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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att ur ett aktörsperspektiv få en djupare förståelse för hur 

gymnasielärare skapar, agerar och upprätthåller sin lärarroll i klassrummet. Studien använder 

sig av interaktionsteorier för att kunna förklara hur lärare väljer att uppföra sig i interaktion 

med elever. Studien utfördes med en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer och en 

intervjuguide. Fem gymnasielärare som arbetar på samma skola med olika ämnen 

intervjuades. Den insamlade empirin har analyserats utifrån Herbert Blumers symboliska 

interaktionism och Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv av individers roller. 

 

Resultatet i studien visar att gymnasielärarna vet hur de vill bli uppfattade av elever och att de 

reagera i klassrumssituationer utan att ha aktivt förberett sig inför interaktionen med eleverna. 

Gymnasielärarnas agerande i lärarrollen grundar sig i deras erfarenheter och reaktioner när 

situationer uppstår i interaktionen med elever i klassrummet.  

 

Nyckelord: Lärare, lärarroll, symbolisk interaktionism, Blumer, Goffman 

 

 

Abstract 

The aim with this study is to get a better understanding through an actor’s perspective on how 

high school teachers create, act and maintain their role as teachers in the classroom. This 

study is conducted with the use of interaction theories to be able to explain how teachers 

choose to act in their interactions with students. The study was performed by using a 

qualitative method with semi structured interviews and with the help of an interview guide. 

Five high school teachers that work in the same school but teaching in different subjects were 

interviewed. The empiricism that we collected has been analyzes by using Herbert Blumers 

symbolic interactionism and Erving Goffmans dramaturgical perspective on individual roles. 

 

The result in the study shows that high school teachers are aware of how they want to be 

perceived by students. They often react in classroom situation without having actively 

prepared themselves for the interaction with students. The high school teacher’s conduct in 

their role as teachers is based on their experience and reactions when they occur in the 

interaction with students in the classroom.  

 

Keywords: Teachers, Teacher´s role, Symbolic interactionism, Blumer, Goffman 
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1 Inledning 

I vårt vardagliga liv i samhället möter vi ständigt andra individer med vilka vi kan ha helt 

skilda relationer. Det kan vara familjemedlemmar, vänner, arbetskollegor och andra i 

anslutning till vårt yrke. Dessa möten sker så pass ofta att vi nödvändigtvis inte avsätter tid åt 

att fundera kring hur vi uppför oss eller vilken uppfattning andra får om oss. Om vi inte 

funderar kring detta skulle det kunna ha en negativ inverkan i våra fortsatta med möten med 

andra människor. Det skulle även oftare kunna resultera i missförstånd. Enligt Anthony 

Giddens är möten med andra människor viktiga för en individ eftersom när människor 

interagerar med varandra avgörs uppfattningen som de kommer att ha om varandra.
1
 Giddens 

menar att vi behöver vara mer medvetna om hur vi väljer att agera för att kunna påverka den 

bild andra får av oss. Detta blir uppenbart i ett yrke där vi har mer tydliga förväntningar på 

hur vi ska interagera med andra. Läraryrket är ett sådant yrke där lärare i sin vardag 

interagerar med elever för att elever ska kunna uppnå goda resultat i skolan. 

 

Att vara lärare innebär att utbilda och fostra samhällets framtida medborgare och möta 

samhällets förväntningar. I möten med elever väljer lärare ett lämpligt sätt att interagera på 

som förhoppningsvis ska leda elever till goda resultat i skolan. De förväntningar som kommer 

med ett specifikt yrke kan få oss att vara försiktiga och medvetna om hur vi vill att andra ska 

uppfatta oss i yrkesrollen. Charles Wright Mills nämner att människans vardagliga beteende 

kan uppfattas som att en individ har flera roller i sin vardag, samt har individen förmågan att 

kunna förändra sitt beteende beroende av sällskapet.
2
 Enligt Mills behöver vi kunna gå ifrån 

våra vardagliga rutiner i exempelvis vårt yrke och fundera kring hur vi beter oss för att kunna 

bli medvetna om hur vi uppfattas av andra och ha bra interaktioner. Lärarnas interaktioner 

med elever uppfattas som något väsentligt när det visar sig att elevers kunskapsprestationer i 

den svenska skolan har stagnerat.  

 

Läraryrket har hamnat i fokus sedan internationella kunskapsmätningar visat att elevers 

resultat i svenska skolor har försämrats de senaste åren. Den senaste PISA rapporten 2013som 

mäter elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap samt läsförståelse på en 

internationell nivå visar att Sverige befinner sig i en nedåtgående trend i utvecklingen.
3
PISA 

                                                 
1Giddens, Anthony 1998 Sociologi Studentlitteratur Lund s 92-93 
2 Mills, Wright, C 1970 Den sociologiska visionen Penguin Harmondsworth 
3http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208 

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208
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rapporten kommer fram till slutsatsen att det endast är lärare och deras arbete med elever som 

kunna vända den negativa utvecklingen.  

 

1.1 Bakgrund 

För att kunna förstå interaktionen mellan lärare och elever måste miljön där interaktionen sker 

undersökas. Klassrummet är den plats där lärare och elever möts och där rimligen elevers 

uppfattning om lärare skapas. Lärare förväntas skapa en lärarroll som ska användas i 

klassrummet med eleverna.
4
 Lärarrollen avspeglar hur lärare vill agera och bli uppfattade av 

elever. Interaktionen mellan lärare och elever i ett klassrum kan se olika ut beroende på vem 

läraren eller klassen är. I Daniel Hultells undersökning om nyexaminerade lärare, under deras 

första år i läraryrket, visar resultatet att lärare redan under lärarutbildningen kan ha 

förutfattade meningar om vilken roll de ska ha i klassrummet. Att ha förutfattade meningar 

kan enligt Hultell bidra till en positiv effekt genom att förbereda lärare på olika situationer 

som kan uppstå. Samtidigt behöver lärare kunna vara flexibel i sin lärarroll. Hultells resultat 

visar att lärare som inte arbetat med att vara flexibla och kunna förändra sin roll oftare 

upplever svårigheter i yrket. Han menar vidare att svårigheterna kan leda till förvirring och 

slutligen till utbrändhet hos lärare, eftersom de inte har kunnat ta ställning till hur olika 

situationer i klassrummet ska hanteras.
5
 Hultell väljer att enbart intervjua nyexaminerade 

lärare som arbetat i drygt ett år, något som inte speglar hela bilden av läraryrket. Dessutom 

skulle många kunna uppleva svårigheter under det första året i arbetslivet. Av den 

anledningen erbjuds lärare olika typer av ledarstilar som ska underlätta interaktionen med 

eleverna. 

 

Christer Stensmo nämner sex olika ledarstilar som påverkar lärarens arbete med; 

klassrumsledarskap, kontroll, motivation, gruppering, individualisering och planering. 

