetsområden som klassen måste jobba vidare på och 

utveckla. Ibland kan det hända att hon har en detaljplanering, men hon planerar aldrig en 

lektion hur den ska se ut i minuter utan hon har startuppgifter för själva innehållet av 

lektionen och sen ett avslut. 

Per lägger stor vikt på strukturen när det gäller organisationen av sin undervisning. Det leder 

enligt honom till ett bättre flyt på lektionen. Redan när eleverna kommer in i klassrummet står 

det på tavlan vad dem ska göra så slipper man den typiska frågan om vad man ska göra idag. 

Han har även en grundinventering och kontrollerar vad eleverna befinner sig. Detta gör han 

genom att han berättar om det område man ska gå igenom, exempelvis kristendomen. Sen får 

eleverna skriva ner på ett papper allt dem kan om det området. Sen diskuterar man det man 

har skrivit i mindre gruppen och till slut tar man upp det i helklass. Alicia anser också att 

struktur är en viktig del i organiseringen av undervisningen. För att eleverna ska kunna veta 

vad som ska ske i följande lektioner. Hon börjar med att skriva upp innehållet av lektionen på 

tavlan. Sedan går hon igenom det tillsammans med eleverna så att alla elever har koll på läget. 

Innan lektionen avslutas så går dem igenom tillsammans vad dem lärt sig och så ger hon 

eleverna feedback på det.   

Även om våra informanter har olika arbetsmetoder så är deras främsta mål att eleverna ska 

lyckas, att eleverna ska prestera i lektionerna för att nå upp till dem kraven som ställs av 

Skolverket.  
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5.4 Bakomliggande orsaker till elevers försämrade resultat 

Administrativa uppgifter/schemabrytande aktiviteter 

Vad är då bakomliggande orsaker till elevers försämrade resultat? Orsaker som dök upp var 

bland annat, ökningen av administrativa uppgifter såsom föra in rapporter på närvaro och 

frånvaro, åtgärdsprogram, dokumentationer av olika slag och schemabrytande aktiviteter 

såsom PRAO, orienteringar, turneringar. Emil, Gabriella, Alicia och Melissa svarade att 

orsaker till detta kan vara att lärare numera har mycket högre arbetsbelastning såsom 

administrativa uppgifter, detta ansåg dem tog mycket tid som istället hade kunnat läggas på 

undervisningen och eleverna. Melissa påpekar detta tydligt genom att säga: ”Jag skulle vilja 

få bort så mycket administration som det går, åtgärdsprogram allt sådant skit och öka tiden 

med personlig kontakt helt enkelt med varje elev. Så mer personlig kontakt överhuvudtaget på 

alla elever och minska administrationen och pappersarbete faktiskt…”.  

Citatet ovan tyder på att andra orsaker ligger till grund för elevers försämrade resultat och 

Melissa menar även att den tiden som man ska lägga ner på en elev försvinner vilket är en 

ytterligare anledning till elevers försämrade resultat. Aurora och Per höll med om att det har 

skett förändringar då läroplanen har ändrats och direktiven uppifrån har blivit mer stränga. 

Aurora och Per hade till skillnad från resterande informanter inte så mycket negativt att säga 

om att arbetsbelastningen har ökat. Per menar på att arbetsbelastningen har ökat men 

samtidigt så har det blivit lättare att bedöma eleverna, då man som tidigare nämnt formativt 

bedömer eleverna. Han påpekade även att man inte ska lita så mycket alla mätningar. Han tar 

exempelvis upp ”PISA-undersökningar” där han menar på att resultaten har gått ner enligt 

mätningen men han tycker att man ska kolla mer på vad som mäts. Per menar på att 

mätningarna kanske mäter något som man inte lär ut till eleverna och då är det klart att det 

framkommer sämre resultat då eleverna inte besitter dem kunskaper som kanske mäts. Aurora 

ansåg att de arbetsuppgifter hon utför, anses enligt henne tillhöra läraryrket och hade alltså 

inget emot den högre arbetsbelastningen såsom ökningen av administrativa uppgifter eller 

schemabrytande aktiviteter. Emil och Gabriella ansåg att schemabrytande aktiviteter är en 

faktor som påverkar elevernas resultat negativt. Dem menade på att skolan har för många 

aktiviteter såsom orientering, PRAO, turneringar, som bryter schemat och gör att eleverna 

fråntas kontinuitet, vilket är viktigt för deras resultat. Dem berättade lite om de olika 

aktiviteterna som bryter schemat, Emil tog upp hur vissa elever kanske inte haft matematik på 

tre veckor och att detta påverkar deras resultat då dem glömmer och då måste repetera istället 

för att utveckla sina kunskaper. 
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”Jag tror att en bidragande orsak är att det finns väldigt många schemabrytande 

aktiviteter, det finns ingen kontinuitet i studierna… men exempelvis kan det vara en 

vecka när det kommer en författare… nästa vecka kan det vara orientering och då 

försvinner det, sen ska dem på studiebesök och då försvinner det. Organisationen i 

den svenska skolan spelar en stor roll för elevernas prestation för alla elever 

behöver kontinuitet i sitt arbete. Så det borde organiseras på ett annat sätt så att 

alla dessa aktiviteter ligger utanför schemat” (Emil).  

