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Abstract 
The purpose of this essay is to gain a broader understanding of how teachers’ shape their 
role in the interaction with students to be able to meet individual needs. The grades of 
Swedish students are deteriorating and a lot of students finish high school without grades. 
This study is about how the teacher creates a role in the interaction with students. How the 
relationship between teacher and student affect the teacher’s role and how these aspects are 
affected by outside circumstances. The study is qualitative with a hermeneutic perspective 
and we interviewed eight teachers. To understand our empirics we used three theoretical 
approaches; Goffman’s dramaturgical theory, Foucault’s disciplinary power theory and 
Aspelin’s approach on the relationship between teacher and student. The conclusions of the 
study show how the teacher earns respect, how the relationship is built and how these 
aspects are affected by outside circumstances. These are the parents’ opinions of the 
teacher and the school, politics that affects the teacher and the support the teacher get from 
the principal and management. Respect is built on coagency, mutual understanding and 
collaboration. When the teacher works on the relationship it leads to a more effective 
knowledge development for the students.  
 
Keywords: Teacher, Student, Knowledge development, Individualisation, Relationship, 
Outside circumstances 
 
 
Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att få en bredare förståelse för hur lärare upplever att de formar sin 
roll i interaktionen med eleverna för att kunna möta dem efter individuella förutsättningar. 
Svenska elevers resultat i skolan blir allt sämre och allt fler går ut grundskolan utan 
godkända betyg. Studien berör hur läraren formar sin roll i interaktionen med eleverna, på 
vilket sätt relationen mellan lärare och elev påverkar lärarens roll och även ytterligare 
omständigheter som påverkar läraren i interaktionen med eleverna. Vi har gjort en 
kvalitativ studie med en hermeneutisk metodologi där vi intervjuat åtta lärare. För att förstå 
vår empiri har vi analyserat utifrån tre teorier; Goffmans dramaturgiska perspektiv, 
Foucaults medel för god dressyr samt Aspelins perspektiv på mellanmänskliga relationer. 
Studien ger en bild av hur lärare formar sin roll genom respektskapande, relationsbyggande 
samt hur läraren i interaktionen påverkas av utomstående faktorer. Faktorerna är föräldrars 
syn på läraren och skolan, politik som påverkar lärarens och stöd från rektor och 
skolledning. Respekt bygger på samspel, en ömsesidig förståelse och samarbete. Genom 
att läraren i sin roll bygger på relationen med eleverna bidrar det till en mer effektiv 
kunskapsutveckling hos eleverna.  
 
 
Nyckelord: Lärare, Elev, Kunskapsutveckling, Individualisering Relationer, utomstående 
faktorer 
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Förord 

Vi vill sända ett varmt tack till de intervjupersoner som ställt upp och delat med sig av sina 

erfarenheter. Det har varit intressant att få ta del av era perspektiv av lärarrollen. Vi vill 

även rikta ett stort tack till vår engagerade handledare Eva Schmitz som stöttat oss och 

givit oss värdefulla råd.  

 

Josefine Häggling, Ellen Sköld Ulfsdotter, Halmstad Juni 2016 
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1. Inledning 
Varje lärare har ett omfattande jobb som går ut på att förse elever med kunskap och forma 

dem till goda samhällsmedborgare. Lärare möter olika personligheter varje dag och står 

inför flera olika utmaningar i sin yrkesroll. Hösten 2015 var det 93 600 lärare i tjänst på 

grundskolor runt om i Sverige (Utbildningsstatistiksenheten, 2016). Förr ansågs Sverige 

vara en modell för högkvalitativ utbildning runt om i världen. Idag ses Sverige inte längre 

på samma sätt. Programme for international student assesment (PISA)-undersökningen 

från 2013 visar att prestationen hos 15-åriga svenska elever har haft en kraftig nedgång de 

senaste tio åren. Inget annat land som deltagit i undersökningen har visat på en så drastisk 

nedgång under samma period. Efter undersökningen startades en nationell debatt om hur 

kvaliteten i skolan måste öka och att det måste ske en förändring inom det svenska 

skolsystemet (OECD, 2015). Mycket av det här ansvaret läggs på lärarna och de måste 

förhålla sig till de förändringar som sker inom skolan.  

 

Politiker bestämmer vilka förändringar som ska göras inom skolsystemet, hur reformer ska 

ändras och hur kvaliteten ska öka. Varje reform, beslut eller lagändring påverkar lärarens 

position i klassrummet. Grundskolans utveckling från 1990-talet har genomsyrats av ord 

som valfrihet, individualisering och marknadstänkande. Hårda ekonomiska besparingar har 

gjort klasserna större, samtidigt som kraven på att undervisningen ska vara individuell 

utifrån elevens behov har ökat (Edgren, 2015). Brist på respekt mot vuxna inom skolan är 

också ett växande problem. År 2015 anmäldes 135 fall av våld mot lärare från grund- och 

gymnasieskolor i Skåne. Det är en tydlig utmaning i lärarens yrkesroll och läraren har inte 

så stor handlingsförmåga när det gäller konflikter med och mellan elever (Olsson, 2016).  

 

Vi har under hela vår skolgång stött på lärare som vi har olika förhållningssätt till och 

uppfattningar om, vad det här påverkas av är något som intresserar oss. Vad är det 

egentligen som gör att elever bemöter läraren olika? Är det något som läraren själv kan 

styra över och påverka eller ligger det utanför lärarens kontroll? I denna uppsats 

undersöker vi vad som påverkar lärarrollen och hur läraren påverkar sin roll. 
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2. Syfte och frågeställning 
Skolan är individualiserad med målet att undervisning ska vara utformad efter elevers 

individuella förutsättningar. Allt fler elever går ut grundskolan utan godkända betyg 

(OECD, 2015) och lärare har ansvaret över att elever uppfyller de mål och kunskapskrav 

som är utformade för skolan. Om läraren inte jobbar med att nå eleverna kan det negativt 

påverka samhällets utveckling. Syftet med uppsatsen är att se hur lärare formar sin roll i 

interaktionen med eleverna för att kunna möta dem utefter deras individuella 

förutsättningar. Vi vill med denna undersökning få en bredare förståelse för hur lärare på 

mikronivå (i det egna klassrummet) implementerar olika tillvägagångssätt i lärarrollen för 

att i interaktionen med eleverna få dem att lyckas med skolan. Vi undersöker även hur 

lärare själv kontrollerar och formar sin roll och om det finns faktorer utanför lärares 

kontroll som påverkar rollen. Med den ingången blir även relationen mellan lärare och 

elev, hur den skapas och utvecklas, central. Vidare har vi undersökt hur auktoritet tas i 

uttryck i lärarrollen och hur det kan påverka interaktionen med eleverna. Vi har valt att 

utgå från en huvudfrågeställning och två underfrågeställningar. 

 

• Hur upplever lärare att de formar sin roll i interaktionen med eleverna, för att eleverna ska 

kunna uppfylla de mål och kunskapskrav som den individualiserade skolgången innebär?  

- På vilket sätt påverkar relationen mellan lärare och elev, lärarens roll? 

- Finns det ytterligare omständigheter som påverkar läraren i interaktionen med 

eleverna? 

3. Bakgrund 
I bakgrunden presenterar vi skolans historia och de förändringar som har skett inom 

skolsystemet sedan 1960-talet. Vi belyser hur reformer och decentraliseringen har påverkat 

hur skolan ser ut idag och konsekvenser det har medfört. Vi lyfter skolans historia för att 

visa hur politik och samhälle formar skolsystemet och vilka förutsättningar, krav och 

målsättningar lärare runt om i Sverige har att förhålla sig till. Vi har valt att huvudsakligen 

utgå från en av statens offentliga utredningar (Regeringen, 2014) där decentraliseringen 

blir kritisk granskad. Utredningen fångar en komplexitet som skolpolitiken medfört som är 

relevant för vår studie då det påverkar samhället och dess medborgare. 



	 7	

3.1 Skolans historia 
Under 1960-70 talet rådde det mycket oro och bristande disciplin i klassrummen. Skolans 

inre arbete (SIA) gjorde en utredning som slog fast att bråk, skolk, vandalism och 

skoltrötthet skulle hanteras med en mer socialt engagerad skola. En ny läroplan infördes år 

1969 vilket bland annat betonade grundskolans betydelse för personlighetsutveckling, 

medansvar och internationalisering på ett tydligare sätt. Skolan skulle verka för ökad 

jämställdhet inom familjen, i arbetslivet och i samhället generellt (Edgren, 2015).  

 

År 1972 infördes den nioåriga grundskolan vilket krävde en stor förändring av skolans 

yttre organisation. De reformer som kom till på 1970-talet infördes på grund av att 

ordningsproblem uppmärksammats i den nya nioåriga skolan. Det var nu fokus på 

individualisering och andra metodiker. Innehållet i undervisningen skulle bidra till att lösa 

de problem som det kunde innebära att elever med skilda bakgrunder var samlade i samma 

skolklasser. Resten av 1970-80-talet var statens reformer präglade av att anpassa skolans 

inre arbete till de ramar som den sammanhållna grundskolan gav. Många menade att 

kraven på kunskaper i teoretiska ämnen sänktes när den gemensamma skolan infördes 

(Regeringen, 2014). Från tidigt 1980-tal skulle staten ansvara för ekonomiska resurser och 

ge riktlinjer och ramar till kommunerna. Kommunerna skulle använda dessa medel på 

bästa sätt - det skulle bli mindre statlig styrning, mer frihet för kommunerna och enskilda 

medborgare (Edgren, 2015). 

 

Den individualisering staten ville implementera i skolan förutsatte decentralisering för att 

rektorer och lärare skulle kunna anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov. 

Decentraliseringen skedde stegvis från 1970-talet och år 1991 kom reformen som 

implementerades i hela landet. Reformen motiverades med att svenska elevers 

studieresultat ur ett internationellt perspektiv var bra och likvärdig, men de såg ett behov 

av att öka effektiviteten och kvaliteten i skolans verksamhet. Det fanns också problem som 

inte kunde lösas på statlig nivå, som till exempel bristfällig disciplin och elever som inte 

fick tillräckligt stöd. Det medborgliga inflytandet var också litet och skulle ökas genom 

decentraliseringen (Regeringen, 2014). 
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Decentraliseringen innebar att kommunerna fick samlat ansvar för skolan och ett odelat 

arbetsgivaransvar för all personal. Implementeringen av reformen under 1990-talet 

genomfördes när kommunerna och lärarna inte hade hunnit förbereda sig och inte hade 

förmågan att hantera sitt nya ansvar. Stödet från staten fanns inte och de kommunala 

huvudmännen, rektorerna och lärarna fick inte hjälp med att uppnå de nya målen. 

Decentraliseringen lyckades med att kostnaden per elev minskade. Målet att hålla en högre 

kvalitet i skolan och underlätta för lärande och utveckling av varje enskild elev 

misslyckades (Regeringen, 2014). 

 

Internationella mätningar har visat att kunskapsresultaten och likvärdigheten i den svenska 

skolan försämrats under de senaste 20 åren vad det gäller läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap. Idag misslyckas den svenska skolan med att nå nationella kunskapsmål. 

Regeringen och riksdagen har försökt höja ambitionsnivån för skolan och infört ett mål 

med att alla elever ska få stöd och hjälp för att klara minst lägsta godkända betyg i alla 

ämnen. Kraven på den kommunala skolan är alltså högre än de krav som fanns då skolan 

var statlig. Trots det har studieresultaten i flera ämnen allvarligt försämrats efter 

decentraliseringen (Regeringen, 2014). 

 

Regeringens utredning (2014) visar att den viktigaste framgångsfaktorn i skolan är lärarnas 

undervisning och förmåga att relatera till varje enskild individ. En viktig del i 

decentraliseringen är därför hur den påverkat lärarnas förutsättningar att bedriva en god 

undervisning. Avregleringen av meritvärderingssystem och behörighetskrav för lärare 

gjorde att andelen obehöriga lärare ökade. Det har bidragit till att lärarnas kontroll över 

yrkets kunskaper försämrats och att lärarnas kunskapsbas har påverkats negativt. Lärarnas 

arbetsbörda har ökat mycket, studier visar att det finns en försämring av hur lärarna 

upplever sin arbetssituation idag jämfört med i början av 90-talet. Faktorer som pekas ut 

som orsaker till deras försämrade arbetssituation är att lärarna till följd av statliga krav 

måste lägga allt mer tid på administration och dokumentation (Regeringen, 2014). 
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4. Tidigare forskning 
I tidigare forskning presenterar vi fem vetenskapliga artiklar. Artiklarna berör lärarrollen 

från olika perspektiv vilket hjälper oss att belysa att lärare är beroende av flera faktorer i 

interaktionen med elever. De två sista artiklarna vi presenterar som är skrivna av 

Neugebauer, Helbeig och Landmann (2010) & Martino och Rezai-Rashti (2012) använder 

vi oss av för att belysa vikten av att det är läraren som individ som har inflytande över 

elevernas kunskapsutveckling. Det är inte en kön- och etnicitetsfråga. Vi presenterar 

artiklarna under egna underrubriker och vi avslutar med en sammanfattning. 

4.1 Lärares inställning och föräldrars påverkan 
Rajni Dhingra och Sarika Manhas (2009) har i sin artikel Academic Performance of 

Children as a function of Interaction with parents and teachers, gjort en undersökning om 

betydelsen lärare och föräldrar har för barns akademiska prestationsförmåga. Studien är en 

kvantitativ undersökning där föräldrar, lärare samt 200 underpresterande elever i klass 4-6 

i Jammu och Kashmir, Indien deltog. Undersökningen visar på ett samband mellan 

akademiskt lärande och föräldrars påverkan och hur lärares inställning till yrket påverkar 

respekt. 