Ledarstilarna är indelade efter hur pass mycket kontroll en lärare förväntas ha respektive hur 

mycket självkontroll som ska ges till eleverna. Enligt Stensmo ska en lärare kunna välja att 

behandla gruppens och de sociala relationernas betydelse för verksamheten i klassrummet 

med de olika ledarstilarna.
6
 Stensmo menar att lärarens erfarenheter i läraryrket avgör vilka 

ledarstilar som kan komma att användas eftersom det beror på vilka elever och klasser de 

interagerar med. En lärare kan inte bara välja en av Stensmos ledarstilar utan det kräver att 

                                                 
4Merkel, Bodil 2013 Hur har reformflödet påverkat lärare? Nättidningen Skola och Samhälle 
5Hultell, Daniel 2011 Lost in translation – A study of newly graduated teachers experience during the initial period of employment 
6Stensmo, Christer 2000 Ledarstilar i klassrummet Studentlitteratur Lund s 229-233 
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varje enskild lärare väljer utifrån sina särskilda styrkor och svagheter. Det finns alltså ingen 

ledarstil som passar alla utan det är istället ett val som läraren måste göra. Stensmo menar 

också att en lärare kan ändra sin ledarstil om det skulle visa sig att förutsättningarna och 

kontexten förändrats.
7
 Det innebär att lärare kan komma att behöva ändra sitt uppförande om 

en klass eller dess elever inte skulle reagerar bra på en av ledarstilarna. Oavsett ledarstil 

menar Stensmo att fokus behöver ligga på avsikten med interaktionen vilket är att eleverna 

ska kunna koncentrera sig på utbildning. Stensmo vill att ledarstilarna ska underlätta för 

lärarna att kunna agera i sin lärarroll. Enligt Gunnel Colnerud och Kjell Granström ska lärare 

inte låta utsatthet och osäkerhet leda till att de inte längre känner att det går att agera i sin roll 

som lärare och reagerar i sin privata roll.
8
 Det skulle enligt dem innebära att en lärare skulle 

kunna börja gråta eller säga något som är olämpligt i klassrummet. De menar att en lärare 

förväntas kunna stå fast vid sin lärarroll. 

 

Lärarnas Riksförbunds (LR) arbetsmiljörapport våren 2013 visade att en av fyra lärare känner 

sig utsatta i läraryrket och upplever hot, våld, sexuella trakasserier eller någon annan 

kränkning från en elev.
9
 Resultaten bygger på en undersökning där 2300 medlemmar som är 

yrkesaktiva lärare medverkade. LR är en facklig organisation som har sin avsikt med att 

presentera medlemmarnas utsatta situation för deras arbetsgivare, samtidigt som rapporten är 

en undersökning och inte en forskning. Undersökningen skulle därmed kunna betraktas som 

partisk. Av den anledningen väljer vi att använda resultatet i rapporten endast för att 

uppmärksamma att det finns lärare som upplever att de inte har en god relation till elever. 

 

Den senaste forskningen inom pedagogik har varit utbildningsforskaren John Hatties 

banbrytande studie Visible learning. Studien visar hur viktigt det är med ett välfungerande 

samspel mellan lärare och elever. Enligt Hattie rankas en effektiv relation mellan lärare och 

elever som den tredje viktigaste variabeln för ett bra lärande.
10

 Det gäller främst lärarens 

förmåga att kunna skapa studiero och kontrollera elevernas uppförande. Hattie menar att när 

lärare lyckas med att få elevernas förtroende leder det till goda studieresultat och trygghet i 

klassrummet. Samtidigt får vi inte veta hur en lärare praktiskt bör gå tillväga för att uppnå ett 

bra förtroendeförhållande, i jämförelse med exempelvis Stensmos ledarstilar. 

 

                                                 
7Stensmo, Christer 2000 Ledarstilar i klassrummet Studentlitteratur Lund s 229-233 
8Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell 1995 Respekt för lärare HLS förlag Stockholm s 38-39 
9Lärarnas Riksförbundsarbetsmiljörapport 2013 
10Hattie, John 2009 Visible learning – A synthesis of over 800 meta-analysesrelating to achievement Routledge London s 114 
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Hattie presenterar ett starkt samband mellan lärarens agerande och att ha ett fungerande 

samspel med eleverna i klassrummet. Hattie menar att ett fungerande samspel kommer med 

en aktiv lärarroll och resulterar i bättre undervisning och studieresultat. Hatties resultat visar 

att en lärare bör använda sig av ett antal verktyg i klassrummet för att skapa en optimal 

undervisningsmiljö.
11

 Mycket i Hatties studie utgår från att läraren måste skapa något för att 

förändra eller förbättra situationen med elever. Han menar att det är lärarna själva som ska 

utreda vilka verktyg som borde användas i interaktionen med elever. Även om Hatties 

forskning inte uttryckligen nämner en plats för interaktionerna med eleverna utgår vi ifrån att 

det mesta sker i klassrumssituationer.  

 

Hatties forskning är väldigt målstyrd och redovisar endast vad som leder till bättre resultat i 

skolan. Hatties forskning erbjuder inget stöd för lärare i hur de ska förbättra interaktionerna 

med elever för att uppnå de goda resultaten. Hatties forskning bidrar med att visa vad som 

förbättrar lärande hos eleverna men utelämnar hur detta förväntas ske. Vår undersökning 

syftar till att ta vid där Hatties studie slutar och undersöka lärarnas uppförande med elever 

som enligt Hattie är viktigt och leder till ett bra lärande. Det handlar inte om att bekräfta 

Hatties resultat utan mer att uppmärksamma hur lärare väljer att agera i sin lärarroll när de 

möter elever i klassrummet. Om det är lärarna som förväntas förändra den negativa trenden i 

svenska skolan och vara som Hattie nämner aktiva lärare, behöver vi närmare undersöka 

lärarnas uppförande i interaktion med elever.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Vi har som syfte att undersöka hur gymnasielärare väljer att skapa, agera och upprätthålla sin 

lärarroll med elever i klassrumsmiljöer. Vi vill undersöka hur lärarna går tillväga med att 

uppföra sig mot elever i klassrummet till följd av Hatties forskning som visar att lärar-elev 

interaktion är avgörande för elevers lärande. Vi vill kunna förstå lärarrollen och undersöka 

detta genom att använda oss av symbolisk interaktionism. Med symbolisk interaktionism 

avser vi söka efter att förstå hur det konkreta arbetet med lärarrollen framställs till 

interaktionen med elever.  

 

 

 

                                                 
11Hattie 2009 s 34 
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1.3 Frågeställningar 

 Hur förbereder sig gymnasielärarna för att skapa sin lärarroll innan deras interaktion 

med elever i klassrummet? 

 Hur väljer gymnasielärarna att agera i lärarrollen när de interagera med elever i 

klassrummet?  

 På vilket sätt kan gymnasielärarna bevara och förändra sin lärarroll när de interagerar 

med elever i klassrummet? 

 

1.4 Avgränsningar och begreppsdefinition 

Vi kommer endast att undersöka gymnasielärare med minst fem års yrkeserfarenhet. En 

längre yrkeserfarenhet anser vi skulle kunna resultera i mer relevanta svar. I undersökningen 

använder vi begreppet lärarroll för det uppförande som gymnasielärarna väljer att använda i 

interaktionen med elever.  

 

2 Metod 

Vi har som avsikt att ta del av hur gymnasielärarnas skapar, agerar och upprätthåller sin 

lärarroll i klassrummet med en teoristyrd undersökning. Att vår undersökning är teoristyrd 

innebär att vi kommer att strukturera vårt sätt att samla in empiri utifrån vad som förväntas 

ske enligt interaktionsteorierna. Vi har som mål att ta reda på hur gymnasielärare arbetar med 

sin lärarroll och har därför valt att tillämpa en kvalitativ metod och använda oss av intervjuer. 