Ovan citat ger en bild utav att organiseringen i den svenska skolan bör organiseras om för att 

kunna öka elevers prestation.  

Ökningen av administrativa uppgifter och de schemabrytande aktiviteterna leder till att tid tas 

ifrån lärare som istället bör läggas på undervisning och elever. Emil, Alicia, Melissa och 

Gabriella menar på att tid är viktigt för elevers resultat. Dem påpekar att tid är nyckelordet. 

Alicia förklarar vikten av tid: ”tid är mycket viktigt att ha för att man ska kunna hinna med att 

engagera sig i undervisningen och eleverna. Ju mindre tid och ju mer andra sysslor som 

tillförs desto mindre tid får vi till att skapa en gynnsam undervisning för eleverna samt 

motivera eleverna till att lära sig”.  

I överlag så är samtliga informanter medvetna om att det finns orsaker till elevers försämrade 

resultat men att det även krävs att det görs förändringar i skolverksamheten så att de får 

”vara” lärare och kunna hjälpa eleverna att prestera bättre.  
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6. Sociologisk Analys 

I det här kapitlet analyserar vi vårt resultat sociologiskt i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkter som denna uppsats utgör. Analysen har delats upp och tematiserats i tre delar 

för att förklara lärarens upplevelser utav deras förändrade lärarroll, dennes inverkan och 

orsaker till elevers försämrade resultat. Vi kommer utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

och tidigare forskning ge en större förståelse kring vår problematik.  

6.1 Lärarrollens förändringar  

Majoriteten av våra informanter gav ett uttryck av att deras lärarroll förändrats i takt med att 

de av högre instanser såsom skolverket, blivit tilldelade administrativa uppgifter såsom att 

dokumentera allt som sker och föra in rapporter på närvaro, frånvaro och andra slags 

dokumentationer. Det leder till att man spenderar för mycket tid åt administration via 

tekniken. Vilket i sin tur leder till att informanterna inte har tid att ägna sig åt undervisning 

och eleverna. Weber (1987) tar upp instansordning och tjänstehierarki som en del av den 

monokratiska byråkratin,  vilka beskrivs som ett fast organiserat myndighetssystem som 

innehåller över och underordnade och där dem lägre styrs av dem högre. Med andra ord så 

styrs dem underordnade av de överordnade och de överordnades regler. I förhållande till 

Webers (1987) teori om instansordning och tjänstehierarki så kontrolleras våra informanter på 

samma sätt av Skolverket där informanterna har regler som kommer uppifrån och styr dem. 

Skolverket har kontrollen att kunna kontrollera all information som införs i de moderna 

kommunikationsmedlen. Detta är problematiskt då majoriteten av våra informanter vill kunna 

känna sig fria och inte ha den bördan på sig att hela tiden behöva hålla på med administrativa 

uppgifter. Informanterna gav uttryck för att dem skulle vilja känna sig mer fria från 

administration för att få mer tid över till undervisning och eleverna. En av Webers (1983) 

farhågor var att individen inte kan uppleva frihet på grund av kontrollen inom byråkratin. 

Weber menar samtidigt att det blir väldigt svårt att undgå kontroll i byråkratier vilket då även 

blir väldigt svårt för våra informanter att undgå, vilket våra informanter var medvetna om, 

däremot ville dem minska på byråkratin.   

I förhållande till administration så menar Ohlson (2007), att den administrativa ledaren, i detta 

fall läraren, har hand om administrativa uppgifter såsom planera lektioner, utvärdera, skicka 

informationsbrev. I överlag så innebär administrativa uppgifter att man har hand om mycket 

pappersarbete (Ohlson, 2007). I resultatet framkommer det av majoriteten av våra informanter 

anser att problematiken kring detta är att de administrativa uppgifterna har ökat så mycket att 
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det har blivit svårt att balansera det med de pedagogiska uppgifterna. Ohlson, (2007) menar 

att när man blir tilldelade andra uppgifter som inte har med sitt eget yrke att göra så kan det 

leda till att man utför dem felaktigt då man kanske inte har de kvalifikationer som krävs. Det 

framkommer uttryck i resultatet såsom: ”[...] det är så många bitar som lärare ska hålla på 

med idag som inte har med lärarens arbetsuppgift att göra [...]”. Vi tolkar det som att detta 

tar tid som egentligen hade kunnat spenderas på att ha en mer personlig kontakt med eleverna. 