 

Dhingra och Manhas (2009) kom fram till att lärare som hade en positiv inställning till sitt 

yrke såg yrket som ett fint arbete och visade sig vara nöjda med sin yrkesroll. Den positiva 

attityden till yrket påverkade studenternas resultat och därmed respekten mellan lärare och 

elev positivt. I undersökningen har författarna kommit fram till att relationen mellan lärare 

och elever är nyckeln för bra lärande. Resultatet visar även att föräldrars påverkan är en 

viktig del i barnets prestation i skolan. Det är betydande för eleverna att få stöd hemifrån 

för att kunna prestera på bästa sätt i skolan. Det är viktigt för eleven att ha en trygg 

hemmiljö, men lärarna har den betydande rollen i undervisningen.  

4.2 Självkänsla och Respekt 
Paul Yelsma och Julie Yelsma (1998) har i sin artikel Self-Esteem and Social Respects 

within the High-School studerat hur sambandet mellan självkänsla och social respekt 

kommer till uttryck hos eleverna. De genomförde en kvantitativ studie på ett gymnasium i 

sydvästra Michigan, USA. Sammanlagt medverkade 596 studenter, varav 304 var kvinnor 

och 288 var män, samt 4 som ej identifierar sig med något kön. För att mäta empirin och 
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analysera resultatet använde författarna tre metoder, Rosenbergskalan och 

Coopersmithskalan - instrument som mäter självkänsla, samt The English Translation of 

the Social Behaviors Scale – som mäter socialt beteende. Skalorna är poängbaserade och 

visar var på skalorna de medverkande hamnar. 

 

Yelsma och Yelsmas (1998) hypotes var att studenter upprätthåller sin självkänsla i 

skolans sociala rum genom att visa respekt i sociala relationer. Samt att studenter med låg 

självkänsla skulle visa mindre respekt för andra och att studenter med hög självkänsla 

skulle visa mer respekt för andra. Författarna kom fram till att det finns en koppling mellan 

självkänsla och socialt beteende, som de förutspått i sin hypotes. Genom de 

mätningsmetoder författarna använde, visade resultatet även att självkänsla hänger ihop 

med respekt för skolsystemet. Lämpligt språk associerades med hur bra självkänsla eleven 

har. 

4.3 Auktoritet 
Gale Macleod, James MacAllister och Anne Pirrie har i sin artikel Towards a broader 

understanding of authority in student-teacher relationship (2012), vänt sig till sociologisk 

och filosofisk förståelse av auktoritet för att erbjuda en redogörelse av relationen mellan 

student och lärare. I sin undersökning använde författarna sig av teorier inom filosofi och 

sociologi. Den teori som har fokus i resultatet är Dennis Wrongs teori om fem former av 

auktoritet; legitim auktoritet, kompetent auktoritet, tvingande auktoritet, personlig 

auktoritet och auktoritet genom uppmuntran. Författarna menar att Wrongs 

auktoritetsformer ger en användbar teoretisk begreppsram för lärare när de omfattar alla de 

former av auktoritet som är vanligt i ett klassrum. De visar också på att nuvarande politiska 

sammanhang kan komma att utmana vissa former av auktoritet. 

 

Det Macleod, MacAllister och Pirrie (2012) kom fram till var att legitim auktoritet 

urskiljer sig från de andra formerna då den kommer från en strukturell förändring i 

samhället snarare än från saker som läraren gör. Kompetent auktoritet är individkopplad, 

den förlitar sig till viss del på kvaliteten av lärarens professionella utbildning och en 

gemensam tro på att läraren har sina elevers bästa i åtanke. Auktoritet genom uppmuntran 

och tvingande auktoritet är beroende av elevernas tro på lärarnas tillgång på belöning och 
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godkännande och lärarnas villighet att använda dem. Författarna kom också fram till att 

auktoritet inte enbart är en individuell angelägenhet. Det finns bredare institutionella 

faktorer att ha i åtanke så som skolan eller lokala myndigheters politik angående strategier 

för ledarskapets bemötande. 

 

Macleod, MacAllister och Pirrie (2012) hävdar att det är den personliga auktoriteten som 

verkar vara den form läraren har mest kontroll över. Kompetent auktoritet och legitim 

auktoritet är de som är under störst hot när det sker förändringar i skolpolitiken och synen 

på skolan. Tvingande auktoritet och auktoritet genom uppmuntran är allierad med ett 

traditionellt synsätt på utbildning, vilket sympatiserar kontroll över disciplin och riskerar 

att ”flyta över” till andra former av maktrelationer. Författarna tror att personlig auktoritet 

är den form som lärarna kanske kan förlita sig på mest, för det är den som de själva kan 

styra över. 

4.4 Feminisering av skolan 
Martin Neugebauer, Marcel Helbig och Andreas Landmann har i sin artikel Unmasking the 

Myth of the Same-Sex Teacher Advantage (2010), studerat ett empiriskt material för att ta 

reda på om pojkar har sämre resultat i skolan på grund av att läraryrket de senaste 

decennierna blivit feminiserat. Feminiseringen innebär bland annat att läraryrket är 

kvinnodominerat och att det finns färre manliga lärare än kvinnliga. Författarna lyfter att 

det pågår diskussioner runt om i världen huruvida kvinnodominansen i läraryrket påverkar 

pojkars resultat då flickor i allmänhet gör bättre ifrån sig i skolan. För att besvara sitt syfte 

använder de sig av kvantitativ data och variabler från ett test som Tyskland infört för 

fjärdeklassare. Testet är kallat IGLU-E och har fått sin form av ett test som International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement gjorde 2001 där trettiofem 

länder deltog. 

 

Neugebauer, Helbig och Landmanns (2010) resultat visar att pojkar inte har någon fördel 

av att ha en manlig lärare och flickor har ingen fördel av att ha en kvinnlig lärare, varken 

när det gäller betyg eller testresultat. De menar att feminiseringen av grundskolan varken 

har lett till svagare utveckling av de akademiska färdigheterna hos pojkar och den har inte 

heller förbättrat de akademiska färdigheterna hos flickor. Författarna har i sitt resultat sett 
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att elever som haft en manlig lärare i fyra år har signifikant sämre utvecklade läskunskaper 

när de jämför med elever som haft en kvinnlig lärare i fyra år. Författarna tycker även att 

det är ett slående faktum att det är irrelevant för elevernas mattekunskaper om hen har en 

kvinnlig eller manlig lärare. De vill summera det med att könet på läraren är irrelevant för 

den ökade utbildningsframgången för flickor. 

4.5 Kön- och rastillhörighet 
Wayne Martino och Goli Rezai-Rashti (2012) presenterar i sin artikel Rethinking the 

Influence of Male Teachers: Investigating Gendered and Raced Authority in an 

Elementary School in Toronto, en fallstudie. Studien utgick från ett större 

undersökningsprojekt som handlade om manliga lärares inflytande. De intervjuade 72 

grundskolelärare, 40 manliga och 32 kvinnliga. Lärarna jobbade på fyra offentliga ”inner 

city schools” i Toronto, Kanada, med multikulturell/etnisk population. Martino och Rezai-

Rashti (2012) har fokuserat på kvalitativa djupintervjuer från tre minoritetslärare (en mörk 

man, en asiatisk kvinna och en vit man) på en av dessa skolor för att fånga en djupare 

upplevelse. Avsikten med att göra undersökningen var att belysa komplexiteten av 

könsrelationer och rasrelaterade problem i skolan och lärarens roll. Författarna vill sätta det 

i förhållande till en oro som finns i samhället om att elevers inlärning och engagemang i 

skolan försämras på grund av att det finns för få manliga lärare.  

 

Martino och Rezai-Rashti (2012) kom fram till att lärarens inflytande på sina elever inte 

har någon koppling till att läraren och eleven identifierar sig eller känner tillhörighet på 

grund av att de har samma kön eller ras. Författarna anser att det är läraren som individ 

som styr inflytandet. De hävdar att politiker inte använder sig av en förklaring som bygger 

på att det är individer som är förebilder och har förmågan att implementera och införa 

konceptuella och heteronormativa gränser i sitt inflytande. Politiken i samhället tolkar 

lärarens inflytande med en ytlig hetroidentifikation med elever på grund av kön- och 

rastillhörighet. Problemet av manlig lärarbrist i grundskolans utbildningspolitik menar 

författarna måste ses ur ett analytiskt perspektiv och empirisk forskning.  

4.6 Sammanfattning 
De artiklar vi presenterat har olika infallsvinklar på hur lärare ska lyckas få sina elever att 

prestera. Vi ser i relation till vår studie att när lärare i det svenska skolsystemet ska lyckas 
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med att ge eleverna god kunskapsutveckling är det olika faktorer som spelar in. Dhingra 

och Manhas (2009) ser att respekt i läraryrket förutsätter en relation mellan läraren och 

eleven och att det även är viktigt att elever har en bra hemmiljö för att de ska känna sig 

trygga i skolan och prestera bra. Om de inte känner sig trygga i hemmet blir det också svårt 

att hitta trygghet i skolan och eleven presterar därför sämre. Yelsma och Yelsma (1998) ser 

en koppling mellan självkänsla och socialt beteende. Har eleverna dålig självkänsla 

påverkar det hur de agerar gentemot andra. Vi vill se hur lärare möter och formar sitt 

beteende i interaktionen med elever som beter sig respektlöst. Macleod, MacAllister och 

Pirrie (2012) menar att alla former av auktoritet läraren har påverkas av utomstående 

faktorer som politik, skolledning och föräldrar. De här artiklarna kan hjälpa oss i vår studie 

att se hur lärarrollen på olika sätt formas och vad som påverkar lärares roll.  

 

Det författarna Martino och Rezai-Rashti (2012) & Neugebauer, Helbig och Landmann 

(2010) har gemensamt i sina resultat är att läraren som individ är nyckeln till prestationer 

hos elever. Kön och etnicitet hos läraren har ingen betydelse i den kunskapsmässiga 

prestationen hos eleverna och det är ingen fördel eller nackdel att läraren och eleven har 

samma kön eller etnicitet. Att det finns fler kvinnliga lärare inom skolan och det faktum att 

resultaten hos elever under de senaste decennierna har sjunkit har enligt författarna inget 

att göra med vilket kön läraren har. Vi väljer därför att fokusera på läraren som individ i 

resten av arbetet.  

5. Teori 
I det här kapitlet kommer vi presentera teorier vi valt att utgå från i analysen. De är 

Goffman - Dramaturgiska perspektivet och Foucault - Medlen för god dressyr samt 

Aspelins perspektiv av mellanmänskliga relationer. Valet av teorier grundar sig i våra 

frågeställningar och vårt resultat. Teorierna lyfter problematiken kring faktorer som 

påverkar lärarens roll. Med hjälp av Goffman kan vi se klassrummet som lärarens scen och 

hur interaktionen mellan lärare och elev är beroende av varandra och hur läraren kan forma 

sin roll. Aspelin ger oss en syn på hur mellanmänskliga relationer tar sig uttryck och hur 

relationer skapas i ett klassrum. Det är en viktig del för att vi ska förstå interaktionen 
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mellan lärare och elev. Med Foucault kan vi belysa den disciplin som finns inom skolan 

och hur den upprätthålls av bland annat lärare för att eleverna ska nå sin fulla potential.  

5.1 Erving Goffman - Dramaturgiska perspektivet 
Goffman (2014) använder sig av teatern som metafor för sin tolkning av den mänskliga 

interaktionen. När individer kommunicerar med varandra vill individen presentera ett jag 

som accepteras av den andra. Under ett framträdande finns en interaktion mellan aktör och 

publik, där människor hanterar avbrott som kan uppstå och hur de kan förebyggas. Därför 

är aktören i behov av att kontrollera sin publik. Aktören vill presentera jaget på ett sätt som 

gör att publiken inte behöver avbryta och därför beter publiken sig på ett sådant sätt som 

aktören vill, det här kallas för intrycksstyrning. Det vill säga att aktören använder tekniker 

för att upprätthålla vissa intryck när problem uppstår och hur aktören skyddar sig mot vissa 

oförutsedda handlingar. 

5.1.1 Rollen 
Goffman (2014) var intresserad av hur individen tar sig an en bestämd roll. Aktören 

framställer sig på ett visst sätt och intar en roll under framträdandet på scenen med andra 

människor. Rollen ska accepteras av publiken och förhålla sig till samhällets och 

situationens normer för att bli accepterad. Individen spelar roller beroende på sammanhang 

och situation och vad som förväntas av den. Förväntningarna kommer från både 

omgivningen och aktören själv. I sitt rollframträdande är det även viktigt för aktören att 

kunna behärska ansiktsuttryck och språk. I vissa situationer måste aktören hitta mer 

passande uttryck än de spontana för att publiken ska lita på aktören. Aktören anpassar helt 

enkelt sin roll utefter samspelet med sin publik i framträdandet. Aktören och publiken 

bildar på det sättet gemensamt ett team. 

 

Det är viktigt enligt Goffman (2014) att individen, som spelar en roll, framställer sig själv 

som någon som verkligen besitter de egenskaper hen förväntas ha och ge ett intryck till 

publiken som gör att de tar aktören på allvar. Goffman (2014) beskriver det som att 

aktören intar en etablerad roll. Aktören intar en scen där det finns tydliga förväntningar på 

hur den ska vara och inte ska vara. Det är viktigt att aktören spelar sin roll på ett sätt som 

gör att publiken känner sig delaktig. Aktören kan känna sig manad att styra publikens 

uppfattning och göra dem övertygade som ett medel för att uppnå andra syften än att styra 
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publikens uppfattning om själva aktören. Scenen tenderar att institutionaliseras och fasaden 

blir då en kollektiv representation. Aktören är alltså benägen att välja scenen snarare än att 

skapa den. 

 

Begreppet rolldistans handlar om hur individen separerar sig själv från de roller hen spelar. 