Valet av metodologin intervjuer baserar vi på Jan Trosts slutsatser att intervjuer är den bästa 

metoden för att kunna ta del av en individers känslor och upplevelser.
12

 Med intervjuer 

hoppas vi få en bättre förståelse för hur gymnasielärarna upplever att de agerar i sin lärarroll. 

Målsättningen är att undersöka vårt syfte genom att tillåta gymnasielärarna att fritt berätta om 

sina upplevelser i klassrumsmiljöer. Detta anser vi skulle kunna möjliggöra förklaringar om 

hur gymnasielärarna arbetar med sin lärarroll i sin interaktion med elever i klassrummet. Vår 

målsättning är att empirin ska bestå av exempel på händelser, berättelser samt egna tankar 

som gymnasielärarna kan förmedla om deras interaktioner med elever i lärarrollen. Vi är 

samtidigt medvetna om att vi kan gå miste om kunskap kring hur interaktionerna går till när vi 

väljer att inte observera gymnasielärarnas interaktioner med elever. Däremot anser vi att vi 

primärt behöver få en förståelse för hur gymnasielärarna själva arbetar med att skapa sin roll 

                                                 
12Jan Trost 2005 Kvalitativa intervjuer Student litteratur Lund s 123 
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innan vi kan undersöka hur pass väl de genomföras. Det är arbetet med rollerna som vi 

primärt vill belysa.  

 

2.1 Val av intervjupersoner 

Urvalet av målgruppen baserades på att avgränsa oss till fem gymnasielärare som har arbetat i 

minst fem år. Vi gjorde bedömningen att fem år är en tillräckligt lång tid för att ha skaffat sig 

erfarenheter om olika situationer i klassrummet med elever. Vi hittade våra intervjupersoner 

genom att tillämpa ett bekvämlighetsurval. Enligt Trost innebär det att intervjuarna väljer 

intervjupersoner efter det urval som är mest tillgängligt.
13

 Vi tog kontakt med en 

gymnasielärare och kunde upprätta en kontakt med fyra ytterligare lärarkollegor. Vi gjorde 

bedömningen att det skulle underlätta studien ifall de kände varandra. Deras goda kontakt till 

varandra skulle kunna förbereda dem bättre inför intervjun och leda till en större öppenhet i 

deras svar. Vi visste inte hur pass medvetna gymnasielärarna var om sin lärarroll. Av den 

anledningen var det bra att de kände varandra att vi sedan kunde skapa en god kontakt med 

dem under intervjun. Vi kunde alltid inleda intervjun med att fråga vad gymnasielärarna hade 

diskuterat gällande vår undersökning och den stundande intervjun. Det resulterade i 

intervjupersonerna kände sig trygga och började samtala med oss. 

 

De gymnasielärare som vi valde att intervjua är lärare inom samma skola men undervisar i 

olika ämnen. Eftersom vi inte har ett intresse att se skillnader mellan kön och ålder, valde vi 

istället gymnasielärare med olika ämnen. Med detta hoppas vi kunna göra en rättvis 

fördelning av respondenter. Samtliga respondenter har fått vara anonyma. Vi tog beslutet i 

hopp om att de skulle vilja dela med sig mer kring interaktionen med elever om de visste att 

deras svar inte skulle kunna kopplas tillbaka till dem. Enligt det Vetenskapliga rådet kan 

intervjupersoner erbjudas anonymitet om det inte finns ett behov för undersökningen att 

kunna koppla svar till person.
14

 Det var viktigt för vår undersökning att våra intervjupersoner 

skulle känna sig trygga. Enligt Trost är det viktigt att de intervjuade har klart för sig att det är 

en intervju och att tystnadsplikt råder.
15

 Om gymnasielärarna är medvetna om tystnadsplikten 

skulle det kunna förstärka vår relation under intervjun och resulterar i att de kunde svara 

ohämmat. Något som var nödvändigt eftersom vi inte visste hur mycket de kände till om sitt 

arbete med lärarrollen. 

                                                 
13Trost 2005 s 121 
14Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 – God forskning sed s 67-69 
15Trost 2005 s 104 
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De gymnasielärare som vi valt att intervjua är Ahmed, Alexandra, Anna, Antonio och Nils. Vi 

valde dessa namn utan något som helst syfte annat än att erbjuda våra intervjupersoner den 

anonymitet som vi kommit överens om. Av den anledningen kommer vi kortfattat presentera 

intervjupersonerna och endast nämna ämne och antal år i läraryrket. Ämne och år var den 

information som gymnasielärarna och vi kom överens om skulle få synas.  

 

Ahmed har arbetat som gymnasielärare i 8 år och undervisar i språk.  

Alexandra har arbetat som gymnasielärare i 5.5 år och undervisar i språk samt idrott.  

Anna har arbetat som gymnasielärare i 7 år och undervisar i samhällskunskap.  

Antonio har arbetat som gymnasielärare i 8 år och undervisar i matematik samt 

programmering.  

Nils har arbetat som gymnasielärare i 9 år och undervisar i geografi och historia. 

 

2.2 Genomförande av intervjuer 

Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer. Det är mindre strukturerade intervjuer 

där vi som intervjuar kan utgå ifrån ett fåtal ämnesområden och ställa frågor som passar 

situationen i intervjun. Enligt Trost ger sådana intervjuer en större möjlighet att ställa 

följdfrågor samt gör att intervjupersonen kan styra intervjun.
16

 Det ansåg vi var lämpligt för 

vår undersökning eftersom vi kunde ställa följdfrågor som: Hur menar du? Kan du förklara 

ytterligare? Vårt mål var att inte begränsa de gymnasielärare som intervjuades med frågor 

som följde en tydlig struktur eftersom det kunde påverka vår intervju negativt. Inför 

intervjuerna bestämde vi oss för att använda oss av en intervjuguide. En intervjuguide består 

enligt Trost av en kort lista av frågeområden som intervjuaren arbetar fram före intervjun.
17

 

Våra frågeområden bestod av: Förberedelse inför lektioner - Agerar med elever i klassrummet 

- Bra/Dåligt agerande – Hantering av oförberedda situationer i klassrummet. Frågeområdena 

var formade efter den ordningsföljd som vi formulerat i syftet och som vi hoppades bäst 

kunde beskriva lärarnas arbete med lärarrollen. 

 

Vi gjorde valet att endast en skulle intervjua för att inte riskera att få gymnasielärarna att 

känna sig nervösa. Även om vi inte kunde vara säkra på att det skulle påverka intervjun 

negativt valde vi att göra på det sättet. Eftersom vi spelade in varje intervju ansåg vi att det 

                                                 
16Trost 2005 s 19 
17Trost 2005 s 50-53 
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inte skulle kunna påverka undersökningen om endast en av oss intervjuade. Det som däremot 

skilde sig i intervjuerna var användandet av intervjuguiden. En intervjuguide skulle se till att 

vårt material inte blev allt för stort. Dock upplevde vi motsatsen i några av intervjuerna. Det 

innebar att vi behövde hitta en lämplig metod för att bearbeta det insamlade materialet. Enligt 

Trost behöver ett stort empiriskt material bearbetas då det inte går att ta med allt.
18

 Vi valde 

att bearbeta vårt material genom att transkribera intervjuerna för att sedan kategorisera dem. 