Kindermann (2011) menar att en lärare ska vägleda eleven och upprätthålla en nära relation. 

Detta i sin tur kan hjälpa elever att övervinna motgångar, en lärare har ett väldigt stort 

inflytande i elevernas liv (Kindermann, 2011). Våra informanter gav uttryck att de inte riktigt 

har den tiden att kunna tillföra denna vägledning i så stor utsträckning som de hade velat.  

Flera av informanterna påpekade att ökningen av administrativa uppgifter har gjort att 

lärarollen förändrats samt att man utöver administrativa uppgifter även får ta sig an annan 

skolpersonals uppgifter som förändrar lärarrollen. Uttryck framkom såsom ”[...] lärarrollen 

den blir mer och mer, äh lite mer coach och handledare än just traditionell lärare [...]”. 

Kernell (2010) menar däremot på att man inte ska betrakta lärarrollen som en färdig och en 

uppenbar roll, en lärare kan inta olika roller. En lärare förväntas kunna leda en verksamhet det 

vill säga läraren förväntas kunna leda eleverna i klassrummet. För att kunna leda sina elever 

så kan man inta en av de idealroller chefen vilket innebär att man styr eleverna med en fast 

hand, coachen som är den självklare ledaren med en tydlig position och  handledaren som 

följer verksamheten lite halvt (Kernell, 2010).  

Trots att informanternas lärarroll förändrat i takt med direktiv uppifrån så upplevde dem ändå 

möjligheten att få utforma sin undervisning genom att välja egna arbetsmetoder.Samtliga 

informanter uttrycker att dem får välja egna arbetssätt och metoder för att strukturera upp sin 

undervisning. Aspelin & Persson (2011) tar upp relevansen av att som lärare ha frihet att 

utforma undervisningen för att kunna påverka elevernas prestationer. Dock likt Webers 

(1983) teori om byråkratin så styrs undervisningen av högre instanser, såsom i detta fall 

skolverkets regler och riktlinjer. Samtliga av våra informanter jobbar utifrån direktiv uppifrån, 

samtidigt som man kan strukturera upp delar av sin undervisning. Enligt Bergsmann & 

Lüftenegger (2012) är det viktigt att ha en god struktur i klassrummet då detta leder till bättre 

klimat och kan leda till högre individuell prestation. I förhållande till vår andra frågeställning 

så anser majoriteten av våra informanter att det är viktigt att strukturera upp sin undervisning 

exempelvis att redan i början av lektionen ha tydliga instruktioner till eleverna. Det gör att 

man från kommer ständiga frågor om vad som ska göras utan det istället blir en mer positiv 
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atmosfär och ett positivt klassrumsklimat. Vidare menade informanterna att det gynnar det 

elevers prestation.  

Utöver större frihet för utformningen av undervisningen så menar Mameli & Molinari (2013) 

att klassrummets diskurs utgör det viktigaste verktyget för att lärare och elever ska kunna 

uppfylla instruktions- och relationsmålen för undervisning och lärprocesser. Detta 

framkommer då Emil och Gabriella uttrycker att dem i klassrummet diskuterar 

undervisningen med sina elever om vad dem lärt sig och ger feedback på det. Frustration 

uttrycks av en del informanter där dem menar att man inte hinner arbeta med en förändring 

förrän nästa förändring görs, vilket stör ens arbetsro som lärare. Vi tolkar det som att på grund 

av att läraren tilldelas uppgifter som inte tillhör deras yrke, i för stor utsträckning, kan detta 

leda till sämre struktur i klassrummet och sämre klimat på grund av tidsbrist vilket i sin tur 

kan påverka elevernas prestation negativt.  

I förhållande till de regler och riktlinjer som råder uppifrån så menar Aurora och Per att deras 

lärarroll inte förändrats drastiskt på grund av dem själva utan att direktiven uppifrån, det vill 

säga skolverkets krav och regler, har inneburit förändringar i ens lärarroll vare sig man velat 

det eller inte. Återigen, sett till Webers (1983) teori om den monokratiska byråkratin så kan 

man inte undkomma den byråkratiska apparaten, det vill säga dem regler och riktlinjer som 

finns inom byråkratin går inte att frånkomma.  

Vi anser att lärarens roll går hand i hand med relationen mellan lärare och elev, när det sker 

förändringar i lärarollen så kan förändringar i lärare och elev-relationen också ske. 