För att ett team ska kunna upprätthålla sitt framträdande är det viktigt att det finns en 

distans i framträdandet. Aktören ska visa upp ett känslomässigt och intellektuellt 

engagemang i framträdandet, men aktören får inte ryckas med allt för mycket, då hen kan 

mista kontrollen och tappa syftet med framträdandet. Det är därför viktigt att hålla en 

distans till sin roll som gör att aktören kan förmedla det den vill och inte flyter ut i annat. 

Det här är en idealtyp som kallas den disciplinerade aktören, hen har självbehärskning. 

Hen kan undertrycka känslomässiga reaktioner, undvika att skratta åt saker som anses 

humoristiska och helt enkelt behärska sig själv på ett sätt för att dölja en störning eller en 

situation i ett framträdande. Genom självbehärskningen undviks problem som kan bryta 

den preliminära enighet som finns i ett så kallat team (Goffman, 2014). 

5.2 Jonas Aspelin – Mellanmänskliga relationer 
Aspelin (2003) intresserar sig för socialt samspel och har utvecklat en syn på hur lärare-

elev-relation utvecklas och byggs upp, hur samspel i undervisning kan förstås. Hans 

perspektiv präglas av flera sociologer som bland annat Erving Goffman, George H. Mead 

och Johan Asplund. 

5.2.1 Mellanmänskliga relationer 
Aspelin (2003) hävdar att mellanmänskliga relationer kännetecknas av närhet, känslor, 

förtroende, varaktig kontakt och personligt bemötande. I lärarens första möte med sina 

elever finns ingen relation. Den börjar successivt byggas upp efter att läraren börjar känna 

eleverna, lära sig deras namn och får reda på vad eleverna gör utanför skolan. Relationen 

skapas genom kommunikation, men också genom att läraren och eleverna ser och relaterar 

till varandra. Det är viktigt att det finns en varaktighet i relationen för att den ska kunna 

utvecklas. I de mellanmänskliga relationerna och kommunikationen finns olika steg av 

närhet och distans. I relationen mellan lärare och elev finns en förväntan på att inte 

utveckla en för nära relation men där finns ändå en närmare relation än i många andra 

yrken och arbetsplatser. En lärare som står inför en hel klass och undervisar har en ganska 
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stor distans till eleverna vid det tillfället, men om en lärare hjälper en enskild elev sker ett 

närmande i relationen. 

 

I mötet mellan lärare och elev kan båda parter känna intresse för något båda intresserar sig 

för. När båda är uppriktigt intresserade av samtalet känner båda två att de blir identifierade 

och bekräftade som personer av varandra. Det här är en del av den mellanmänskliga 

relationen. Mellanmänskliga relationer bygger på förtroende, att individerna känner att 

båda vill varandra väl. Som Aspelin (2003 s.43) förklarar ”En förtroendefull relation växer 

fram genom kommunikation som karakteriseras av ömsesidig förståelse och ömsesidig 

respekt”. Både den verbala kommunikationen och den icke-verbala kommunikationen är 

viktig för den förtroendefulla relationen eftersom vi genom gester kan visa att vi 

respekterar varandra och genom språket bekräfta varandra. Läraren har här en 

relationsorienterad ledarroll, läraren ska visa omsorg för eleverna, visa dem hänsyn och 

skapa en god miljö i klassen, läraren ska visa respekt och samtidigt få eleverna att visa hen 

som lärare respekt. Läraren ska tala med eleverna och inte till dem, det ska vara en dialog. 

Relationen handlar om hur elev och lärare agerar gentemot varandra och därför blir respekt 

av största vikt (Aspelin, 2003).  

 

En lärare ska måna om en förtroendefull relation till eleverna för att deras kunskaper ska 

kunna utvecklas. Däremot ska relationen inte ses som lärarens professionella uppgift och 

läraren ska inte lägga störst fokus på relationsbyggandet. Relationsskapandet inte är 

målrationellt. Om en lärare vill skapa en god/godare relation till en elev kan hen använda 

alla medel som går, men i slutändan är den insatsen liten i den totala interaktionsprocessen. 

Relationsbyggandet ska istället ske instinktivt och inte genom att läraren planerar för 

relationsarbetet. Ett bra medel för läraren att stärka relationen är genom ämnesinnehåll som 

intresserar eleverna och som eleverna kan relatera till. Läraren lägger i det fallet inte fokus 

på relationsbyggandet utan på undervisningen och relationen kommer automatiskt med det. 

Ett annat medel läraren kan använda sig av är att sätta vissa krav på sina elever genom att 

till exempel inte acceptera ett respektlöst beteende (Aspelin, 2003).  
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5.2.2 Möte och lärande i sociala situationer 
Det finns enligt Aspelin (2003) en social organisation i klassrummet. Det är inte bara 

styrdokument och läroplanen som styr organisationen i klassrummet, utan det finns sociala 

interaktioner mellan lärare och elev som måste tas hänsyn till. Den sociala interaktionen 

mellan individer utgör verksamhetens innersta väsen. Det är en beteendeordning som växer 

fram, det finns vissa saker som förväntas ske och vissa saker som inte förväntas ske. 

Beteendet anpassas till situationen och det är viktigt att det finns tolkningsramar som 

individerna utgår från. Undervisningssituationen byggs upp genom ömsesidig påverkan 

mellan lärare och elev och därför har både lärare och elev inflytande över de skiftande 

normstrukturerna. Det finns ett maktförhållande mellan lärare och elev som ger eleverna 

utrymme att påverka sin utbildning. Läraren har dock större handlingsutrymme än eleverna 

och har möjlighet att styra händelseutvecklingen. Det maktförhållande som finns i 

klassrummet är inte statistiskt utan rörligt, vilket innebär att beroende på vad som sker i 

interaktionsprocessen påverkas maktrelationen och den kan hotas, upprätthållas eller 

förstöras. 

5.3 Michel Foucault – Medlen för en god dressyr 
Foucault (2003) hävdar att makt och vetande förutsätter varandra. Den som har makt har 

möjlighet att övervaka andra och belöna och bestraffa dem utifrån hur de beter sig, de har 

en fördelaktig position gentemot dem de utövar makten mot. Läraren har en sådan makt. 

När makt ska utövas via disciplinära åtgärder gör kunskapen om straffets verkningar att de 

som utövar makt vet vad som är det mest effektiva och disciplinerande. Disciplinerande 

makt är inte ett övergripande maktsystem utan det är ett system av mikromakt. Disciplinen 

ska få fram individer, det är en teknik för maktutövning där individer är föremål och 

verktyg. Den utövas med hjälp av enkla metoder, den disciplinerande makten har tre 

verktyg, hierarkisk övervakning, normaliserande sanktioner och examineringsprocessen. 

 

Hierarkisk övervakning innebär att den som vaktar och kontrollerar har möjlighet att 

bevaka med en enda blick. Normaliserande sanktioner innebär att ha förmågan till att 

bestraffa och belöna. Examineringen är till för att observera och införa normaliserande 

sanktioner mot människor. I examineringen har både hierarkisk övervakning och 

normaliserande sanktioner ett samspel (Foucault, 2003). ”Det är då inte heller förvånande 
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att fängelser liknar fabriker, skolor, kaserner, sjukhus, för de liknar ju alla fängelser” 

(Foucault, 2003, s.229). Citatet riktar sig mot att disciplinen påverkar olika delar av 

samhället och påverkar alla viktiga institutioner.  

 

Den hierarkiska övervakningen är till för att upprätthålla disciplinen via ett arrangemang 

där själva blicken är tvingande. Det finns olika tekniker som gör det möjligt att hela tiden 

kunna övervaka och observera. Med hjälp av bland annat flera blickfält är det möjligt att 

veta mer om människan för att underkuva och utnyttja den. Övervakningen ska göra 

individer till föremål för kunskap och förändra dem. Samhället har genererat ett 

kontrollmaskineri som gjort det möjligt att studera mänskliga beteenden, en apparat för 

observation, inregistrering och dressyr. Makt är inget man äger, den fungerar som ett 

maskineri. Makten ser ut som en pyramid där det finns överordnade, men det är helheten 

som utbringar makten. Den befinner sig överallt och är ständigt på vakt (Foucault, 2003). 

 

Den normaliserande sanktionen är en straffmekanism i det disciplinära systemet. 

Normaliserande sanktioner är till för att tillrättavisa alla/allt som avviker från regeln, alla 

snedsteg. De disciplinära straffens funktion är att minska avsteget från ordningen, den ska 

korrigera människor. Disciplinsystemet har uppsättningar straff som är underordnade, de är 

till för att stämpla och bestraffa företeelser som inte är så pass allvarliga att de ingår i det 

stora straffsystemet. Människor kan bli bestraffade ur en tidsaspekt (komma för sent), 

aktivitetsaspekt (vara ouppmärksam) och beteendesynpunkt (vara oartig). Det är ett 

mikrosystem av bestraffningar. Det går ut på att göra de minsta delarna av uppförandet 

straffbart samtidigt som att ge den disciplinerande apparaten en bestraffande funktion 

(Foucault, 2003).  

 

Den normaliserande sanktionen innehåller två system, belöning och bestraffning. Belöning 

är mer effektivt, det ska sporra eleverna. De disciplinära straffen är utformade som 

övningar, att straffa är samma som att öva. De elever som inte gör bra ifrån sig ska vilja 

göra det bättre för att få belöningen. Straffet av att bli lämnad kvar ger en skamkänsla 

barnet vill undvika. Det som karakteriserar det disciplinära straffsystemet är att det 

betygsätts med två motsatspar, ont och gott. Uppförandet hos exempelvis elever mäts inom 
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goda och dåliga betyg. Den uppsättning och beräkning av plus- och minusbetyg inom det 

disciplinära straffsystemet bildar en hierarki av “goda” och “dåliga” individer. Den 

normaliserande sanktionen gör också skillnad på individerna i förhållande till varandra 

med utgångspunkt i allmänna regler. De allmänna reglerna är normer som ska följas. En 

person kan vara längst ner på skalan vilket ger en bild på hur man inte ska vara. En person 

kan vara genomsnittlig vilket är något andra ska lära av. En person kan också vara ett 

praktexempel som andra ska eftersträva. Meningen är att individen ska bli normaliserad 

(Foucault, 2003). 

 

Examineringen tar hierarkiska övervakningen och normaliserande sanktionens metoder 

och kombinerar dem. Skolan blir en apparat där examinering hela tiden äger rum samtidigt 

som undervisningen. Det är ständigt en jämförelse mellan var och en av eleverna vilket gör 

det möjligt för läraren att mäta, belöna och bestraffa. Det är ett sätt att utöva makt där var 

och en får sin egen individualitet som stadga och där individen blir fast med sina drag, 

mått, avvikelser och de betyg som karaktäriserar hen (Foucault, 2003). 

5.4 Sammanfattning   
De här teorierna ger oss en bild på hur en del av strukturen i skolan är uppbyggd och de 

verktyg läraren har i interaktionen och relationskapandet med eleverna. Goffman (2014) 

hjälper oss att se klassrummet som en teaterscen där läraren är en aktör som styr eleverna 

genom samspel. Det belyser en viktig aspekt för att förstå interaktionen i klassrummet och 

därför har vi valt att använda klassrummet som teaterscen som ett tema senare i vår analys. 

Aspelin (2003) förklarar vikten av att ha en god relation till eleverna och hur den byggs 

upp, hur viktigt det är att finna olika sätt att nå eleverna. Bland annat innebär det 

respektskapande som är vårt andra tema i analysen. Med hjälp av bland annat Macleod, 

MacAllister och Pirrie (2012) och Foucault (2003) ser vi att lärare har och får inflytande 

och auktoritet över eleverna från olika källor, vilket bildar vårt tredje tema auktoritet. Både 

Goffman (2014) och Aspelin (2003) hjälper oss att i analysen förstå hur lärare-elev-

relationen kan se ut, hur den byggs upp och hur den bevaras vilket belyser en viktig del i 

hur läraren formar sin roll i interaktionen med eleverna. Därför blir vårt fjärde tema i 

analysen lärare-elev-relation. Foucault (2003) teori belyser hur disciplinering inom skolan 

sker och hur lärarna kan bevaka elevernas prestationer och beteenden. Lärare får en 
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tillskriven auktoritet utifrån det sätt skolan är uppbyggd och formad i samhället. Den här 

teorin hjälper oss att utveckla tankarna kring Aspelin (2003) och Goffmans (2014) teorier i 

analysen.  

6. Metod 
I metoden beskriver vi hur vi har genomfört vår studie. Nedan följer vårt val och vår 

motivering av metodansats, kvalitativ metod, urval och tillvägagångssätt, avgränsning, 

etiska reflektioner, förförståelse och metoddiskussion. 

6.1 Metodansats - Hermeneutiken 
För att besvara våra frågeställningar som grundar sig i bakgrund, tidigare forskning och 

vårt eget intresse, har vi använt oss av en förstående metodologi. Vi vill hitta en förståelse 

till det sociala fenomenet, som i vårt fall är hur lärarrollen formas. Vi har därför valt 

hermeneutiken som metodologi. I hermeneutiken är det subjektets tolkande och 

upplevelser som är viktigt när forskarna vill förstå den sociala verkligheten. Vi måste 

därför försöka förstå lärarnas beskrivningar i intervjuerna för att kunna nå deras verklighet. 