 

2.3 Bearbetning av det insamlade materialet 

Vi har valt att transkribera intervjuerna som är ett användbart verktyg i att urskiljandet av 

relevant från irrelevant empiri enligt Helene Thomsson.
19

 Att transkribera våra intervjuer med 

gymnasielärarna innebär att vi skrivit ned deras svar efter intervjun. Det gjorde vi för att 

skapa ytterligare förståelse när empirin finns tillgänglig i tal och i skrift. Vi kunde sedan på ett 

lättare sätt granska våra intervjuer och markera olika områden som var relevanta. I samband 

med detta märkte vi av behovet att strukturera vårt empiriska material. Thomsson nämner en 

metod som kallas för Vågrätt analys. Enligt Thomsson innebär en Vågrätt analys att 

intervjupersonernas svar studeras enskilt för att sedan sorteras efter det relevanta 

ämnesområdet som besvarats.
20

 Vi använde oss av Thomssons metod och fann det vara 

mycket enklare att kategorisera svaren som vi fått av gymnasielärarna. Eftersom vi använt oss 

av halvstrukturerade intervjuer gav vi våra intervjupersoner möjligheten att utrymmet att få 

berätta. Med en vågrätt analys kunde vi sedan underlätta vår förståelse av vårt insamlade 

material. 

 

Vi kategoriserade gymnasielärarnas svar efter den ordningsföljd som vi använt i vår 

intervjuguide. Genom att kategorisera gymnasielärarnas svar efter de olika områdena kunde vi 

sedan sammanställa empirin. Vissa av svaren var svåra att placera i något av dem valda 

områden, eftersom det kunde handla om didaktik och pedagogik. Det innebär att vi behövde 

göra avvägningar i vårt empiriska material innan vi valde att sammanställa det slutgiltiga 

materialet. Avvägningarna underlättades av att vi hela tiden kunde utgå ifrån våra 

interaktionsteorier som beskriver hur interaktionsprocessen mellan individer går till. 

 

 

                                                 
18Trost 2005 s 50-53 
19Heléne Thomsson2002 Reflexiva intervjuer Studentlitteratur Lund s 148-149 
20Thomsson 2002 s 157-159 
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3 Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de interaktionsteorier som vi använder för att 

undersöka hur gymnasielärarna arbetar i sin lärarroll. Avsnitten kommer att vara indelade 

efter vad som sker i en interaktion, hur en roll skapas, framställs och upprätthålls. Denna 

indelning kommer vi även att använda oss av för att strukturera vårt empiriska material. 

Målsättningen är att kunna presentera en mer förståelig bild av interaktionsteoriernas process 

för hur en roll går till och som överensstämmer med vår struktur i uppsatsen. Vi kommer att 

använda oss av interaktionsteorier för att förklara hur gymnasielärarna väljer att skapa, agera 

och upprätthålla sin lärarroll i klassrummet. Vi har försökt använda oss av primära källor 

vilket har visat sig vara otillgängligt för oss. Herbert Blumer och den symboliska 

interaktionismen presenteras därför ur sekundära källor. Vi är medvetna om att det är andras 

tolkningar vi arbetat med och varit kritiska genom att läsa i flera källor om symbolisk 

interaktionism. 

 

Enligt Cuff & Payne söker interaktionsteorier att hitta förklaringar till samhällslivet i 

människors annars obetydliga och vardagliga sätt att umgås med varandra.
21

 Samtidigt menar 

dem att interaktionsteorier också används för att kunna förklara aktörers identitet och roller 

som skapas när denne väljer att agera på ett specifikt sätt beroende på var och vem 

interaktionen sker med.
22

 Dessa två sätt som interaktionsteorierna presenterar kommer vi att 

redogöra för i de följande avsnitten. Den främsta kritiken som vi kunnat hitta om 

interaktionsteorier har varit att det är en beskrivande teori och inte en förklarande. Vi tolkar 

det som att våra resultat endast blir giltiga för att kunna beskriva ett fenomen utan att förklara 

uppkomsten eller orsakerna bakom fenomenet i sig.  

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Enligt Blumer är resultatet av symbolisk interaktion skapandet av uppfattningar hos andra 

vilket sker i en social interaktion.
23

 Den symboliska interaktionen sker med syftesbestämda, 

avsiktliga och viljemässiga handlingar som vi människor använder för att påverka vår 

omgivning.
24

 Enligt Blumer bygger symbolisk interaktion på tre principer som är betydelse, 

                                                 
21Cuff, E.C & Payne, G.C.F 1979 Samhällsvetenskapliga perspektiv George Allen & Unwin Ltd s 30 
22Cuff & Payne, 1979 s 30 
23Jan Trost& Irene Levin 2004 Att förstå vardagen – Med ett symboliskt interaktionsperspektiv. Studentlitteratur, 
Lund s 91 
24Lars-Erik Berg 1975 Medvetandets sociologi Beyronds AB Malmö s 32 
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språk och tolkning.
25

 Med betydelse vill Blumer visa att det finns en specifik avsikt och 

betydelse med varje interaktion. Varje individ måste först göra en identifiering av en situation, 

vilka aktörer som finns med eller betydelsen av att de ska uppfatta en på ett specifikt sätt. 

Detta är enligt Blumer en central del i människans beteende eftersom den avgör vårt beteende 

med andra. Med det språkliga menar Blumer att vi använder ord och samtal när vi framställer 

oss själva. Genom att tala kan vi enligt Blumer också förstå samt uppfatta varandra. Det vi 

säger till varandra blir också det vi kan utgå ifrån när vi behöver bestämma oss för hur vi ska 

uppfatta den andre. Slutligen nämner Blumer tolkningen av vår interaktion som en viktig del i 

den symboliska interaktionen. Enligt Blumer är tolkning av vår situation avgörande för vår 

förmåga att kunna föreställa oss hur vi kan bli uppfattade. Beroende på hur vi väljer att tolka 

en situation avgör individen hur denne uppfattar och blir uppfattad av andra.  

 

Herbert Blumer var den som myntade begreppet symbolisk interaktionism i hopp om att 

arbeta vidare på George Herbert Meads idéer om ett I och Me. Meads bidrag var människans 

förmåga att se sig själv ur andras perspektiv och möjligheten att anpassa sig efter det.
26

 Enligt 

Blumers tolkning ska I & Me ses som två delar som har ett nära samarbete och påverkar 

varandra. En aktörs I menar Blumer är hur denne väljer att agera med hjälp av sina 

erfarenheter i en social interaktion. Det innebär att ett I samlar in information och erfarenheter 

för att sedan kunna bestämma hur denne ska agera med andra. Enligt Blumer kommer 

möjligheten till att kunna anpassa sig från det I har kunnat samla in med hjälp av erfarenheter 

och de avsikter som finns i interaktionen med andra.
27

 Dessa förberedelser i I menar han är 

vad som senare kan skapa en bra interaktion med andra eftersom kunskapsbasen finns där. 