Kindermann (2011) menar att läraren har två viktiga roller där läraren är en ”myndighet” med 

avseende på samhällets regler som exempelvis en förebild, socialiserings agent där elever 

utvecklar socialt samspel och social kompetens. Den andra rollen innebär att läraren är en 

”facilitator” som vägleder, underlättar för barn att bilda sociala nätverk och vidmakthåller 

nära relationer. En kombination av dessa två roller kan hjälpa elever enormt mycket i 

skolgången. En lärare har ett livsförändrande inflytande Kindermann (2011). Vi anser att våra 

informanter uttrycker den första rollen där de försöker genom sin roll att utveckla elevernas 

kompetens med hjälp av sin struktur av undervisning. Den andra rollen anser vi delvis att våra 

informanter upprättar genom att de vill ha en god relation till sina elever men inte allt för nära 

de ville inte dela med sig utav sitt privata liv utan ha en mer ömsesidig relation.  

Däremot menar Dotterer & Lowe (2011) att det är viktigt att det finns möjligheter i skolan för 

lärare att skapa en bra relation med eleverna då detta är gynnsamt för eleverna. Däremot ska 
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man enligt Birnik (1999) som lärare vara medveten om ens beteende i interaktionen och 

relationen för att detta ska vara en gynnsam relation, då en lärares beteende kan påverka 

eleven både positivt och negativt. Likt Goffman (2004) framkom det i resultatet att man som 

lärare får spela lite på sin roll och framträda med aktsamhet, kan ses som dramaturgi där 

denne spelar ett framträdande för sina elever. Som Per vidare berättar att man har 

”jobbrocken” på sig, vilken han använder i skolan framför eleverna men som han sedan 

”hänger av sig” när han kommer hem. Vilket kan relateras till Goffman (2004) där han 

diskuterar rollomkastningar och förklarar hur individer, när dem träffas och interagerar, håller 

sig till en roll som blivit tilldelad dem. Man agerar på ett visst sätt under en viss period och 

framför en speciell grupp. Som exempelvis Per förklarar ovan där han agerar som lärare under 

perioden då han jobbar med sin grupp av elever. Goffman (2004) diskuterar hur begrepp 

såsom roll och fasad är en del av uppträdandet där han menar att även om den agerandes, det 

vill säga lärarens, antagande till rollen motiveras av en önskan att utföra den bestämda 

uppgiften eller om det är ett upprätthållande av en fasad som motsvarar denna roll så blir man 

som agerande tvungen att göra båda delarna. Som lärare får man inta sin roll och utföra de 

uppgifter som står till förfogande för läraren och även om man inte riktigt klarar av det så 

upprätthåller man en fasad. Många av våra informanter tar upp gränserna inom relationen och 

hur man måste förhålla sig till dem. Aurora förklarar hur hon kan lita på sina elever och dem 

på henne, men att hon ändå måste tänka på att hålla sig till sin roll och hålla fasaden där hon 

är läraren och inte en förälder.  

Det framkom tydligt i vårt resultat att man bör lägga stor vikt på relationen, vilket kan 

återkopplas till Dotterer och Lowe, (2011) som menar på att barn som har negativa relationer 

med deras lärare löper större risk att ha problem gällande skolengagemanget och akademiska 

prestationer. Samtidigt gör den negativa relationen att man inte känner samma stöd och 

anslutning och kan leda till att man känner sig bortkopplad från klassrummets aktiviteter. 

Däremot menar Gabriella att det är eleverna som förlorar på att man har en allt för öppen 

relation och att man som lärare bör luta relationen mer åt det strikta för att inte riskera förlora 

respekten. Detta uppfattade vi som att hon kände att det är svårare att vid behålla respekten 

med en öppen relation då det är svårare att dra gränser samtidigt som man ska vara öppen.  I 

förhållande till att tro på sin roll där Goffman (2004) beskriver att man ska visa för sin publik 

att man äger sin roll för att dem ska kunna ta en på allvar så tar Gabriella upp vikten av att 

vara allvarlig då hon förklarar för elever vilka konsekvenser som kan komma till att ske efter 

negativa handlingar och dåligt uppförande så är det viktigt för henne att hålla sitt ord för att 



 
 

40 
 

göra det klart för eleverna att hon är allvarlig. Överlag så ansåg samtliga informanter att det 

bör läggas stor vikt på relationen vare sig öppen eller inte så ansåg dem att det är viktigt att 

skapa en relation med sina elever samt ha en god relation för att kunna öka deras prestationer.  