Med hermeneutiken ska det sociala fenomenet förstås för att få ny och fördjupad förståelse 

kring den (Lundin 2008). Hermeneutiken är enligt Westlund (2009) användbar när syftet 

med forskningen är att fånga informanternas egna upplevelser av ett fenomen och de får ett 

stort utrymme att själva bestämma vad de vill berätta. Informanterna i vår undersökning är 

lärare och syftet är att fånga deras upplevelser av rollen i klassrummet. Vi har transkriberat 

intervjuerna och det är underlaget för vår tolkning och analys. Westlund (2009) belyser att 

hur, var och när texterna är skrivna har stor betydelse då sammanhanget när texterna kom 

till ska förstås i relation till innehållet i dem. Vår text har uppkommit ur intervjuer i 

skolans värld och refererar till lärarens yrkesroll. Vi har i vår analys reflekterat över det 

material vi samlat in och förhållit det till kontexten för att kunna förstå de olika delarna i 

förhållande till helheten. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att det är väldigt viktigt 

att förstå det som undersöks och ur vilket perspektiv fenomenet har uppkommit. Vi ska 

alltså se på lärarna och deras upplevelser i förhållande till fältet tid och rum. Det är inte 

längre vår egen värld vi ska tränga in i, utan lärarnas meningsfält. Texten (vår empiri) 

kommer från ett sammanhang, den ska ses utifrån förförståelse och sin samhälleliga 

kontext. I hermeneutiken är processen av förståelse viktigare än resultatet.  



	 21	

6.1.1 Upplevelseperspektivet 
Lundin (2008) skriver att upplevelseperspektivet är centralt i den hermeneutiska 

metodologin, den innefattar livsvärlden och förförståelsen. Livsvärlden är den primära 

värld vi lever i och anser som meningsfull. Intervjupersonernas livsvärld har formats 

genom bland annat uppväxt, utbildning och yrkesroll som har påverkat lärarens normer och 

värderingar. Det har varit viktigt för oss att försöka förstå intervjupersonernas livsvärld för 

att kunna göra en djupare analys. Begreppet förförståelsen innebär att vi som forskare har 

en uppfattning om allt vi stöter på. Det går aldrig att befria sig från den, det är förståelsen 

som gör att vi kan veta något överhuvudtaget. Det går aldrig att sluta att tolka och förstå. 

Det är därför också viktigt att förhålla sig till tidigare forskning, i vårt fall forskning som 

berör lärarrollen och skolans värld. Tidigare forskning ger oss en förståelse om hur det har 

sett ut förut och ger oss en chans att utveckla en djupare förståelse. Förståelse och 

förförståelse tillsammans med delar och helhet utgör det centrala i hermeneutiken. De 

måste hela tiden förstås i förhållande till varandra, det bildar den hermeneutiska cirkeln. 

Inför vår forskning förankrade vi oss i tidigare forskning, historik över reformer i skolan, 

undersökningar, statistik och egna upplevelser. De egna upplevelserna har bildat vår 

förförståelse, det är en del av fenomenet och presenteras senare i det här kapitlet. Det är 

mycket viktigt att vi forskare skriver ner vår förförståelse, så att den som läser arbetet kan 

se vilken utgångspunkt vi haft i vår analys och kan förhålla sig till hur väl vi gjort analysen 

beroende på det (Lundin, 2008).  

6.1.2 Tolkning och analys 
Westlund (2009) menar att när forskare samlar empiriskt material är det viktigt att få 

material där informanterna har fått utrymme till att utveckla sina erfarenheter och 

upplevelser. Därför har vi under intervjuerna försökt att inte styra för mycket. Texten har 

lästs flera gånger för att vi ska vara väl förankrade i materialet och våra fördomar försökte 

vi lägga åt sidan. Texten ska enligt Westlund (2009) tala till oss för att förförståelsen och 

forskningsfrågorna inte ska skymma de viktiga delarna. Det har vi försökt göra med vårt 

empiriska material. Vi ville hitta både det stora övergripande i det vi studerat och de delar 

det bygger på och hur det hänger ihop med helheten, vilket är viktigt. Vi har argumenterat 

för de tolkningar vi gör och synliggjort analysprocessen. Vi har försökt övertyga läsaren så 

att den tycker tolkningarna är rimliga. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det inom 
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hermeneutikens riktningar inte finns några regler för hur vi får tolka. Att sätta upp regler 

gör att vi lätt missar det dolda som vi vill komma åt. Det finns inte något generellt sätt att 

arbeta med sin analysprocess eller tolkningsprocess inom hermeneutiken. Vi har därför i 

vår analysprocess valt att tolka utifrån bestämda teorier för att analysera vår empiri. 

6.2 Kvalitativ studie 
Vi valde att göra en kvalitativ studie utifrån vår metodansats och våra frågeställningar 

eftersom vi ville förstå, tolka och beskriva. Det är bättre med en kvalitativ studie när 

forskaren vill komma in mer på djupet och inte bara röra ytan, när vi vill få en förståelse av 

fenomenet. När forskaren vill utgå från teman och frågor för att ge intervjupersonen 

möjligheten att prata relativt fritt i intervjun, ska de använda sig av semistrukturerade 

intervjuer. Vi ville minimera risken att samtalet skulle sväva ut i information som inte 

berörde vår studie och därmed resultera i otillräckligt intervjumaterial, därför valde vi 

semistrukturerade intervjuer. När vi gjorde vår intervjuguide utgick vi från tidigare 

forskning och vår frågeställning för att fånga essensen av fenomenet. Genom den här 

intervjuformen får vi möjlighet att utforska frågor lite mer på djupet och det tillåter 

intervjupersonen att ge information och upplevelser som vi kan ha missat i vår 

intervjuguide (Denscombe, 2009).  

6.3 Urval och tillvägagångssätt 
När vi sökte informanter till vår studie kontaktade vi sammanlagt 30 skolor i Halland och 

Skåne län via mail och telefonsamtal vilket resulterade i åtta intervjupersoner. Vi skickade 

ut påminnelser till samtliga som inte svarat på vårt mail, för att garantera att det inte blir 

några bortfall. Det urval vi har gjort kallas för bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). Vi 

har haft begränsat med tid och resurser vilket gjorde det till det bästa alternativet. Vi ville 

också vara opartiska i vilka som deltog i intervjuerna för att inte påverka utfallet av 

respondenter. Av de intervjupersoner vi fått fram är sju stycken kvinnor och en man. På 

grund av att responsen inte var så god valde vi även att intervjua en lärarstudent som 

jobbar som vikarie på en skola cirka två dagar i veckan. Vi är medvetna om att det kan ha 

påverkat vårt resultat då hon inte har lika lång erfarenhet. Vi har reflekterat över det och 

kommit fram till att hennes upplevelser är betydelsefulla för oss då vi fick ett perspektiv 

om hur det är att vara ny i branschen. Lärarna har jobbat olika länge. Från nybörjare till 23 

år och allt där emellan. Det är en fördel för oss då vi får ett bredare upplevelseperspektiv. 
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Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats, det vill säga i 

skolmiljö och i sju av åtta fall i ett stängt rum där det inte fanns några störningsmoment. 

En intervju hölls i ett personalrum där personer passerade med jämna mellanrum, vilket 

kan ha påverkat intervjupersonens berättelser och vår egen koncentration. Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2013) menar att nackdelen med att genomföra en intervju på 

arbetsplatsen kan vara att personen vill uttrycka sig själv som en god medarbetare och 

andra saker om sig själv som enbart kopplas till yrkesrollen. Anledningen till att vi 

intervjuade personerna på deras arbetsplats var framförallt för att de skulle känna sig 

bekväma i miljön och för att de skulle ha möjlighet att träffa oss. Alla intervjupersoner 

arbetar på olika skolor. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och situationen under 

intervjuerna blev mer och mer avslappnad ju längre in i intervjun vi kom. Vi kände att 

intervjupersonerna kunde tala fritt om det de ville och vi fick fram information vi inte 

tidigare tänkt på. Under intervjuerna behöll lärarna en professionell yrkesroll, vilket gör att 

de kanske inte har berättat allt för oss. De intervjupersoner vi fick tag på kändes 

engagerade och framgångsrika i sin yrkesroll samtidigt som de visade en kritisk sida av 

lärarrollen. Vi tror därför att de visar en rättvis bild av yrket. I slutet av intervjun frågade vi 

informanterna ifall de själva hade något att tillägga för att säkerställa att viktig information 

inte uteblev.  

6.4 Avgränsning 
Vi valde att intervjua lärare för årskurs sex då vi har uppfattningen om att elever i denna 

ålder genomgår en spännande fas. I den åldern börjar eleverna hitta sin identitet och 

utforska vilka de är, hur de vill bete sig och hur de vill bli uppfattade av andra. 

Konsekvensen av urvalet är att det begränsar vår kunskap, då vi inte vet hur lärare och 

elever i andra årskurser förhåller sig till varandra. Samtidigt som Denscombe (2009) menar 

att avgränsningen gör att resultatet blir mer specifikt och enklare att jämföra och kan leda 

till resultat som är enklare att generalisera. Resultatet kan då tillämpas på en vidare 

population av mellanstadielärare eftersom de är delar av en helhet. 

6.5 Förförståelse 
Förförståelsen är en viktig aspekt att förhålla sig till genom hela forskningsprocessen. Vi 

gick in med förförståelsen att lärarens yrkesroll har förändrats de senaste decennierna och 
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att de förväntas ta ett allt större ansvar över elevernas resultat. Vi har en känsla av att något 

i det svenska skolsystemet brister och började tänka på lärarens auktoritet i klassrummet. 

Dessutom har media visat en bild av hur utarbetade lärare är och att det finns brist på 

respekt hos eleverna. Vi har även med oss egna erfarenheter från vår skolgång och hur 

förhållandena mellan elever och lärare såg ut då. Uppfattningen var att vissa elever, främst 

på högstadiet beter sig som rebeller och är respektlösa mot vissa lärare, speciellt de lärare 

de inte tycker om. Vi hade också i början av vårt projekt en inställning till att lärare har 

svårt att förhålla sig till elever som inte visar respekt, att det är svårt för dem att behandla 

alla lika och försöka få respektlösa elever att lyssna. Det påverkar också vår förförståelse. 

Eftersom vi är medvetna om vår förförståelse genom vårt uppsatsskrivande, har vi försökt 

bortse från den i den mån det går och vi har reflekterat kring den. Det är inte möjligt enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) att helt bortse från förförståelsen, men det är viktigt att vi 

vet vilken förförståelse vi har och på det sättet även ser hur studien eventuellt kan styras åt 

någon riktning. 

6.6 Etiska reflektioner 
Thornberg & Fejes (2009) skriver att det finns viktiga etiska aspekter att ta hänsyn till vid 

användandet av material och intervjupersoner. De menar att det även är viktigt att 

resultatet behandlas på rätt sätt för att det inte ska felutnyttjas och att data inte fabriceras 

eller förvanskas. Vi har därför följt en god forskningsetik där informanterna fick 

möjligheten att lämna samtycke till intervjun. Innan intervjuerna informerade vi om att 

intervjun var frivillig, att de inte behövde svara på alla frågor och att de när som helst 

under intervjun kunde avbryta. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att upprätthålla 

informanternas rättigheter och respektera deras integritet, därför har alla informanter blivit 

informerade om vad studien handlar om och att de kommer vara anonyma. Anledningen 

till att intervjuerna är anonyma är för att informanterna ska känna att de inte behöver 

underhålla information som kan vara känslig för dem. Det är inte heller relevant för vår 

studie att veta vem personen är eller vart personen är ifrån. Vi berättade även att all 

information kommer hanteras på ett konfidentiellt sätt, vi frågade om vi fick spela in 

intervjun för att sedan transkribera och radera inspelningen efter studien var avslutad. En 

identitet ska inte kunna avslöjas om informanten väljer att vara anonym. 
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6.7 Metoddiskussion 
Hermeneutiken visar vad vi ska vara medvetna om under uppsatsskrivandet. Det är svårt 

att generalisera vårt resultat då det är personliga upplevelser vi får av lärarna. Det är en 

liten del av hela yrkesgruppen vi har intervjuat och de kan inte representera alla. Det kan 

vara svårt för forskare att separera sig från förförståelsen och vi har varit mycket noga med 

att hela tiden reflektera över den för att våra antaganden inte bara ska bestå av sådant som 

vi tagit för givet (Svensson & Ahrne, 2013). Det har varit en utmaning när vi ska låta 

materialet tala till oss. De viktigaste delarna kan enligt Westlund (2009) dölja sig och vi 

har därför försökt vara uppmärksamma på det som är av betydelse. När vi gjorde valet av 

metodansats utgick vi från forskningsstudier som berör lärarens roll. Den tidigare 

forskning vi valt, har olika ingångar till att förstå läraryrket. Forskningen har olika 

tillvägagångssätt, kvalitativt och kvantitativt material, vilket har belyst problematiken som 

bildat vår förförståelse. Vår undersökning ledde in oss på en kvalitativ studie eftersom vårt 

intresse för lärarnas egna upplevelser hamnade i fokus från vår förförståelse och det är 

deras berättelser vi är intresserade av. I den tidigare forskningen vi presenterat 

framkommer det att kön och etnicitet inte har någon betydelse i lärarens prestation och 

elevernas skolgång. Neugebauer, Helbig och Landmann (2010) & Martino och Rezai-

Rashti (2012) har i sin forskning sett att kön och etnicitet inte har någon betydelse för 

lärarens inflytande över eleverna. Författarna menar att det är individen som person som är 

av betydelse. Därför har vi valt att fokusera på lärarna som individer och deras roll. Vi 

avgränsade vår undersökning och valde bort kön- och etnicitetsfrågor. 

7. Resultat 
Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna. Namnen är fiktiva. Därefter 

presenterar vi vårt resultat från intervjuerna utifrån olika teman. Våra teman är kopplade 

till vår frågeställning, våra teman är; Den goda relationen, Respekt och Utomstående 

faktorer. 

7.1 Presentation av intervjupersoner 
• Stina har jobbat som lärare i tre år, hon har varit på samma skola sedan hon avslutade sina 

studier. 
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• Niklas har jobbat som lärare i snart sex år. På den skola han är på nu har han varit i fyra 

månader. 

• Rebecca har jobbat som lärare i 12 år, den skolan hon jobbar på nu har hon varit på i sex 

år. 

• Marielle har jobbat som lärare i 12 år och hon har jobbat på den skola hon är nu sedan hon 

avslutade sina studier. 