Den kunskapsbasen blir enligt Blumer relevant när ett Me ska framställas. Han menar att Me 

är de uppfattningar och rollen som andra får se och är det symboliska i interaktionen. Me är 

också det flexibla hos aktören som anpassar sig till olika situationer och människor. Det 

innebär att Me inte kan agera utan att först tagit ställning till möjliga alternativ som går att 

hitta i I.
28

 Det visar sambandet mellan I & Me där aktören arbetar fram hur denne ska 

uppfattas för att senare kunna betrakta sig själv i en interaktion och göra ändringar vid behov.   

 

Erving Goffman gick ett steg längre och konkretiserade människors sätt att arbeta med sina 

roller ur ett dramaturgiskt perspektiv. När Goffman gör liknelsen mellan vardagslivets 

                                                 
25Trost & Levin 2004 s 91-92 
26Cuff& Payne 1979 s 124 
27Trost & Levin 2004 s 91-92 
28Berg 1975 s 65 
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händelser och med en teaterföreställning grundar det sig i vår förmåga att gå in i olika roller. 

Det handlar om att kunna anpassa sig till den situationen som du möter. Med hjälp av 

begreppen Bakre och Främre regionen uppmärksammas hur en roll kan skapas, utföras samt 

upprätthållas.
29

 Goffman menar att den bakre regionen symboliserar den plats där individer 

väljer att agera på ett sätt som inte skulle visas i den främre regionen. Den främre regionen 

liknar det som Blumer nämner om Me, en region där individer vill framställa en uppfattning 

hos andra. Goffman förklarar detta med sin teaterliknelse där en skådespelare står på scen. 

Den bakre regionen är enligt Goffmans uppfattning det som händer bakom ridån. Enligt 

Goffman förbereder sig aktören i den bakre regionen på hur denne ska agera, vilken 

uppfattning som ska skapas och kan agera mer avslappnad. Detta behöver inte ske individuellt 

utan Goffman menar att den bakre och främre regionen kan användas på samma sätt om det är 

flera som medverkar i skapandet av uppfattning hos andra. Enligt Goffman kan vad han kallar 

teamet i den bakre regionen gå igenom allt som skett i den främre, diskutera komma med 

förslag om förbättringar för att sedan framställa detta nästa gång de vistas i den främre 

regionen.  

 

I den bakre regionen nämner Goffman att det exempelvis kan uppkomma svordomar, att det 

talas öppet om sexuella saker, folka är slarviga eller väljer att rapa.
30

 Det är något som absolut 

inte skulle få förekomma i den främre regionen enligt Goffman. Det innebär att det finns ett 

beteende som är föränderligt hos individerna. I stil med det som Blumer nämner finns det 

tecken på att individers handlingar är föränderliga beroende av deras avsikter samt vilken 

plats de är på, enligt Goffmans bakre och främre regioner. Hur vi väljer att förbereda oss inför 

interaktionen med andra kan också framstå som att vi går in i en roll. 

 

3.2 Hur en roll kan skapas 

Det centrala i hur en roll skapas finns i hur en aktör väljer att presentera sig själv och den 

aktivitet som ska utföras i en roll. Enligt Peter Berger och Thomas Luckmann sker det ett 

informationsutbyte i det första mötet mellan individer.
31

 Det menar Berger & Luckmann är ett 

sätt för dem inblandade att skaffa sig upplysningar för att kunna få en uppfattning av 

varandra. Berger & Luckmann menar att det resulterar i att informationen leder till att de 

inblandade hinner förbereda sitt beteende. Förberedelserna ska enligt Berger & Luckmann 

                                                 
29Erving, Goffman 2000 Jaget och maskerna fjärde upplagan Studentlitteratur Lund s 97-125 
30Goffman 114-115 
31Peter L. Berger & Thomas, Luckmann 1966 The social construction of reality – A treatise in the sociology of knowledge 
Penguine books Haramondsworth Middlesex s 72-75 
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underlätta för en rollinnehavare att kunna besluta om sitt kommande agerande. Enligt 

Goffman sker skapandet av en roll i den bakre regionen. Det anser Goffman vara ett utrymme 

som tillåter en rollinnehavare att kunna arbeta med att framställa sin roll utan publikens 

insyn.
32

 Goffman menar att i den bakre regionen är individen inte i sin roll utan istället med 

andra team medlemmar och planerar sin roll.  

 

För att en roll ska skapas behöver en individ enligt Berger & Luckmann ha tydliga avsikter 

med vilken uppfattning rollen ska resultera i hos andra.
33

 Det menar de sker när en individ har 

kunnat bedöma hur en roll ska framställas och vilka förväntningar som finns hos andra 

gällande rollen. Det räcker alltså inte bara med att individen har samlat in tillräcklig med 

kunskap om rollen. Berger & Luckmann menar att det blir lika viktiga att leva upp till andras 

förväntningar.  

 

3.3 Agera i en roll 

När en roll har skapats återstår det att agera inför en publik. Platsen där rollen ska framföras 

kallar Goffman för den främre regionen. I den främre regionen finns publiken som ska ta del 

av det arbete som arbetats fram i den bakre regionen.
34

 Enligt Cuff & Payne kan en aktör 

medvetet definiera sin omgivning utifrån befintliga avsikter och planer som denne har med sin 

roll.
35

De menar att en aktör kan ändra sitt agerande om det skulle visa sig att förutsättningarna 

förändras i förhållande till oförutsedda händelser. Det finns alltså en möjlighet för en individ 

att anpassa sig, att kunna styra sina handlingar beroende på hindret som uppenbarar sig i 

rollutövningen. Enligt Berger & Luckmann är det erfarenheten som bidrar till att en aktör kan 

sträva efter att styra sina handlingar i samspel med andra, för att kunna uppnå specifika 

avsikter.
36

 Den erfarenhet som Berger & Luckmann nämner kan också kopplas ihop med det 

Cuff & Payne nämner för att kunna anpassa sin roll. Att man skulle kunna säga att individen 

har en anpassningsförmåga som grundar sig i dennes erfarenhet. För att kunna agera i en roll 

krävs det enligt Berger & Luckmann något mer än att ha förvärvat de mest grundläggande 

rutinerna. Det behöver ske en mer kognitiv process utöver de rutiner som är absolut 

nödvändiga för utförandet.
37

 Berger & Luckmann menar att en aktör går igenom en 

självkritisk process där kunskapsinhämtningen inte avstannar när rollen väl har inletts. Det 

                                                 
32Goffman 2000 s 97-100 
33Berger & Luckmann 1966 s 73-77  
34Goffman 2000 s 97 
35Cuff & Payne 1979 s 131-132 
36Berger & Luckmann 1966 s 94 
37Berger & Luckmann 1966 s 94 
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skulle kunna innebära att varje individ aktivt behöver arbetar med sin roll för att kunna 

upprätthålla den. 

 

3.4 Att kunna upprätthålla en roll  

Goffman har med tre begrepp, Dramaturgisk lojalitet, Dramaturgisk disciplin och 

Dramaturgisk försiktighet, förklarat hur en roll kan upprätthållas. Dramaturgisk lojalitet är när 

samtliga medlemmar måste respektera taktiken de valt i den bakre regionen.
38

 Enligt Goffman 

får det inte hända att någon förråder teamets hemligheter, genom att någon berättar för dem i 

den främre regionen hur arbetet går till i den bakre regionen. Goffman menar att det är en 

lojalitetsfråga där rollinnehavaren inte får bli för vänligt inställd gentemot publiken. 