6.2  Lärarrollens inverkan på eleverna  

Samtliga informanter gav en bild av att läraren spelar en stor roll i elevers skolgång. I 

resultatet framkom det att informanterna hade olika roller vilket kan relateras till Kernells 

(2010)  tre idealroller chefen, handledaren och coachen. Gabriella uttrycker att för henne är 

det viktigt att vara en rättvis lärare men en sträng sådan. Hon tycker att det är viktigt att 

respekten inte sjunker, vilket hon tycker den gör om man lättar på trycket för mycket. Därmed 

anser vi att Gabriella kan förhålla sig till idealrollen chefen som innebär att hon är den 

självklare ledaren som styr med en fast hand. Per påpekar att han visar att han är läraren men 

lägger samtidigt fokus på att utstråla entusiasm samt lägger vikt på att det är bra dynamik 

inom gruppen, vilket kan dras till coachens fokus på ”vi-känsla”. Samtidigt så förklarar han 

hur hans roll är att avveckla sig, vilket innebär att han finns där för eleverna men att syftet är 

att han med tiden ska kunna avveckla sig för att eleverna ska utveckla en självständighet, 

detta kan kopplas till hur handledaren inte är ute efter att framstå som en förebild utan finns 

där om man behöver. I relation till ovan tolkar vi det som att Per kan förhålla sig till coachen 

och handledaren.   

Aurora tar upp hur hon har förväntningar på sina elever och att det är eleverna som skall jobba 

aktivt i lektionerna. Hon förklarar att: ”Lektionerna äger eleverna, det är dem som ska jobba. 

Jag ska jobba innan lektionen med att förbereda och jag ska jobba efter och så jobbar 

eleverna på lektionerna”. Vi tolkar hennes arbetsätt som handledande, hon leder dem men det 

är dem som utför jobbet, vilket gör att hon faller in på Kernells (2010) idealroll handledaren. 

Alicia förklarar att hon inkluderar sina elever genom att hon går igenom undervisningens 

innehåll tillsammans med eleverna. När lektionen är slut så diskuterar hon tillsammans med 

eleverna vad dem lärt sig och ger feedback på det. Detta tolkar vi som att det skapas en ”vi-

känsla” och kan relateras till Kernells (2010) idealroll coachen. Överlag så anser vi att 

samtliga visar drag på Kernells (2010) tre idealroller. Vi har valt att ta upp dem informanterna 

som mest uppenbart visade drag på dessa roller. Den som skiljer sig åt är Gabriella, som är 

den enda med chefsrollen. Vi anser att det gynnar eleverna när lärare lär ut på olika sätt och 

intar en roll, elever kan lära sig mycket från lärare som har olika arbetsmetoder, samtliga av 

våra informanter lär ut på olika sätt vilket kan medföra en positiv förändring i elevers 

skolgång.  
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Likt Kernell (2010) som indikerar att lärarrollen är en tillfällig roll kan Goffmans (2004) 

dramaturkiska perspektiv relateras i förhållande till Kernell (2010). Både Kernell (2010) och 

Goffman (2004) tar upp rollen som en tillfällighet eller ett framträdande och något man tar sig 

an. Fokus i detta framträdande ligger på att uppstå som trovärdig och ha tro på sin roll framför 

sin publik, i detta fall eleverna. Återkommande i alla intervjuer var att lärarna har sin roll där 

dem ska agera lärare oberoende vad för relation man har till sina elever. Vi tolkar det som att 

rollen som läraren intar utgör i sin tur relationen till ens elever. Återkommande i samtliga 

intervjuer var att relationen mellan lärare och elever är av stor vikt. Samtliga höll med om att 

läraren är en av dem viktigaste faktorerna i elevers liv, vissa menade på att det är den 

viktigaste faktorn i elevers skolgång. Det framkom även i resultatet att man idag inte riktigt 

har tid att ägna sig åt alla elever. Vilket resulterar till att man missar vissa elever, man hinner 

inte skapa en bra relation som i sin tur påverkar eleverna negativt. Shim, Cho & Wang, (2012) 

menar att sociala mål såsom bli socialt tafatt, oro att uteslutas, retas utöver akademiska 

prestationsmål är viktigt för att elever ska kunna njuta av skolan och kunna prestera. Vi finner 

det därför relevant att läraren skapar tid för att kunna ägna sig åt elevers sociala mål så att 

man inte missar eleverna. Detta ges i uttryck: ”[...] Vi ägnar bara vår tid åt dem som inte når 

målen, som har sociala problem och det är det som är problemet, det är det vår tid går åt 

mest [...]” Man ägnar mer tid åt de elever som har brist på sociala och akademiska mål och 

glömmer de duktiga eleverna och öka deras prestation ytterligare på grund av tidsbrist och 

andra tilldelade uppgifter. Återigen har detta att göra med att skolverket styr våra informanter 

genom regler och krav där våra informanter ska hålla på med administrativa uppgifter istället 

för att ägna sin tid åt eleverna och undervisningen. Dem kan som Weber (1987) påpekar inte 

undgå kraven och reglerna. Kindermann, (2011) menar att läraren är en förebild och det är 

lärarens ansvar att skapa en relation till sina elever för att lyckas man med det så lyckas 

eleverna bättre i skolan. Man bör därför satsa på relationen som en prioritet i klassrummet 

(Kindermann, 2011). I resultatet framkom det att en god relation leder till att elever har lättare 

för att lära sig. Vi tolkar det som att relationen är en viktig del i elevers prestation.  