• Malin har jobbat som lärare i 13 år och jobbade som obehörig lärare innan dess i sex år. 

Hon har varit på samma skola under dessa år. 

• Anna har jobbat som lärare i 20 år, hon har jobbat på den skola hon är nu i 19 år. 

• Karin har jobbat som lärare i 23 år och har jobbat på samma skola under hennes tid som 

lärare. 

• Lisa är lärarstudent och läser just nu sin sjätte av åtta terminer. Hon jobbar som vikarie på 

en skola två gånger i veckan och har dessutom praktiserat på olika skolor.                     

7.2 Den goda relationen 
Lärare har olika sätt att undervisa och förhålla sig till eleverna. Här vill vi presentera hur 

våra intervjupersoner ser på sin yrkesroll och vilka roller läraren intar. Flera av lärarna 

beskriver sig själva som den stränga läraren men poängterar att de även är den snälla, 

roliga eller den rättvisa läraren. Malin som är en av dem som beskriver sig som sträng 

menar att det är viktigt att hitta en balans mellan den stränga och den roliga läraren. 

Balansen är viktig för att kunna skapa en relation till eleverna. En annan lärare ser sig själv 

som en demokratisk lärare. Hon menar att det är hon som är “chefen” i klassrummet, men 

att hon samtidigt har ett samspel med eleverna där de är med och bestämmer. Flera av 

lärarna säger att det är viktigt att de i klassrummet involverar eleverna i undervisningen. 
 

“Jag kan ju släppa in dom i vissa områden och jag lyssnar gärna på dom när dom kommer med förslag, med 
det är ändå jag som bestämmer”. - Anna, lärare i 20 år 

 

För att vara en bra lärare ska läraren etablera en roll genom att lyssna, skapa intressen och 

samspela med eleverna. Under intervjuerna var det flera lärare som nämnde hur viktigt 

samspelet är i lärarrollen och några sa att en relation till eleverna gör att eleverna känner 

förtroende för dem. För att bygga upp samspelet till eleverna säger flera lärare att de 

lyssnar på vad eleverna vill och att de gemensamt diskuterar fram vad som ska göras. De 
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sätter även upp regler och mål gemensamt med eleverna för att det då blir enklare att 

uppfylla målen. Anna berättar att det underlättar arbetet om hon och eleverna tycker 

likadant, hon vill inte tvinga eleverna till att göra något. Återkommande i intervjuerna är 

att det allra viktigaste i läraryrket är att bygga en relation till sina elever. 
 

“/.../Jag är sån att jag bygger först en relation. Det är det allra viktigaste innan jag försöker lära dom 
nånting, sen vill jag ju att dom ska lära sig så mycket som möjligt såklart. Men relationen föregår all 

kunskap för mig.” - Anna, lärare i 20 år 
 

Niklas säger också att han inte får vara rädd för att sätta gränser. Det gäller att vara 

konsekvent med det han bestämmer och inte vika ner sig, är han inte konsekvent tappar 

han auktoritet och respekt hos eleverna. Lisa säger att hon i sig själv är ganska lugn och 

snäll, men att när hon går in i ett klassrum måste visa sig starkare än vad hon är, men 

menar att det bottnar sig i något hon känner sig säker på. 
 

“Jag måste ju visa mig stark och liksom hårdare än vad jag egentligen är. Läraren är, asså när man är 
lärare så blir det nånstans att man får spela lite teater ju. På något sätt blir det att man får vara någon som 

man egentligen inte är” - Lisa, lärarstudent 

7.2.1 Struktur 
Vi kan se att våra intervjupersoner använder sig av struktur och ordning som strategi för att 

kunna ge eleverna något att förhålla sig till och förenkla lärarens arbete. De säger att de 

som lärare måste försöka vara tydliga från början med vad som är rätt och fel. Om läraren 

har struktur och ordning behöver hen sällan bli arg på sina elever eftersom det är tydligt 

vilka regler som gäller. Niklas säger att han aldrig brusar upp i klassrummet, även om han 

kan vara irriterad på insidan visar han det aldrig för eleverna. Han menar att kollegor som 

hela tiden skriker och brusar upp gör eleverna avtrubbade. Niklas och Lisa säger att det 

ofta smittar av sig på eleverna hur läraren är som person. Är läraren strukturerad, lugn och 

trygg blir oftast eleverna också det. 

 
“Sen har jag haft kollegor som liksom har legat och skrikit hela tiden. Haft en ljudnivå här uppe hela tiden 

och då trubbas eleverna av, oftast smittar det av sig på eleverna hur man är som person” 
- Niklas, lärare i 6 år 
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7.2.2 Strategier för relationsbyggandet 
Lisa menar att en bra lärare bygger sin grund i själva relationen till eleverna. På den skola 

Lisa vikarierar har hon byggt upp en relation till eleverna vilket gör att de lyssnar på 

henne. De skolor hon endast varit på någon gång, är det väldigt svårt att få eleverna att 

lyssna, det tror hon beror på att hon saknar en relation till eleverna. Några av lärarna säger 

att elever som är svåra att bygga en relation till oftast är elever som andra lärare på skolan 

också har svårt att nå. För att börja bygga på en relation till en elev eller för att göra den 

starkare säger flera lärare att relationen blir starkare om läraren visar sig intresserad för 

elevernas intressen. 

 
“Vad ska man säga, som att man pratar med bönder på bönders vis. Asså lite åt det hållet. Att man hittar 

vilka intressen dom har aah okej han tycker om fotboll, ja men jag hejar på det laget och då har man direkt 
kommit till inkörsporten”. - Niklas, lärare i 6 år 

 

Marielle säger att hon vill dela med sig av vissa delar av sitt privatliv, hon känner att det 

medför att relationen blir bättre och att förtroendet för henne stärks. Skapar hon som lärare 

inte en relation till sina elever kan hon inte heller lyckas som lärare. Marielle ger ett 

exempel på en elev hon inte lyckats få en relation till än. Hon berättar att de små framsteg 

hon ser, exempelvis genom ett leende, ger väldigt mycket tillbaka till henne. Hon säger att 

vissa relationer tar väldigt lång tid att bygga upp men som lärare är det hennes uppgift. 

Hon säger att relationen är väldigt viktig, utan den når inte eleverna sin fulla potential. 

 
“Jag tror inte alla kommer lyckas som lärare. Asså i dagens samhälle tror jag det är väldigt viktigt med den 

här relationen. Om man inte lyckas skapa det som lärare så tror jag inte att man egentligen lyckas, inte 
lyckas få dem så långt utan det blir någon slags medelresultat på något sätt.”   

- Marielle, lärare i 12 år. 
 

Anna menar att hon anstränger sig för att se alla elever, men att vissa elever som inte hörs, 

syns och är ganska “självgående” blir bortglömda. Lärarna förklarar att det inte går att 

möta alla elevers behov under lektionerna.  
 

“Det klarar du inte själv eftersom vi har klasser på 30 elever. Så just nu klarar vi inte det. Jag erkänner det, 
det går inte. Det är helt sjukt men.” - Malin, lärare i 13 år 
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Lärarna försöker dock göra så gott de kan. Anna berättar om en elev hon försökte bygga en 

relation till, men det var svårt. Det var en ny elev som hade olika problematiker och hade 

flyttats mellan olika skolor. Till en början jobbade Anna och eleven mer mot varandra än 

med varandra. Hon skällde och skällde men ingenting blev bättre. Tillslut försökte hon 

bygga upp en relation och de började kommunicera med varandra. Genom att sakta bygga 

på relationen byggdes respekten mellan dem upp och gav utdelning i form av att eleven 

presterade bättre i skolan. Precis som Marielle menar Anna att läraren inte får sluta jobba 

på relationen för då sker inga framgångar i skolan för eleven och hon har misslyckats som 

lärare. I de situationerna är det viktigt som lärare att inte ge upp utan att fortsätta försöka, 

vissa elever kan det ta flera år att bygga upp en relation till och några går det inte alls med. 

Intervjupersonerna är överens om att det är svårare att skapa relationer till vissa elever och 

att alla inte är mottagliga. 

 
“/.../Alla är ju inte lika lätta att skapa relationer med och lära känna och liksom få tillbaka ifrån. Det är ju 

oftast någon elev man får jobba lite hårdare med för att man ska få en bra relation/.../ så att visst är det 
svårare med vissa, det är ju helt klart. Och förhoppningen är att man ska nå alla men sen är det säkert 

någon man känner att man når inte hela vägen fram”. - Rebecca, lärare i 12 år 
 

7.3 Respekt 
I intervjuerna framkom det att respekt är en förutsättning för en bra relation. Respekt bidrar 

till att samspelet med eleverna blir bättre. Om samspelet och relationen fungerar förenklar 

det lärarens roll i klassrummet. Respekten gör att eleverna lyssnar och tar till sig den 

kunskap de behöver. Alla lärare är överens om att respekt är väldigt viktigt att ha i 

klassrummet, åt båda håll. Det är ett samspel mellan lärare och elev, vilket betyder att för 

att få respekt måste lärarna ge respekt. Respekt är något som lärarna måste förtjäna. Anna 

menar att det är nödvändigt att ha respekt i läraryrket och läraren måste föregå med gott 

exempel för att kunna skapa respekt. I klassrummet jobbar de mycket med hur respekt 

skapas och vad respekt för varandra ska innebära. De måste komma fram till regler 

gemensamt om det ska fungera. 

 
“Jag förväntar mig ett visst bemötande av eleverna och där tänker jag att det är lika viktigt för mig att visa 

att jag bemöter dem på ett respektfullt sätt också. Det liksom bygger ju på vartannat”. 
-Rebecca, lärare i 12 år 
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7.3.1 Konflikthantering 
Flera intervjupersoner är överens om att lärare ska kunna vara konsekventa när det uppstår 

konflikter, annars försvagas auktoriteten och respekten för läraren. Konflikthantering är 

något som flera av lärarna tycker är en av de största utmaningarna de möter i sitt yrke. En 

av lärarna berättar att hon en gång gick mellan två elever som bråkade. Det slutade med att 

hon själv blev misshandlad och det blev rättegång. I konflikthanteringen är det svårt både 

för läraren och eleven att upprätthålla respekten. Marielle kan ibland känna sig maktlös i 

sådana situationer. Hon tycker att det är svårt att hålla tillbaka det hon egentligen vill säga 

och hon känner sig frustrerad över att behöva behålla sin professionella yrkesroll. 

 
“Jag skulle ibland bara vilja säga såhär, du är helt dum i huvudet försvinn härifrån/.../Men där kan jag 

känna ibland att åååh jag håller på att tappa hela grejen. Ah det är lätt hänt att man skulle slänga ur sig ord 
och sånt som inte riktigt passar å göra som lärare”. - Marielle, lärare 12 år 

 

En av intervjupersonerna säger att det är en stor utmaning att hantera när någon vägrar 

lyssna, hon vet inte vad hon som lärare ska göra i sådana situationer. Niklas beskriver att 

det var väldigt kämpigt med klassen i början. Det var bakslag hela tiden, men att det sakta 

blev bättre allt eftersom de lärde känna varandra och arbetade med värdegrundsfrågor. 

Respekten började byggas upp allt mer med tiden.  

7.3.2 Föräldrars inställning till skolan 
Lärarens roll handlar också om att få föräldrars förtroende eftersom de har stor inverkan på 

sina barn. Har inte föräldrarna respekt för lärarna, skolan eller utbildningen är det också 

svårt för barnen att respektera skolan. Alla intervjupersoner är överens om att föräldrarnas 

inställning till skolan har stor betydelse för barnens skolgång. Känner föräldrarna att 

läraren vill deras barn väl och att det finns ett mål i lärarens undervisning, kan respekt 

utbringa ett gemensamt mål, även om de tycker olika. 
 
“Och jag tror också att det är något som är viktigt för föräldrarna liksom känner att man bryr sig om deras 
barn och att man, att man lyssnar på dom och då får man också mer respekt från föräldrarna. För då kan 

dom känna att vi har ett gemensamt mål, vi kanske inte ser lika på allting, vi kanske inte tycker att det bästa 
för Kalle är samma alltid. Men de känner ändå att jag vill Kalle väl. /.../jag tror det är jätteviktigt. - Anna, 

lärare i 20 år 
 

Stina förklarar att om hon inte har föräldrarna med sig skapar det problem för henne att få 

respekt från eleverna. Tror inte föräldrarna på henne utan istället väljer att tro på sina barn, 
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vet barnen om att de kan komma undan med vad som helst på skolan. Stina tror att 

respekten kan förbättras om det finns ett samarbete mellan henne och föräldrarna.  

 
“Sen är det svårt att få elevernas respekt alla gånger. För att det är en syn hemma som föräldrarna ger på 

skolan och sen ger jag en syn och när dom krockar så är det svårt för eleverna att se vem de ska lyssna på”. 
- Stina, lärare i 3 år 

 

Niklas säger att det underlättar för honom i lärarrollen om föräldrarna är engagerade i sina 

barns skolgång. När en förälder skickar tillbaka problemet till honom eller inte går på 

samma linje som honom är det jättesvårt att få ordning på eleven. Den inställning föräldrar 

har till skolgången smittar av sig till eleverna. Marielles elever som har starkt stöd 

hemifrån visar engagemang i skolan. Hon vet att många av hennes elever inte har så starkt 

stöd hemifrån och det speglas också i deras prestationer. Karin säger att vissa elever inte 

har drivkraften i skolan och att det är svårt att hjälpa eleverna att hitta den. Hon försöker 

vända sig till föräldrar när det är problem med eleven, men att det inte alltid finns hjälp att 

hämta där. 