Resultatet av det skulle enligt Goffman vara att rollinnehavaren avslöjar de metoder som 

används för att påverka publiken. Istället skulle det resultera i en motsatt effekt. För att kunna 

förebygga att en rollinnehavare blir illojal mot sitt team är det enligt Goffman viktigt att skapa 

en internsolidaritet. En internsolidaritet skapas när teamets medlemmar kan tillskriva publiken 

negativa egenskaper. Goffman menar att det sker för att inte få några känslomässiga band till 

publiken och skapa en känsla av gemenskap för att stå upp för varandra när det blir svårt. 

 

Goffman nämner Dramaturgisk disciplin för att beskriva hur ett team kan upprätthålla sitt 

framträdande. Han menar att rollframställningen inte får påverkas av spontana känslomässiga 

inslag, behöver kunna visa distans, självbehärskning och vara helt uppslukad av den roll som 

spelas.
39

 Enligt Goffman är detta nödvändigt för att kunna upprätthålla en roll gentemot en 

publik samt att alla måste vara förbereda på att förhindra risken för oavsiktliga gester och 

agerande. En rollinnehavare ska också enligt Goffman vara beredd på att täcka någon annan i 

teamets olämpliga beteende. Detta förklarar Goffman med begreppet save face som är 

rollinnehavarens skicklighet och förmåga att kunna behärska sin röst och sitt ansiktsuttryck 

för att kunna upprätthålla sin roll.
40

 Det är sådana förberedelser som Goffman menar sker i 

den bakre regionen där rollinnehavaren kan gå igenom möjliga händelser och åtgärder. 

Dramaturgisk försiktighet använder Goffman för att beskriva de omständigheter och 

egenskaper som krävs för att en rollframställning ska hållas igång.
41

 Goffman använder 

dramaturgisk försiktighet för att visa betydelsen rollinnehavarens planeringsförmåga, klokhet, 

försiktighet samt att i förväg hitta det lämpligaste sättet att iscensätta agerandet. Enligt 

                                                 
38Goffman 2000 s186-187 
39Goffman 2000 s 188-190 
40Goffman 2000 s 188-190 
41Goffman 2000 s 190-192 



Sociologi C Ht 2013 – Vem är läraren i klassrummet? 
Sanel Hasic & Amir Srebrenikovic 

17 
 

Goffman minskar det riskerna för störningar under uppträdandet som innebär att 

rollinnehavaren måste förbereda sig för alla tänkbara situationer som kan uppstå under 

framträdandet. 

 

Goffman presenterar ett exempel där lärare försöker välja bort vissa problematiska klasser för 

att inte behöva undervisa dem. Lärarna ansåg att den problematiska klassen kunde försvåra 

deras uppträdande i klassrummet. I Goffmans exempel ville lärare undvika situationer som 

kunde leda till att stämningen i klassrummet skulle hota deras framträdande i lärarrollen. 

Goffman utgick ifrån att det i skolor finns en oskriven regel om att ingen lärare ska gå in i en 

annan lärares klassrum när denne undervisar sina elever.
42

 Goffman förklarar det med att 

risken ökar för att lärarkollegan kan göra eller säga något som kan uppfattas som oförenligt 

med det som läraren försöker framställa inför eleverna.  

 

Vi har presenterat symbolisk interaktionism och hur aktörer kan ta på sig roller i sådana 

interaktioner. Med symbolisk interaktionism och roller hoppas vi kunna studera hur 

gymnasielärarna väljer att uppföra sig i lärarrollen med elever i deras interaktioner i 

klassrummet. 

 

4 Vem är läraren i klassrummet? 

Vårt resultat kommer att redovisas med avsikten att presentera hur lärare skapar, agerar och 

upprätthåller sin lärarroll i klassrummet. Vi kommer att presentera resultat avsnittet i 

ordningsföljd som beskriver händelseförloppet i en symbolisk interaktion. Inledningsvis 

presenteras förberedelserna inför interaktionen för att sedan gå över till hur gymnasielärarna 

agerar och sedan upprätthåller sin lärarroll. I det avsnittet kommer vi redovisa svar som visar 

hur gymnasielärarna valt att anpassa och förändra sin lärarroll. 

 

4.1 Förberedelserna inför interaktionen med elever 

Vi kommer nedan att presentera hur gymnasielärarna väljer att arbeta när de förbereder och 

skapar sin lärarroll i klassrummet. Lärarna arbetar med att skapa en uppfattning om lärarrollen 

hos eleverna för att sedan förbereda rollen och samla information. 

 

                                                 
42Goffman 2000 s 190-192 
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Ahmed vill att han ska uppfattas som rättvis, kompetent, engagerad och kunnig. Det handlar 

främst om att vara rättvis i bedömningen av uppgifter och ständigt visa eleverna att de får 

ifrågasätta läraren gällande rättning eller åsikter. Enligt Ahmed är det viktigt att elever får 

uppleva den dialogen med sin lärare. Även Alexandra vill att elever ska uppfatta henne som 

kunnig, hård men ändå rättvis. Att vara hård är inte samma som att vara elak utan istället att 

se till att regler följs och att klimatet i klassrummet blir bra. Nils beskriver en annan metod 

som är att hamna på en kompisnivå med elever. Att vara på kompisnivå kan enligt Nils ge 

lärare en del fördelar om det går att fastställa tydliga gränser för en sådan nivå. Nils menar att 

en lärare på kompisnivå få reda på mer om elevens tankar och bekymmer. Att vara kompis 

eller rättvis som lärare i lärarrollen menar Nils syftar på att ge eleverna en god uppfattning om 

läraren i sin lärarroll.  

 

Enligt Antonio kommer inte alla elever i ett klassrum tycka likadant om läraren, vare sig 

positivt eller negativt. Som lärare är det enligt Antonio viktigt att fokusera på uppdraget 

oavsett vilken uppfattning elever kan ha om sin lärare.  

 

Jag har haft klasser där jag vet att eleverna inte gillar mig. Man får se bort från det. I den gruppen finns 

det tio elever som gör det, som tycker att jag är en bra lärare. Eftersom jag undervisar i matematik vet jag 

att det inte handlar om mig som person utan om ämnet i 99 % av fallen. Det är ämnet de är arga på men 

det går ut över mig eftersom jag representerar ämnet och det är mig de riktar kritiken mot.(Antonio) 

 

Nils vill gärna förmedla en personlig sida i sin lärarroll för att förbättra samspelet med 

eleverna. Nils kan berätta om sitt liv, sina barn och var han bor med avsikten att eleverna ska 

få en bestämd uppfattning. Sådan information bidrar enligt Nils till att elever förstår sin lärare 

och dennes bakgrund.  

 

Många lärare tänker att om man blir personlig så blir man också privat och det är en jätteskillnad. Jag tror 

att de tänker att ifall man blir personlig då är man ingen bra lärare, då är man inte seriös då är det en 

lekskola. (Alex) 

 

Även Antonio menar att relationen mellan elev och lärare bara kan förstärkas om läraren kan 

vara personlig men inte privat. Däremot är Ahmed noga med att poängtera att lärarens 

privatliv är en viktig gräns för lärarrollen. Enligt Ahmed måste all information som skulle 

kunna leda till pinsamheter för lärare förhindras och förebyggas. Samtidigt menar Ahmed att 



Sociologi C Ht 2013 – Vem är läraren i klassrummet? 
Sanel Hasic & Amir Srebrenikovic 

19 
 

det inte finns något som hindrar att eleverna känner sin lärare som person, där finns det inget 

att dölja.  