Däremot menar Aspelin & Persson, (2011) att elevers prestation antagligen kan sänkas eller 

höjas med hjälp av lärarens förväntningar på eleverna. Skolor där elever har höga krav har 

oftast elever med hög prestation och skolor där lärarna har mindre krav har oftast elever med 

låg prestation (Aspelin & Persson, 2011). Utifrån vårt resultat så uttrycker däremot mer än 

hälften av våra informanter att dem inte har höga krav utan förväntningar på eleverna, detta 

menar dem kan höja elevers resultat och få dem att lyckas bättre. Däremot så anser två andra 
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informanter att de har höga krav på sina elever och att det fungerat bra för elevers resultat. Vi 

anser dock att höga förväntningar gynnar elevers prestation då eleverna kan få en motivation 

av läraren att prestera bättre. Att ha höga krav på sina elever kan inte alltid vara positivt utan 

det kan även medföra att elever känner sig att de inte klarar av att nå upp till kraven.  

6.3 Bakomliggande orsaker till elevers försämrade resultat 

Orsaker som ansågs ligga bakom svenska elevers försämrade resultat och var återkommande i 

vårt insamlade material var, ökad arbetsbelastning i form av administrativa uppgifter, 

schemaavbrytande aktiviteter och för mycket förändringar på för kort tid i läroplaner och av 

skolverket. På grund av att man ökat dem administrativa uppgifterna så har mindre personlig 

tid och fokus kunnat läggas på eleverna och undervisningen.  Detta ansågs kunna vara en 

bakomliggande orsak till varför elever har sämre resultat. I takt med bristen på tid på grund av 

administrativa uppgifter så uppgav några informanter att man inte hinner lägga ner tid för att 

hjälpa eleverna nå sina mål i takt med att lärarna jobbar mer med administrativa uppgifter som 

bestäms av den högre instansen, skolverket, får man inte tid att utforma undervisningen, 

lärarens frihet minskar vilket som tidigare nämnt var en av Webers (1983) farhågor. Lärarna 

idag måste lägga ner mer tid på administration vilket drabbar tiden som skulle kunna läggas 

på att strukturera undervisningen och hjälpa eleverna, vilket kan vara missgynnande för 

elevers prestationer och resultat. I förhållande till Webers (1983) teori om byråkratin där man 

styrs utav regler och krav av en högre instans och måste utföra administrativa uppgifter, så ser 

vi skolan som en förändring utav en ökad byråkratisering där lärarna måste följa regler och 

krav som tilldelas dem. Lärarna i skolan måste utföra de administrativa uppgifterna och utgå 

utifrån läroplanen för att en högre instans såsom skolverket och rektorn bestämt det.  

Per och Aurora skiljer sig från resten då dem påpekar att för mycket förändringar inom 

skolverksamheten, på kort tid, kan medföra negativa konsekvenser för elevers resultat. Emil 

och Gabriella tog upp schemabrytande aktiviteter som exempelvis orienteringar, turneringar 

PRAO med mera som bakomliggande orsaker och detta bryter elevernas kontinuitet som 

påpekas vara viktig för deras lärande. Gabriella och Emil är eniga om att detta medför att 

eleverna inte får den tiden att ta igen den missade undervisningstiden som resulterar i 

försämrade resultat. Emil uttrycker det: ” Organisationen i den svenska skolan spelar en stor 

roll för elevernas prestation för alla elever behöver kontinuitet i sitt arbete”. Ökningen av 

dem administrativa uppgifterna och de schemabrytande aktiviteter som framkommit i vårt 

resultat anses vara bakomliggande orsaker till elevers försämrade prestationer vilket anses 

leda till sämre resultat. I förhållande till den monokratiska byråkratin som Weber (1983) 
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beskriver så kan våra informanter tyvärr inte påverka reglerna och kraven som ställs även om 

de velat. Weber (1983) menar även att utvecklingen av byråkratisk administration har ökat i 

bland annat staten, politiska partier, företag med mera. Våra informanter ger uttryck på att de 

har fått ökade administrativa uppgifter vilket har inneburit att dem inte har den tiden dem 