 
“Elever som inte har den här egna drivkraften och man märker ibland att man pratar med hemmet och man 

försöker få lite hjälp därifrån, men finns det inte där heller så är det svårt”.  
- Karin, lärare i 23 år 

 

Niklas poängterar dock att det inte alltid är lätt för vissa föräldrar att stötta sina barn. Han 

har mött flera föräldrar som är jätteengagerade i sina barns skolgång, men föräldrarna har 

inte möjlighet att hjälpa sitt barn rent kunskapsmässigt, han kan inte förutsätta att 

föräldrarna kan hjälpa barnen med exempelvis läxorna.   

 

Marielle och Malin ser att det saknas respekt för vuxna överlag. Marielle tror att barn har 

en allt mer kompisrelation till sina föräldrar, vilket har resulterat i att respekten för vuxna 

försvagats och därmed även för henne som lärare. Utan den här respekten är det svårt att 

hjälpa eleven under lektionerna. Malin har inte alltid haft respekt men har skapat ett gott 

rykte om sig och det gör att många föräldrar är mer positivt inställda till henne. Eleverna 

visar respekt för henne eftersom föräldrarnas inställning till henne smittar av sig på barnen.  



	 32	

7.4 Utomstående faktorer 
Det är flera omständigheter som påverkar lärarnas yrkesroll. Marielle förklarar en av de 

här omständigheterna som att det saknas driv hos flera elever. Hon menar att det går 

långsamt på lektionerna och att hon som lärare och eleverna inte hinner med allt som ska 

göras. På en mattelektion där eleverna skulle behöva göra 20 tal hinner vissa med tre tal. 

Många elever gör inte läxorna och får därför svårt att hänga med på lektionerna.  

 

Hur skolan är sedd i samhället påverkar lärarrollen och lärarens ansvar. Vi kan ur 

intervjuerna urskilja ett mönster i skolans status och lärarens yrkesutövande. Den status 

skolan har påverkar bland annat lärarna, föräldrar, rektorer och ledning och de här 

aktörerna påverkar även statusen. Karin berättar att hennes skola har ett väldigt bra rykte 

och ett stort söktryck. Hon menar att det bra ryktet gör att många föräldrar och elever 

vänder sig till den skolan för att få en bra utbildning. Hon tycker att ledningen vågar lägga 

ansvar på lärarna och arbetslagen själva. När ledningen kan lita och sätter förtroende till 

sina anställda fungerar skolan bättre menar hon, det är viktigt att lärarna har frihet under 

ansvar. 

 

Fyra av de lärare vi intervjuat säger att deras skola har haft ett sämre rykte, men att ryktet 

nu är bättre. Anna menar att den skola hon jobbar på tidigare har haft ett rykte om att vara 

rörig. Hon tror att statusen har förbättras på grund av rektorsbyte och att deras nuvarande 

rektor är engagerad i skolan på ett annat sätt än den tidigare. Hon menar att föräldrarna inte 

hade särskilt höga tankar om den förra rektorn vilket Anna kände bidrog till att hela skolan 

fick en sämre status. Niklas har uppfattningen om att den skola han jobbar på har dåligt 

rykte i perioder. Niklas förklarar att några kommentarer han fått höra om skolan är att den 

är som “Rosengård i Malmö”. Han menar att det är många som har förutfattade meningar 

och många som dömer ut skolan redan från början. Marielle säger att många har 

uppfattningen om att det är en väldigt invandrartät skola, vilket hon menar påverkar ryktet 

negativt. De elever som har gått på skolan verkar ha haft bra erfarenhet vilket gör att ryktet 

om skolan förbättrats, men dåliga rykten om skolan lever kvar. 
 

“Men det är liksom, lite sådana rykten som lever kvar att det är lite brötigt på denna skolan och så./.../Det 
finns fortfarande lite att jobba på där. Det är liksom inte toppbetyg i samhället på den här skolan, det är det 

ju inte”. - Marielle, lärare i 12 år 



	 33	

 

De tre andra intervjupersonerna beskrev att deras skola har ett sämre rykte. Stina förklarar 

att de har många invandrarelever som slukar mycket personal då de behöver extra hjälp 

med språket. Malin säger att hennes skola har jättedåligt rykte, vilket hon tror är på grund 

av olika faktorer; 

 
“För att vi har väldigt mycket nyanlända. Vi har varit underbemannade ganska länge. Vi har dåliga lokaler, 

jättedåliga lokaler/.../ och pågrund av att många barn som går på våran skola har föräldrar som.. har låg 
utbildning eller ingen utbildning..” - Malin, lärare i 13 år 

 

Malin berättar att de haft barn med stora problem som hon själv har fått ta hand om då de 

varit underbemannade. De har haft hög omsättning av rektorer och ibland har lärarna, som 

hon uttrycker det, “själva varit rektorer”. Den höga arbetsbelastningen, bristen på personal 

och avsaknad av ledarskap bidrar till sämre rykte. Lisa menar att det som händer på den 

skola hon jobbar sprider sig både till tidningar och till föräldrar. Hon nämner också att de 

har flera nyanlända elever i skolan, vilket bidrar till större klasser och att resurserna inte 

räcker till. Då tycker föräldrarna att deras barn inte får tillräckligt mycket tid med läraren. 

Som vi kan se ovan, så är en gemensam nämnare för flera intervjupersoner att skolan anses 

ha många nyanlända och att ledarskapet anses svagt vilket de tror påverkar skolans status 

negativt. 

 

Det finns fler faktorer som påverkar lärarens yrkesroll. De faktorer som våra 

intervjupersoner tog upp själva var sådant som inte är under lärarens kontroll, utan faktorer 

utifrån som försvårar deras lärarroll. Lärarna känner sig ensamma när det blir problem 

även om de har rektorn som stöttar dem, men det är inte tillräckligt. Fyra lärare pratar om 

tidsbrist, hög arbetsbelastning, för mycket administration och för lite utrymme till att 

planera lektioner. De säger att det inte finns tid till att faktiskt lära ut och skapa relationer 

till eleverna. 

 
“Skulle jag inför varje lektion göra en pedagogisk planering så skulle jag gå under”. 

- Malin, lärare i 13 år 
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Lisa uttrycker att det är en fruktansvärd stress i yrkesrollen. Stressen är outtalad och 

handlar om förväntningar på att läraren ska vara duktig och professionell. Som lärare ska 

dem arbeta självständigt och vara en förebild. Mycket av den här stressen kommer från 

lärarkollegor men även från samhället. Niklas betonar vikten av att ha bra samarbete med 

kollegor. Malin tycker att det är skittufft när det är stor lärarbrist och brist på stöd från 

ledningen. 

 
“Det är skittufft. Mm. Det är skittufft när det är så dåligt med lärare och just nu har jag ett fall från min 

klass som äter upp mig och jag har inget stöd från min rektor”. - Malin, lärare i 13 år 
 

Tre lärare hävdar att regering, skolministrar och utbildningsministrar har petat lite för 

mycket under för kort tid mellan beslut. Lärarna har inte fått någon ärlig chans att 

utvärdera och föra in det i skolsystemet. Det sker för mycket omstrukturering och 

förändringar i skolan, det läggs på mer och mer på lärarna, men de får inte mer tid till att 

genomföra det. De vill även att politikerna pratar mer med lärarna och tar hänsyn till deras 

åsikter. Som vi har sett genom resultatet formar läraren sin roll på olika vis och den 

påverkas även av andra omständigheter som ligger utanför lärarens kontroll. Nedan 

analyserar vi vårt resultat.  

8. Analys 
Analysen ligger till grund för att besvara våra frågeställningar som handlar om hur läraren 

formar sin roll i interaktionen med eleverna, hur relationen mellan elev och lärare påverkar 

lärarrollen samt vilka ytterligare omständigheter som påverkar läraren i interaktionen med 

eleverna. Vi analyserar vårt resultat med tidigare forskning och teorier. Teorierna är 

Goffman - dramaturgiska perspektivet, Foucault - Medlen för god dressyr och Aspelins 

perspektiv på mellanmänskliga relationer. Vi har valt att använda oss av fyra teman, under 

varje tema har vi analyserat vårt resultat med hjälp av våra teorier. Det har vi gjort för att 

integrera dem med varandra och jämföra dem. Vi utgår från följande teman i vår analys; 

klassrummet som teaterscen, respektskapande, auktoritet och lärare-elev-relation.  

8.1 Klassrummet som teaterscen 
När våra intervjupersoner kommer till skolan intar de en roll som lärare. Den här rollen 

utspelar sig i klassrummet med eleverna som publik. Likt den scen Goffman (2014) skriver 
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om intar våra lärare klassrummet som scen. I interaktionen mellan lärare och elev finns 

förväntningar på hur de ska bete sig och vara, lärare måste alltså uppfylla dessa 

förväntningar för att elever ska kunna vara en god publik. Våra intervjupersoner väljer att 

framställa sig på ett visst sätt för att vinna elevernas förtroende. När lärarna gör ett 

framträdande i klassrummet under lektionerna är de beroende av elevernas samspel som 

handlar om att läraren kan kontrollera dem. Utan samspelet blir lärarna störda i 

undervisningen som då inte uppfyller sitt syfte i att lära ut kunskap. Som Goffman (2014) 

skriver ska sådana avbrott förhindras. Genom att kontrollera publiken uppstår mindre 

avbrott. Våra lärare förväntar sig en viss respons från eleverna, därför är det viktigt för 

dem att från första stund ta kommandot. Lärarna tar kommandot för att eleverna ska veta 

hur de ska förhålla sig under lektionerna men de skapar även regler och mål tillsammans 

för att lärarna ska få den respons de vill. Eleverna behöver enligt intervjupersonerna ramar 

att följa vilket enligt Aspelin (2003) gör att deras beteende kan anpassas efter situationen. 

Eleverna kan då spela sin del i framträdandet, de bildar tillsammans ett team med läraren 

(Goffman, 2014). När lärare och elever bildar ett team så fungerar interaktionen bättre, 

lärarna kan undervisa och elevernas kunskapsinlärning blir mer effektiv. Med en 

effektivare kunskapsinlärning så ökar möjligheterna för eleverna att klara skolan. I 

kommande teman har vi analyserat hur läraren väljer att förhålla sig till de faktorer som 

påverkar lärarens roll och hur våra intervjupersoner använder strategier för att förhindra att 

avbrott uppstår.  

8.2 Respektskapande 
Den roll läraren intar på scenen påverkas av olika faktorer. Under framträdandet sker ett 

samspel mellan läraren och eleverna som bygger på ömsesidig respekt (Goffman, 2014). 

Intervjupersonerna menar att i samspelet är respekt en av de faktorer som påverkar 

lärarrollen mest. Genom att ha ett samspel förhindras avbrott i framträdandet och 

framträdandet flyter på. Det viktigaste i respektskapandet för våra intervjupersoner är att 

försöka se alla elever och berömma individen utefter hens förutsättningar och prestationer. 

Aspelin (2003) menar också att det är viktigt att inkludera eleverna och elevernas åsikter i 

beslut. Genom att göra eleverna delaktiga strävar de mot samma mål och eleverna känner 

att läraren respekterar deras åsikter, det gör också att de känner mer förtroende för läraren. 

Det är ett samspel som gör att de kan respektera varandra i lärare-elev-relationen. När 
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läraren i sin roll etablerar respekt och samspel i relationen till eleverna behövs inte fokus 

ligga på att hantera avbrott utan läraren kan istället fokusera på lärandet. Det är i vissa 

klasser eller med vissa enskilda individer som det är svårt att få det här att fungera och det 

är de eleverna som lärarna finner en utmaning i, det är svårt att lära ut till de som inte är 

mottagliga. Aspelin (2003) och Goffman (2014) visar att respekt inom lärare-elev-

relationen går ut på att det ska finnas ett samspel mellan lärare och elev, en förståelse för 

varandra, att vara lyhörd för varandras åsikter, att läraren ser varje individ och att de 

tillsammans sätter ramar och tar beslut.  

 

Respekt är en förutsättning för att intervjupersonerna ska lyckas få eleverna att samarbeta 

med dem. Respekten ska vara ömsesidig, det är ett ge och ta förhållande. Aspelin (2003) 

menar att respekten är en viktig del i relationen mellan lärare och elev eftersom relationen i 

grunden handlar om hur lärare och elever agerar mot varandra. Kommunikation via språk 

och gester bygger förtroende till eleverna, gester visar att de respekterar varandra och med 

språket bekräftar de varandra. Intervjupersonerna bekräftar sina elever genom att se dem, 

ge dem komplimanger och uppmaningar. De använder i sitt respektskapande gester och ord 

som till en början beskrivs av intervjupersonerna som en attityd av att vara stränga och 

konsekventa. Attityden är en del av rollen som gör att eleverna kan känna förtroende för 

läraren (Aspelin, 2003). Lärarnas attityd är en strategi som ska skapa respekt för det 

intryck de ger. Genom att styra intrycket lärarna ger av sig själva är det mer troligt att 

eleverna beter sig på det sätt läraren vill. De styr elevernas uppfattning om dem genom 

intrycksstyrning. När intryckstyrningen inte lyckas och förtroendet för läraren brister blir 

eleverna mindre mottagliga för det som läraren vill förmedla eftersom de inte litar på det 

den säger och samarbetar därför inte. När lärare inte har ett samarbete med elever når 

eleverna inte sin fulla potential i skolan och det blir därför svårt för eleverna att nå de 

kunskapskrav som sätts på hen (Goffman, 2014).  

 

I intrycksstyrningen är det viktigt för intervjupersonerna att vara en förebild eftersom 

eleverna ofta tar efter deras handlingar. Det är viktigt att läraren framställer sig själv på ett 

sätt som framförallt eleverna anser är bra. Det menar Goffman (2014) är viktigt, läraren 

måste framställa sig själv på ett visst sätt för att få med sig publiken. Läraren kan utbringa 
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respekt genom att spela den roll som eleverna förväntar sig att den ska spela. Det är också 

viktigt att läraren spelar en roll som besitter de kunskaper och egenskaper som en lärare 

ska ha för att eleverna ska ta läraren på allvar. Intervjupersonerna försöker göra det genom 

att göra undervisningen varierande och rolig men samtidigt ställa höga krav på eleverna. 