 

Gymnasielärarna beskriver hur de vill framställa sig själva och vad de ville uppnå med det. 

Det menar Blumer är det första som måste ske i en symbolisk interaktion, att med hjälp av 

syftesbestämda och avsiktliga handlingar kunna påverka vår omgivning.
43

 Gymnasielärarna 

visar hur de vill påverka eleverna genom hur mycket de vill visa av sin personliga sida. 

Samtidigt kan vi se att gymnasielärarna skiljer sig hur de vill gå till väga för att skapa en 

bestämd uppfattning hos eleverna. Blumer nämner att ett I bygger på individens erfarenheter 

som sedan kan framställa ett Me hos de andra i en interaktion.
44

 Me skulle kunna vara det 

gymnasielärarna strävar efter att eleverna ska uppfatta hos dem. Det exempelvis Nils nämner 

om gränser för att vara kompis med eleverna skulle kunna vara erfarenheter från ett I i hans 

tidigare framställningar av Me för eleverna. 

 

Innan lärarna går in i ett klassrum krävs en del förberedelser. Ahmed nämner att lärare måste 

ta hänsyn till klass, ämne och tid på dygnet. Att vara förbered ger enligt Ahmed vissa fördelar 

för lärarrollen i mötet med elever i klassrummet. Det är exempelvis viktigt att inte gå in i ett 

klassrum arg eller upprörd över något menar Ahmed. Att vara upprörd över något kan enligt 

Antonio påverka situationen i klassen, även om det inte är eleverna läraren är arg på. Antonio 

menar att en lärare ska gå in i klassrummet med ett självförtroende för att kunna utstråla 

kontroll och självsäkerhet. Ahmed anser att en lärare måste förbereda sig mentalt innan denne 

går in i klassrummet, för att kunna komma med en rätt inställning oavsett vad som skett 

tidigare. Ahmed menar att elever måste få chansen att se det bästa av läraren, att läraren är 

positiv och att det sedan går över på eleverna.  

 

Som klassföreståndare var jag med om tragedi som berörde en av mina elever. Jag var fortfarande 

tvungen att tänka på de andra klasserna och stannade upp innan jag gick in i ett klassrum. Jag tog ett djupt 

andetag, fokuserade och sedan gick in i klassrummet och började skämta med elever för att kunna komma 

in i den rollen som jag vill ha i klassrummet, som positiv och engagerad lärare.(Ahmed) 

 

Enligt Nils handlar allt om att fånga elevernas intresse. Varje lektion är som ett skådespel där 

lärare och elever delar med sig av saker. Det blir som en show för eleverna vilket betyder att 

viktigt för lärare att gilla stå i centrum.  

                                                 
43Berg 1975 s 32 
44Cuff& Payne 1979 s 124 
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Om jag inte har energi då blir det ingen bra lektion. Det viktigaste är väl att se till att man är på gott 

humör. Vissa klasser ger energi, andra klasser tar energi, men man försöker tänka på de klasser eller 

roliga saker som ger en energi. Dessutom kan tanken på kollegor och vad de har sagt se till att man blir på 

gott humör inför en lektion.(Nils) 

 

Anna hänvisar till detta och kallar det för tröskellektioner, när läraren bestämmer sig hur en 

lektion och interaktionen med elever kommer att vara efter att ha observerat dem först. Det 

kan enligt Anna handla om allt från hur eleverna sitter, kommer sent eller står och talar högt 

innan lektionen börjar. Samtidigt är Anna medveten om att blir bättre om läraren går in i 

klassrummet och har förberett för många uppgifter istället för få. Det är bättre än att som 

lärare stå i klassrummet när den planerade uppgiften tagit slut för tidigt.  

 

I en symbolisk interaktion är ett av dem centrala inslagen att kunna tolka en situation för att 

enligt Blumer kunna avgöra hur vi vill bli uppfattade. Samtidigt menar Blumer att Me är det 

flexibla hos en aktör, att kunna anpassa sig till olika situationer och människor.
45

 

Gymnasielärarnas visar att de måste genomgå en förändring om de inte känner sig förbereda 

på en interaktion med elever. De har också klart för sig hur de vill att eleverna ska uppfatta 

dem och ser till att inte gå in i klassrummet innan de har förberett sig för att möta elevernas 

förväntningar. 

 

Många gånger när kollegor berättar så lyssnar jag inte så noga. Jag tycker inte om att skapa mig en 

uppfattning ifrån det andra har berättat om en viss klass eller elever. Sen beror det på ifall informationen 

handlar om elever som har svårigheter som dyslexi. Däremot rent personlighetsmässigt och beteende och 

sånt vill jag inte lyssna på. (Anna) 

 

Antonio nämner att för information om elever från kollegor kan handla om allt från 

dagsformtill elevers särskilda behov som kan leda till att störa arbetsron i klassrummet. Enligt 

Antonio är sådan information viktig eftersom lärare kan anpassa sitt eget beteende. Antonio 

menar att en lärare inte behöver bli arg när en elev stör eftersom eleven kanske inte kan rå för 

det på grund av en diagnos.  

 

Anna har varit med om en händelse där hon agerat fel trots information från en kollega. Enligt 

Anna kan lärare bli alltför fokuserade på information från kollegor och slutar att iaktta 

                                                 
45Trost & Levin 2004 s 91-92 
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situationen i klassrummet. En lärare behöver alltid enligt Anna kunna komplettera den egna 

bilden med andras för att inte få problem. Anna menar att elever inte alls behöver reagera på 

samma sätt som de gjort med en annan lärare vilket kan istället leda till att relationen skadas 

och läraren behöver åtgärda det med ärlighet. 

 

Nästa lektion, strax innan den hade börjat gick jag direkt bort till gruppen av elever som var så viktiga 

och som jag skällt ut. Jag pratade med två av dem och sa; Hörrni ni vet förra gången blev det 

jättekonstigt. Jag tänkte att ifall jag kunde förklara att jag fick höra att ni är viktiga och är nyckelpersoner 

och att jag försökte förra lektionen skapa någon slags relation och misslyckades och känner mig ganska 

dum. (Anna) 

 

Enligt Anna agerade hon inte alls som hon brukade med kollegans för information. Det var 

ingen reaktion som lärare utan mer som en privatperson när eleverna ignorerade kontakten 

som hon försökte upprätta. Enligt Anna bygger alla lärare olika relationer till eleverna och det 

var troligen därför det inte fungerade i hennes fall. 

 

Även Antonio nämner hur viktigt det är att träna upp sina förmågor som lärare för att 

interaktionen med elever blir negativ. En lärare behöver göra allt mycket snabbare, identifiera 

problemen, hitta lösningarna och ha bedömt situationen korrekt. Lärare behöver enligt 

Antonio vara informerade om sin situation för att på bästa sätt kunna agera i sin roll.  