önskat sig ha med eleverna och framförallt tid för planering av undervisning. Samtidigt tar 

Shim, Cho & Wang (2012) upp att sociala prestationsmål visat sig vara av stor vikt enligt 

forskare i Shim, Cho & Wang (2012). Utomliggande aktiviteter såsom turneringar, PRAO och 

orienteringar kan vara av vikt för att engagera eleverna i sociala aktiviteter då Shim, Cho & 

Wang (2012) menar på att brister i sociala aktiviteter anses vara störande för elever vilket i sin 

tur kan hindra eleverna från att njuta av skolarbetet. Många ungdomar i tidiga tonår uppvisar 

en nedåtgående spiral gällande motivation, engagemang och prestation. Det visade sig att 

studenter som har sociala prestationsmål där dem utvecklar sin sociala kompetens är mer 

benägna att kunna njuta av skolarbetet och vad dem lär sig i skolan (Shim, Cho & Wang, 

2012). Våra informanter menade dock på att eleverna störs i sina studier eftersom dem tappar 

mycket kunskaper och mycket tid går åt repetition. Båda aspekterna anser vi är av relevans 

där det kan komma till att vara både på gott och ont. På gott så kan det vara nyttigt för elever 

att ha aktiviteter då det innebär att eleverna på så vis kan njuta av skolarbetet. På ont innebär 

det att eleverna missar undervisningstid som kanske inte alltid kan tas igen vilket kan 

missgynna deras prestation och skolgång. Överlag ges det i uttryck att samtliga av våra 

informanters viktigaste mål är eleverna och öka deras prestationer.  
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7. Avslutande sammanfattning och reflektion 

Överlag upplever samtliga av våra informanter att de gärna vill öka elevers prestation genom 

att försöka finnas där för dem, påverka med sina arbetsmetoder och genom sin lärarroll. Dock 

störs detta utav de förändringar som skett på kort tid och där det administrativa tar över.  

Lärarrollen har förändrats genom att läraren idag tilldelas allt för mycket administrativa 

uppgifter som egentligen bör skötas av annan personal som besitter dem behörigheter som 

krävs för administration. Samtidigt som dem även får sköta andra uppgifter som istället bör 

skötas av exempelvis kuratorer och skolsköterskor. Detta tär mycket på lärarna då dem anser 

att dem kommit från den roll som läraryrket från början innefattat. Denna roll har gått från 

pedagogisk till mer och mer administrativ. Tid går åt de administrativa uppgifterna och har 

lett till mindre tid och fokus på undervisning och personlig kontakt med elever. I takt med 

bristen på tid så medför det svårigheter för lärare att uppfylla de krav som finns och ges utav 

skolverket såsom läroplaner, mål, riktlinjer. Nästan alla informanter uttryckte frustration över 

de förändringar som skett på så kort tid, olikt två av dem som inte uttryckte det på samma sätt 

utan la mer vikt vid att samhället förändras och i takt med det så sker förändringar. Dem två 

sistnämnda såg det snarare som en del av läraryrket och även som en utmaning som lärare. De 

två stora faktorer som framkommit som viktiga både i tidigare forskning och i resultat är 

relationen mellan lärare och elever samt tiden, vilket menas med tiden att lägga på 

undervisning och elever. Då tidigare forskning visat på att relationen mellan lärare och elever 

samt strukturen i klassrummet är två faktorer som kan påverka elever prestationer så anser vi 

att mindre tid leder till sämre undervisning och sämre relationer mellan lärare och elever. 

Sämre relation påverkar eleverna negativt då tidigare forskning har visat att en god relation 

mellan lärare och elever är gynnsamt för elevernas skolengagemang och akademiska 

prestationer (Dotterer & Lowe, 2011). När relationen påverkas negativt på grund av att 

exempelvis i detta fall, där läraren har brist på tid så kan det leda till att det påverkar elevernas 

prestationer negativt.  Även strukturen i klassrummet har visat sig vara en viktig bit i 

förhållande till elevers prestation, då tidigare forskning visat att bra klassrumsstruktur leder 

till gott klassrumsklimat och som i sin tur ökar elevers prestation (Bergsmann, Lüftenegger, 

m.fl., 2012). Bristen på tid till undervisning kan påverka strukturen och utformningen av 

undervisning. Detta tror vi är två faktorer som kan påverka elevers resultat och eftersom 

tidigare forskning visat att det är läraren som har huvudansvaret i relationen mellan lärare och 

elever (Birnik, 1999), så anser vi att läraren är den som har inverkan på elevers prestationer. 