När läraren lyckas med att inta den rollen blir relationen bättre och kunskapslärandet mer 

effektivt. Våra intervjupersoner beskriver hur de intar en position i klassrummet för att 

eleverna ska lyssna, de använder tekniker för att lyckas förmedla det dem vill. Vi ser att en 

lärare som är bra på att samarbeta och samspela med eleverna, har lättare att hjälpa 

eleverna att utvecklas efter samhällets krav. I förläningen blir det lättare för eleverna att få 

en möjlighet att passa in i samhällets struktur. 

 

Kunskapslärandet handlar också om att uppmuntra och belöna elevernas prestationer och 

uppförande. Då får intervjupersonerna eleverna att vilja göra bättre ifrån sig. Foucault 

(2003) menar att den här formen av belöning är ett effektivt sätt att uppnå de målsättningar 

och normer som finns. Att berömma och uppmuntra eleverna gör att de försöker uppnå 

känslan av bekräftelse fler gånger och gör därmed bättre ifrån sig under kommande 

lektioner. Belöning i form av komplimanger och uppmärksamhet är det bästa sättet för 

våra intervjupersoner att driva eleven framåt och uppnå bättre resultat, det ger också eleven 

en bättre självkänsla. Elever som inte gör bra ifrån sig ska vilja göra bättre ifrån sig för att 

få belöningen (Foucault, 2003 & Aspelin, 2003). Yelsma och Yelsma (1998) förklarar att 

självkänsla hänger ihop med respekt eftersom elever som har högre självkänsla ofta visar 

mer respekt för lärare. När intervjupersonerna uppmuntrar eleverna till att prestera bättre 

försöker de på ett kunskapsmässigt plan prestera bättre. Elever som visar mindre respekt 

för våra intervjupersoner söker ofta efter uppmärksamhet och sköter inte skolarbetet. 

Utifrån Foucault (2003) och Yelsma & Yelsma (1998) kan vi se att elever som saknar 

respekt för lärare har sämre självkänsla som inte höjs eftersom det brister i belöningen från 

lärare. 

8.3 Auktoritet 
Makten inom skolan kommer från olika källor och finns på olika nivåer. Den finns mellan 

lärare, rektor, ledning och politiker. Det är enligt Foucault (2003) helheten som utbringar 

makten, den är uppbyggd på relationer i ett nätverk som utgör hela skolan. Läraren har 
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makten i klassrummet men hela skolan är ett maktsystem som är till för att disciplinera 

eleverna. Det finns en hierarki inom skolan som tillsammans behöver samarbeta för att 

makten ska bli effektiv mot dem de utövar den mot. När intervjupersonerna inte har stöd 

från högre upp i hierarkin, från exempelvis rektorn, känner de sig maktlösa, de förlorar en 

del av sin auktoritet gentemot eleverna. Helheten försvagas om inte hela nätverket bidrar 

med sin del. Om intervjupersonerna vill ha kontroll i sitt klassrum är det svårt att nå det 

målet själv. Det är endast en liten del av den tillskrivna makten de kan råda över, därför är 

det viktigt att alla i nätverket samarbetar. Om samarbetet inte fungerar känner 

intervjupersonerna sig maktlösa i sitt samspel med eleverna. Om samspelet brister är det 

svårt att fullfölja sin roll som en del av framträdandet i klassrummet (Goffman, 2014). Om 

helheten inte fungerar så blir elevernas kunskaper lidande, de vet inte hur de ska förhålla 

sig till skolan och deras utveckling hämmas. Hela samhället blir lidande eftersom de är 

samhällsmedborgare som inte når sin fulla potential. 

 

Utifrån Wrongs auktoritetstyper (Macleod, MacAllister och Pirrie, 2012) finns det flera 

faktorer som påverkar lärarnas roll till eleverna. Lärarna har ingen möjlighet att själva helt 

kunna bestämma över den makt de har över eleverna, auktoriteten är beroende av flera 

faktorer som är utanför deras kontroll. Intervjupersonernas auktoritetsformer påverkas av 

politik, så som synen på nyanlända i samhället, bristen på resurser, den ökade 

administrationen och föräldrars engagemang. Slutligen påverkas auktoriteten av rektor och 

skolledning beroende på om intervjupersonerna känner att de kan förlita sig på dem eller 

inte. Enligt Macleod, MacAllister och Pirrie (2012) är det den personliga auktoriteten som 

lärarna har störst kontroll och påverkan över. Det är den som intervjupersonerna också 

använder sig av och försöker forma i sin roll. De gör det via den relation de bygger upp 

och skapar med eleverna via respekt, samspel, kommunikation och förtroende. Den 

samlade auktoriteten läraren har i relationen med eleverna är enligt Macleod, MacAllister 

och Pirrie (2012) och Aspelin (2003) svår att påverka och det spelar egentligen ingen roll 

hur framgångsrikt intervjupersonerna klarar det eftersom situationer runt om gör att läraren 

måste förhålla sig till den struktur som finns i samhället. Så när lärarnas auktoritet 

försvagas är det inte dem, utan samhället som i grunden inte står bakom lärarna. Det är 

lärarna som har ansvaret över människors utbildning, det är de som formar människors 
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kunskap. De måste få auktoritet från fler källor än den personliga om utbildningen för 

eleverna ska bli så effektiv som möjligt.    

8.3.1 Tillskriven makt 
Lärare har en bestämd makt över eleverna. Foucault (2003) beskriver det som att makten är 

tillskriven lärarrollen och eleverna förväntar sig att lärarna ska använda sig av den makten 

när det behövs. Det är en auktoritet lärare har med rätten att belöna eller bestraffa eleverna 

och i lärarrollen tillkommer en skyldighet att göra det utefter elevernas prestationer och 

beteende. Under intervjuerna framkommer vikten av att bedöma, att tillrättavisa och vara 

rättvis för att få elevernas förtroende. Macleod, MacAllister och Pirrie (2012) skriver att 

auktoritet genom uppmuntran och tvingande auktoritet är beroende av elevernas tro på att 

läraren har tillgång och är villig att använda belöning och godkännande över dem. Om 

eleverna anser att läraren inte bedömer dem på ett korrekt sätt tappar läraren en del av 

inflytandet över eleverna eftersom de inte tar till sig det läraren säger. Genom att 

intervjupersonerna använder sig av bedömning och betygsystem får även eleverna ramar 

att följa, lärarna får en indirekt makt utan att ens behöva reflektera över det. Den makten är 

viktig för att försöka höja ambitionsnivån och prestationerna hos elever. 

 

Lärarna har hela tiden uppsyn över sina elever och vad som försiggår i klassrummet och 

kan använda sig av disciplinering för att behålla inflytandet i klassrummet (Foucault, 

2003). Elever som inte håller sig inom ramen för vad som är accepterat och moralkoderna 

får en tillsägelse. De som inte följer reglerna och är svåra att kontrollera hamnar som 

Foucault (2003) menar, lägre ner i hierarkin. Den disciplinära makten gör skillnad på 

individerna i förhållande till varandra med utgångspunkt i allmänna regler. Elever som 

intervjupersonerna inte har en bra relation till är ofta personer som inte följer de här 

reglerna, det vill säga normerna. Intervjupersonerna ser de eleverna som svåra och vill få 

dem att efterlikna idealeleverna, att de ska anpassa sig efter normerna som finns i ett 

klassrum. Att bli rankad som en svår elev innebär att de indirekt hamnar lägre ner på 

skalan. Det blir en hierarkisering mellan eleverna utefter uppförande och prestation. 

Degradering är något eleverna vill undvika och det är därför intervjupersonerna endast 

nämner att ett fåtal elever är svåra att hantera. Utan bestraffningen hade fler elever avvikit 

från reglerna oftare. Det här systemet som samhället har skapat har normaliserande verkan 
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som håller de flesta elever inom normen och gör att endast ett fåtal avviker, de flesta vill 

undvika bestraffningen och den skamkänsla den medför. Intervjupersonerna är inte 

medvetna om att de utövar den bestraffningen över sina elever, men det är något som 

tillkommer då skolan i grunden är formad för att disciplinera (Foucault, 2003). 

8.4 Lärare-elev-relation 
Respektskapandet vi nämnt tidigare är en stor del av relationen mellan lärare och elever. 

Lärare-elev-relationen är en faktor som lärarrollen är beroende av. Enligt Aspelin (2003) är 

det viktigt att under relationskapandet kunna relatera och prata om det som intresserar 

eleverna för att bygga upp ett förtroende, även om inte läraren själv finner intresse i det. 

När våra intervjupersoner samtalar om intressen med eleverna bekräftar de varandra, vilket 

är bra för relationen. Förtroendet ger lärarna en chans att på ett effektivare sätt lära ut och 

ge sina elever kunskap (Aspelin, 2003). När intervjupersonerna anpassar sig känner elever 

en gemenskap och respekt till läraren, vilket gör eleven mer engagerad i undervisningen. 

Goffman (2014) menar att aktören anpassar sin roll utefter vilket sammanhang hen 

befinner sig i för att eleverna ska kunna lita på läraren. Våra intervjupersoner gör det 

exempelvis genom att, som vi nämnde ovan, intressera sig för elevens intresse. Lärarna 

anpassar sitt bemötande utefter elevernas bästa. Både Goffman (2014) och Aspelin (2003) 

visar vikten av att läraren relaterar till eleven för att relationen ska byggas upp. 

  

När läraren finner gemenskap med sina elever är det viktigt att vara medveten om att de 

har en professionell roll som de ska hålla distans till. När läraren distanserar sig från rollen 

kan hen upprätthålla en professionell yrkesroll och inte tappa kontrollen i sitt 

framträdande. Lärarna försöker hitta en balans mellan sin professionella och sin personliga 

roll, eftersom yrket kräver en viss typ av framträdande. Lärarna måste ha självbehärskning 

i interaktionen med eleverna (Goffman, 2014). Några intervjupersoner känner sig ibland 

maktlösa i konflikter, de måste upprätthålla sin professionella yrkesroll då det finns risk att 

de råkar säga eller göra något opassande. De tyglar sina egna känslor och agerar inte på 

samma sätt som de hade gjort i det privata livet. I vissa möten med elever vet de därför inte 

vad de ska göra för att hantera situationen. Goffman (2014) förklarar den situationen som 

att läraren känner sig maktlös eftersom hen inte lyckas få en distans till sitt framträdande. 

Konflikten inkräktar på lärarens personliga roll. Läraren behåller sin mask på, men det kan 
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kännas som ett misslyckande om eleverna kan genomskåda att läraren tappar kontrollen i 

framträdandet. Om intervjupersonerna upprätthåller rollen och distansen till rollen 

påverkas lärare-elev-relationen positivt, eftersom läraren kan bemöta eleven på ett sätt så 

att eleven blir trygg och kan lita på läraren.  

 

Läraryrket medför en närmare relation än många andra yrken (Aspelin, 2003). Några av 

våra intervjupersoner menar dock att de har svårt att nå vissa elever. Det kan ta lång tid, 

ibland flera år innan de lyckas nå fram till individen. För att relationen ska utvecklas måste 

det enligt Aspelin (2003) finnas en varaktighet. Det krävs att de ständigt försöker bygga på 

relationen för att nå fram. Intervjupersonerna ser inte relationen som viktig utan som 

avgörande för utvecklingen hos eleverna. Utan relationen går det inte att lära ut eftersom 

eleverna inte blir mottagliga. Relationen är viktig för elevernas kunskapsutveckling men 

det är inte endast upp till läraren. Det är många andra faktorer som spelar in om läraren 

lyckas skapa en relation till eleverna. Vad läraren än gör är det annat som ska 

överensstämma för att eleven och läraren ska vara mottagliga för relationsskapandet 

(Aspelin, 2003).  

 

Vi har tidigare beskrivit att läraren har en disciplinerande makt över eleverna (Foucault, 

2003). Den makten finns i relationen mellan lärare och elev. Eftersom de både har ett 

makt- och relationsförhållande finns det en ömsesidig påverkan i klassrummet. Aspelin 

(2003) menar att eleverna har inflytande över normstrukturerna som finns, eleverna kan 

påverka sin utbildning och vad som händer i klassrummet. Det gör att maktrelationen kan 

hotas, upprätthållas eller förstöras beroende på hur eleverna interagerar med läraren och 

hur väl och hur pass bra läraren hanterar situationer. När eleverna försöker rubba 

ordningen intar intervjupersonerna en mer konsekvent och auktoritär roll för att 

upprätthålla maktrelationen. Beteendet anpassas alltså som Aspelin (2003) menar efter hur 

den sociala ordningen ser ut. Det är den ordningen som intervjupersonerna försöker 

anpassa sig till och upprätthålla. De gör det genom att sätta upp ramar som eleverna ska 

efterfölja.  
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8.4.1 Anpassa sin roll 
Med klassrummet som scen intar läraren en etablerad lärarroll där det finns tydliga 

förväntningar på hur läraren ska vara och inte ska vara. Lärarna går in i en roll som är 

etablerad (Goffman, 2014), men för våra lärare har den också inslag av den egna 

personligheten, vilket är nödvändigt för att få elevernas uppmärksamhet och förtroende. 

Ansvaret lärarna har idag innefattar en mer individualiserad undervisning (Regeringen, 

2014). Det bidrar till att intervjupersonerna anser att relationen blir allt viktigare och 

föregår all kunskap. Intervjupersonerna tycker också att det sker mycket förändringar för 

snabbt inom skolan som de inte hinner anpassa sig till. Den etablerade rollen hinner alltså 

inte utvecklas i takt med skolreformer. Därför måste de själva göra förändringar i den 

etablerade rollen för att kunna bygga på relationen och anpassa sig efter de nya kraven. 

Den person lärarna vill uppfattas som i relationen med eleverna hör också ihop med deras 

förväntningar på hur eleverna ska uppföra sig, för att de förväntningarna ska uppfyllas 

måste våra lärare bland annat inta en auktoritär roll. Vi kopplar den etablerade rollen med 

förväntningar på läraren, lärarnas önskan om att ha ett föredömligt beteende och hur de 

själva vill bli uppfattade samt förväntningar på läraren från samhället, tillsammans avgör 

vilken roll lärarna intar i interaktionen med sina elever.  

 

I lärare-elev-relationen så finns det även andra omständigheter som påverkar hur läraren 

anpassar sin roll. Föräldrar är för våra intervjupersoner en av dem. I egenskap av lärare 

tillkommer medlen för den disciplinerande makten. Som Foucault (2003) beskriver har 

lärarna stor användning och nytta för det när de utövar sin yrkesroll. Intervjupersonerna 

tyckte att det var svårt att disciplinera elever vars föräldrar inte tog lika mycket ansvar i att 

disciplinera. Föräldrar som är involverade i barnens skolgång och som anser att läraren gör 

det bästa för barnen, underlättar för lärarna i deras relation till eleverna. Disciplineringen är 

beroende av lärarens auktoritet (Macleod, MacAllister och Pirrie, 2012). När olika former 

av auktoritet som läraren har blir hotad av föräldrarna, påverkar det inverkan av 

disciplineringen intervjupersonerna utövar. Föräldrar och lärare måste ha samma 

uppfattning när det gäller disciplineringen som sker inom skolan om det ska ha någon 

inverkan på eleverna. Lärarna har enligt Macleod, MacAllister och Pirrie (2012) inte 

kontroll över hur pass stor auktoritet de har själva. Föräldrars inflytande och påverkan över 
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sina barn är något som lärarens auktoritet är beroende av. Även Aspelin (2003) menar att 

läraren i relationskapandet är beroende av utomstående faktorer. Föräldrarna är en av dem. 

Därför är det viktigt att de har ett samarbete och ett gemensamt mål med förväntningar på 

barnen. Om föräldrars och lärares åsikter går skilda vägar och de använder sig av 

disciplineringen på olika sätt, gör det att barnen tappar förtroende för Foucaults (2003) 

belöning och bestraffning. Om eleverna är medvetna om att det finns förväntningar på dem 

från både lärare och föräldrar vill de uppfylla dem. Utan föräldrarnas stöd blir 

intervjupersonerna störda i sin roll. 

8.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi se att lärarens roll i interaktionen med eleverna formas av 

respektskapande och relationsbyggande, men även av andra omständigheter som ligger 

utanför lärarens kontroll. Lärarna måste förtjäna och ge respekt till sina elever för att kunna 

bygga en relation, det bygger på ett samspel. Relationen är en grundsten i lärarens yrke och 

föregår kunskap. En relation behöver inte vara nära men den måste finnas. Om relationen 

inte finns tappar läraren auktoritet och inflytande över eleverna vilket bidrar till att 

kunskapsutvecklingen hos eleverna hämmas.  

9. Avslutande sammanfattning och reflektion 
När vi sammanfattar vår studie kan vi se att när lärarna formar sin roll i interaktionen med 

eleverna, för att de ska kunna uppfylla de mål och kunskapskrav som finns, handlar det till 

stor del om respektskapande och relationsbyggande. Det är inte enkelt för lärare att skapa 

det alla gånger, det är flera faktorer som påverkar lärarens position i klassrummet. Respekt 

bygger på samspel, en förståelse för andra och för en lärare handlar det dessutom om 

tydlighet och att gå in i en trygg roll som ingiver förtroende och pålitlighet hos eleverna. 

Yelsma och Yelsma (1998) skriver att respekt hör ihop med elevernas självkänsla och vi 

kan se tendenser till det i vårt resultat där elever som inte gör bra ifrån sig ofta inte heller 

visar respekt. Det är dock svårt för oss att dra en djupare analys kring det då vi inte endast 

fokuserat på hur elever visar respekt.  

 

Relationen mellan lärare och elev förutsätter respekt, varaktighet och att de kan känna 

gemenskap. Utan en ömsesidig respekt är relationen inte god. Utan respekten och 
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relationen är det svårt för lärare att på ett kunskapsmässigt plan hjälpa elever. Relationen är 

alltså viktig, den behöver inte vara nära men den behöver finnas. Det är inte endast 

kunskapen som är i fokus i skolan idag (Regeringen, 2014), utan varje individ, därför är en 

god relation till varje individ viktigare nu än förr. I inledningen nämnde vi att allt fler 

lärare blir utsatta för våld. Det är inget som vi fått fram i vårt resultat men vi tror det kan 

bero på att relationen till elever idag är komplex. Det är mycket som tar fokus från 

relationskapandet, bland annat administration och politik. När elever inte har någon 

relation till läraren tappar elever respekt. När lärare och elev inte förstår varandra och en 

relation inte finns vet varken elev eller lärare hur de ska hantera olika situationer.  

 

Vi ser att lärare har en villighet att bygga på relationsskapandet med eleverna, men det 

finns utomstående faktorer som gör det svårt för lärare att upprätta och bygga en relation 

alla gånger. Vi menar att det är viktigt att lärare inte ger upp och accepterar att faktorerna 

finns, lärare ska istället arbeta mot att förändra dess inverkan. Det är bland annat föräldrar 

som är en av faktorerna. Det är svårt för läraren att engagera och peppa eleven till att 

utvecklas kunskapsmässigt om det inte finns något stöd från föräldrarna och lärarna ska då 

försöka hitta nya sätt att engagera eleverna. Andra faktorer som skolpolitiken är något som 

läraren istället måste förhålla sig till. I grund och botten handlar det om att läraren i sin roll 

ska göra det bästa utifrån sina förutsättningar, lägga elevernas bästa i beräkning för att 

skapa och upprätthålla relationer, som i sin tur ska leda till en effektiv kunskapsinlärning 

hos eleverna.  

 

Dhingra och Manhas (2009) menar att lärare som har en positiv attityd till sin yrkesroll 

påverkar studenternas resultat positivt. Lärare ska motsvara de förväntningar som finns på 

hen. De förväntningarna finns hos elever, kollegor, ledning, politiker och föräldrar med 

flera. För att lärare ska kunna uppnå förväntningarna är det viktigt att de känner sig 

positiva till sin yrkesroll. Det kan uppnås genom att lärarna känner stöd från föräldrar, 

ledning, politiker, rektor och kollegor. Dhingra och Manhas (2009) menar att positiva 

lärare påverkar elevers resultat positivt vilket är bra för hela samhällets utveckling. Det 

kommer dessutom få föräldrar mer positivt inställda till skolan. Det är svårt att få dessa att 

samspela, de är beroende av varandra och påverkar varandra. Vi anser att ledning, lärare 
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och föräldrar alla är delar som ingår i en helhet som måste samarbeta för att uppnå bästa 

resultat för alla inblandade.  

 

Olika faktorer har, som vi sett i bakgrundskapitlet, påverkat lärarens roll sedan 1960-talet 

(Regeringen, 2014). Som Macleod, MacAllister och Pirrie (2012) skriver blir lärarens 

legitima och kompetenta auktoritet under hot när det sker förändringar i synen på skolan 

och skolpolitiken. Vi ser att snabba förändringar i den svenska skolpolitiken har gjort att 

lärare under åren varit tvungna att förändra sin roll. Några intervjupersoner uppfattar att 

lärares status i samhället har blivit sämre under åren. Det har lett till att lärare måste bygga 

upp och förstärka den personliga auktoriteten på olika sätt eftersom det är den de har mest 

kontroll över (Macleod, MacAllister och Pirrie, 2012). Den etablerade lärarrollen 

(Goffman, 2014) är inte längre bra nog. Lärarna måste förändra den etablerade rollen i 

fördel till att anses bättre än den etablerade rollen. Vi tror att i ett samhälle där lärarrollen 

har hög status kommer respekt och auktoritet mer automatiskt, där handlar det om att 

bevara den tillskrivna statusen. Idag måste lärarna först bygga upp statusen för att sedan 

försöka bevara den. Det arbetet lärarna måste lägga ner på det gör att fokus tas från 

undervisning och eleverna.   

 

Lärarna har en önskan att nå alla elever. Lärarna vill få en relation till alla men accepterar 

inte individer som beter sig utanför normen. Det har vi sett när lärarna pratar om elever 

som beter sig respektlöst, de vill få dem att bete sig som majoriteten av eleverna som har 

ett allmänt accepterat beteende. Vi kan därför se att lärarna har en homogen syn där elever 

utanför samhällets normer måste normaliseras för att passa ramarna. Foucaults (2003) teori 

är väldigt hårdragen eftersom han förklarar det idealistiska disciplinsamhället. Vi ser att 

många idéer finns i det svenska skolsystemet, om än lite mer osynligt. Målet är att elever 

ska ha en individanpassad skolgång, ändå ser vi hur dessa individer av skolan görs till 

“syndabockar” som måste förändras för att passa in i normerna och nå de mål som skolan 

satt upp. Det är inte lärarnas intention utan något som samhället har skapat. Det sätter stor 

press på lärarna då det är dem som har ansvaret att disciplinera in eleverna i normen och 

skapa goda samhällsmedborgare (Foucault, 2003). Det är inget lärarna klarar av själva 

eftersom det finns omständigheter utanför lärarens kontroll. Skolsystemet måste ha en 
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större acceptans för alla individers säregenheter för att kunskapsmålen ska uppnås. Lärare 

måste få mer tid till att skapa relationer med eleverna för att på så vis kunna anpassa skolan 

efter dem, inte eleverna efter normerna som finns.  

 

Som vi nämnt i analysen finns det omständigheter som påverkar lärares auktoritet och hur 

lärare formar sin roll i interaktionen med eleverna och hur framgångsrikt det kan ske. Med 

hermeneutiken kan vi se omständigheterna som delar av lärarrollen som bildar en helhet 

när vi ska förstå hur läraren formar sin roll i interaktionen med eleverna. Det som 

intresserade oss mest var hur lärarna uppfattade föräldrarnas inflytande över eleverna och 

dess påverkan på lärarens roll. Vi skulle i framtida studier vilja undersöka hur elever 

egentligen upplever sina föräldrars betydelse för deras skolgång. Läraren i sin roll har 

endast en del av makten därför vill vi se det ur andra perspektiv.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Just nu håller vi på med vårt examensarbete och vi vill undersöka hur lärarrollen tar sig 
uttryck för dig. Vi vill fånga dina upplevelser kring ditt yrke och hur du anser att respekt i 
klassrummet skapas. Den här intervjun kommer vara anonym så ingenting du säger 
kommer kunna kopplas till dig eller din skola. Vi vill höra med dig om det är okej att vi 
spelar in intervjun. Vi kommer transkribera intervjun och när uppsatsen är avslutad 
kommer inspelningen raderas. Om det är någonting du inte vill svara på så är det bara att 
säga till. Du får själv välja om du vill avbryta under intervjun. 
 
Bakgrund 
 
Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
Hur länge har du jobbat på just denna skola? 
 
Vilka ämnen undervisar du i? 
 
Varför valde du att jobba som lärare? 

• Vad är det som driver dig i ditt yrke? 
 
Yrkesrollen 
Hur skulle du beskriva dig själv som lärare? 

• Kan du beskriva vad du har för relation till dina elever? 
• Vad för slags relation vill du ha med dina elever?  
• Vad spelar relationen till eleverna för roll i ditt yrkesutövande? 

 
Hur vill du som lärare uppfattas av dina elever? 

• Hur kan du lyckas med det?  
 
Under utbildningen fick ni läsa pedagogik/ledarskap. 

• Vad tycker du är det mest väsentliga inom pedagogiken?  
• Har du möjlighet att tillämpa de pedagogiska idéer som du har kring din roll som lärare? 

Om inte: vad skulle du säga att det beror på? 
 
Respekt och auktoritet diskuteras mycket i samhället idag, hur ser du på respekt? (är det en 
viktig del i din yrkesroll?) 
 
Hur byggs respekt upp enligt dig?  
Varför är det viktigt att få respekt från elever i läraryrket?  
 
Vad är auktoritet för dig?  
 
Hur skulle du beskriva att det uttrycks i din roll?  
 
Vad har personliga egenskaper för betydelse i lärarrollen? 
 
Elevernas förhållningssätt 
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Hur vill du att arbetsmiljön i klassrummet ska vara och varför?  
- Vilka förutsättningar krävs för att det ska ske? 
 
 
Hur uppfattar du att engagemanget hos dina elever är i skolarbeten under skoltid?  
 
Hur går det att möta olika personligheter samtidigt och hantera dem? (Alltså att vara alla 
tillags samtidigt. Den tysta, den uppstutsiga, den stökiga) 
 
Vilka skulle du säga är de största utmaningarna du möter i klassrummet?  
 
Skola som organisation 
Hur uppfattar du att din skola är betraktad i samhället?  

• Hur upplever du att skolans status påverkar dig? 
• Upplever du att det har någon effekt på hur eleverna beter sig?  
• Känner du att föräldrarnas åsikter om skolan påverkar sina barns attityd? 

 
Vad har du för uppfattning om skolpolitiken? 
 

PISA-undersökningen 2013 visar på att 15-åriga elevers betyg har sjunkit markant de 
senaste tio åren -  

• Vad tror du att det beror på? 
• Hur påverkar relationen mellan dig som lärare och dina elever, elevernas kunskap?  

 
Avslutning 
 
Kan du ge ett exempel på en situation där du blev prövad i din yrkesroll? 
 
Hur trivs du i din yrkesroll just nu på en skala ett till fem, där ett är lägst? 
- Vill du motivera? 
 
Har du något mer att tillägga som vi inte har tagit upp i intervjun? 
 
Tack 
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