Våra informanter höll alla med om att ansvaret ligger på dem, gällande elevers prestationer 
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men att det även krävs tid för det. En annan orsak som ligger till grund för elevers försämrade 

resultat som några av våra informanter uttrycker är de schemaavbrytande aktiviteterna som 

bryter elevernas kontinuitet och innebär att elever missar undervisningstid som de sedan inte 

hinner ta igen. Detta är något som dessa informanter hade velat påverka som lärare. Våra sex 

informanters upplevelse av sin lärarroll, hur den förändrats, om den haft en inverkan i elevers 

prestation samt bakomliggande orsaker till elevers försämrade resultat kan inte ligga till grund 

för andra lärares resonemang. Alltså kan vi ändå anta att lärarrollen förändrats, haft en 

inverkan i elevers prestation och att det finns olika bakomliggande orsaker till elevers 

försämrade resultat som denna uppsats bygger på.  

Vi anser att det vidare hade varit intressant att jämföra med andra grundskolor och se vad det 

finns för likheter och skillnader i lärarnas arbetssätt att strukturera upp sin undervisning för att 

eleverna ska nå målen. Det hade även varit intressant utgå ifrån både lärarens och elevernas 

perspektiv för att få en bredare förståelse.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

Inledning 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Vilka ämnen undervisar du i?  

4. Har du arbetet med något annat tidigare?  

5. Vad hade du för visioner om själva undervisningen när du utbildade dig?  

6. Vad har du fått med dig från din utbildning?  

7. Känner du att dina visioner uppfylldes, på vilket sätt? 

Huvuddel- frågor kring relationen och lärarrollen 

8. Det diskuteras en hel del om att läraren framstår som den viktigaste faktorn i elevers 

resultat i skolan. Hur vill du förklara vilken betydelse läraren har för att eleverna ska få ett bra 

resultat? 

9. Vilka krav har du på dina elever i klassrummet gällande lärandeprocessen?(har du höga 

krav eller mindre höga, på exempelvis att räcka upp handen, vara tyst på lektionerna o.s.v.?)  

10. Hur ser organiseringen av din undervisning ut? Hur ser ditt lärande ut i klassrummet? Har 

du någon speciell strategi eller planeringsmall du utgår från? 

11. Vilken syn har du på dagens undervisning? Känner du att det har skett någon förändring? 

Om ja, på vilket sätt?  

12. Forskning visar att relationen mellan lärare och elever har utvecklats från en formell till en 

informell relation, där elever idag har en mer avslappnad relation till sin lärare. Hur ser du på 

detta?  

13. Vad anser du är en relevant relation att ha till sina elever, som lärare? Hur påverkas 

eleverna i lärandeprocessen om det förekommer en konfliktfylld relation? 

14. Finns det gränser man bör tänka på som lärare, gällande relationen till elever? Exempelvis 

gränsen mellan att vara formell och informell (strikt lärare, mer medmänsklig relation) 

15. Har din lärarroll förändrats under din tid som lärare? På vilket sätt?  

16. Om ja, ser du några för eller nackdelar med att lärarrollen förändrats?  
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17. Hur ser du på möjligheterna att öka elevers prestation med hjälp av din lärarroll? Vad är 

det som krävs?  

18. Vad har du för tankar och synpunkter kring den ”nya lärarrollen”, vad innebär den rollen?  

19. Vad kännetecknar du som en ”bra” lärare?  

20. Om det är något du hade velat ändra i klassrummet eller i din lärarroll vad hade det då 

varit? 

Frågor i samband med aktuella debatter kring skolpolitiken 

21. Utbildningsministern Jan Björklund har starka åsikter om att katederundervisningen borde 

införas i svenska klassrum igen, vad har du för synpunkter kring detta?  

22. Vad har du för synpunkter kring den debatt som förs om att de flesta elever har idag lägre 

resultat än förr?  

23. Det framkommer i rapporter att elevresultaten förbättras om man ökar tiden som läggs på 

undervisning i helklass? Vad har du för synpunkter kring detta?  

24. Politiker och pedagoger har under de senaste fyrtio åren fört diskussioner och menar att 

eleverna ska ta eget ansvar och att lärarens roll ska förändras från undervisande till 

handledande? Vad tycker du om detta? Har det fört några för nackdelar med denna typ av 

förändring? 

25. (”Det är hög tid att låta lärarna vara lärare”) Anser du att lärarna får vara lärare eller 

styrs man för mycket utav de krav och förväntningar som man ger och har på en lärare?   

26. Forskare rekommenderar att lärarna ska verka för större frihet att utforma undervisningen 

och att de då bör fokusera på interaktionen i klassrummet, vad har du för synpunkter kring 

detta? 

Avslutande 

27. Är det något du vill tillägga? 
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