 

Den information som gymnasielärarna nämner är vad Berger & Luckmann kallar för ett 

informationsutbyte och är det som sker vid det första mötet mellan individer.
46

 Enligt Berger 

& Luckmann är det ett sätt för de inblandade att skaffa sig upplysningar för att kunna få en 

uppfattning om varandra och kunna förbereda sitt agerande. Gymnasielärarna visar att andra 

lärares information inte är lika viktig som den de själva samlar in. Anna använde sig av en 

kollegas information om elever för att förbereda sig och upplevde att hon agerade helt fel 

samt var tvungen att åtgärda detta. Även Goffman nämner detta med begreppet dramaturgisk 

försiktighet, att kunna förbereda sig på olika beteenden och vara förbered på att oväntade 

situationer kan uppstå.
47

 För informationen och informationen ser ut att bidrar till att 

underlätta det redan valda sättet att framställa sig med lärarrollen i klassrummet.  

 

 

                                                 
46Berger & Luckmann 1966 s 72-75 
47Goffman 2000 s186-187 
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4.2 Interagera med elever i lärarrollen 

Här kommer vi att nämna vad som sker i en interaktion med lärarrollen. Lärarna kommer att 

berätta hur de väljer att anpassa sin lärarroll och vilka metoder de använder för en lyckad 

interaktion. Dessutom kommer ett avsnitt som visar vad som kan leda till en bristfällig 

interaktion och vilka effekterna är av en sådan interaktion. 

 

I läraryrket finns det inget som kan med säkerhet gå som planerat. Ahmed menar att det finns 

ungefär 30 elever i ett klassrum som kan välja att ge uttryck för alla sorts känslor. Det menar 

Ahmed gör lektion oberäknelig, utan garantier på att det som har planerats kommer att 

fungera. Därför behöver en lärare enligt Ahmed vara beredd på att anpassa sig. Det viktigaste 

menar Ahmed är att syftet med lektionen inte förändras men att metoden som planerats tillåts 

vara förändringsbar. För att kunna vara effektiv behöver lärare enligt Ahmed kunna bete sig 

olika med olika klasser.  

 

Anna kan se på elevers kroppsspråk att de inte är redo för en lektion och struntar i att en lärare 

står framför tavlan. I sådana situationer menar Anna att läraren kan komma att behöva 

förhandla med eleverna. Enligt Anna bygger förhandlingen på att kunna förklara för eleverna 

vad som måste lyftas fram och vad som kan lämnas till en annan lektion.  

 

När jag inleder lektionen märker jag snabbt ifall eleverna är mottagliga eller inte. Det ser jag om de sitter 

och lyssnar, antecknar eller istället pratar med varandra. Då får jag ta ställning till det här. Ska jag sluta 

föreläsa, hitta på något annat eller fortsätta. Ibland får jag ändra showen och bli lite mer intensiv.(Nils) 

 

Att kunna anpassa sig efter rådande förutsättningar är betydelsefullt för en lärare i sin 

lärarroll. Enligt Berger & Luckmann kommer varje rollinnehavare att stöta på hinder i 

utövandet av en roll.
48

 Dessa hinder är något som individen måste identifiera och ta sig runt 

menar Berger & Luckmann, beroende på hur ofta en rollinnehavare ställts inför samma hinder 

blir det även lättare att identifiera hindren. Lärarna beskriver att de är medvetna om den 

bristfälliga interaktionen men måste gå vidare med sin lektion trots att deras inledande 

metoder inte fungerat. Det innebär att läraren behöver kunna anpassa sig och hitta fler sätt att 

interagera på. Blumer nämner tolkning som en central del i den symboliska interaktionen.
49

 

Enligt Blumer avgör vår tolkning av en situation hur vi kommer att bli uppfattade. Möjligtvis 

                                                 
48Berger & Luckmann 1966 s 89-90 
49Trost & Levin 2004 s 91-92 
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valde gymnasielärarna att förhandla för att fortsätta vara i kontroll för att inte uppfattas som 

maktlösa i sin lärarroll. Det skulle kunna stämma överens med de hinder som Berger & 

Luckmann nämner som blir lättare att identifiera och slutligen att ta sig runt. 

 

Enligt Antonio är det bra om lärare att snabbt visar hur det ska vara i klassrummet genom att 

klarlägga vilka beteenden som är acceptabla. Antonio menar att det gäller att ha en låg 

toleransnivå när eleverna väljer att agera och tala till varandra på ett sätt som är utanför de 

riktlinjer som läraren fastställt. Elever kommer inte tycka om de riktlinjerna och försöka 

utmana reglerna men Antonio menar att i sådana stunder gäller att vara bestämd och fortsätta 

med det läraren vill åstadkomma i klassrummet. 

 

Alexandra menar att det är viktigt att läraren inte blir arg, att lägga energi på smågrejer och 

inte släppa det. Om en lärare ska agera mot en elev menar Alexandra att det inte får gå över 

hela klassen utan att istället bara markera för just den eleven. En lärare ska enligt Alexandra 

tala med eleven efter lektion för att inte påverka resten av klassen. 

 

Även Ahmed anser att lärare ska undvika konflikter i klassrummet för att kunna upprätthålla 

lärarrollen. Att hitta lösningar inför helklass kan enligt Ahmed höja eller sänka dig som 

ledare. Ahmed menar att när en lärare lyckas hantera de jobbiga eleverna under den första 

lektionen med klassen resulterar det i att läraren får mycket mer respekt av andra elever. 

 

Lärare kan bli instruerade om att först varna eleven och sedan slänga ut den ur klassrummet, med 

argumentet att annars försvårar vi för våra kollegor. Jag kan inte göra så här i klassrummet, jag kan inte 

slänga ut elever. (Anna) 

 

Nils orkar inte gå igenom hela den process som krävs för att köra ut elever ur klassrummet. 

Nils menar att det finns andra metoder för att återställa ordningen, genom att hitta 

nyckelpersoner i klassen. Enligt Nils är nyckelpersoner elever som kan backa upp läraren och 

själva säga till dem elever som stör. För att kunna hitta nyckelpersonerna samt få dem på sin 

sida kräver det enligt Nils att läraren har en socialkompetens, att kunna förstå det som händer 

i mötet med andra människor. Anna anser att socialkompetens är det viktigaste som en lärare 

behöver. Lärare behöver enligt Anna kunna identifiera elevers förväntningar och hur de vill 

bli bemöta.  
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På en annan gymnasieskola där jag jobbade fanns väldigt högpresterande elever. Det var ett helt annat 

spel som gällde där. Min lärarstil passade inte alls där. Jag är gärna personlig med eleverna och där 

uppfattade eleverna det snarare som oprofessionellt. Eleverna var där för att ta till sig kunskap och enligt 

dem var jag där för att förmedla kunskap. Allt utöver det var helt ointressant för eleverna.(Anna) 

 

Antonio anser att socialkompetens förhindrar att en lärare blir arg när det uppstår negativa 

situationer i klassrummet. Antonio menar att mycket av den sociala kompetensen kan komma 

från lärarens egen tid som elev på gymnasiet.  

 

När man tänker tillbaka hur det var för mig och mina vänner på gymnasiet inser jag att de flesta elevernas 

beteende hör till vardagen. Elevernas beteende är inte riktat mot mig. Jag utgår ifrån att det är en 

tonårsgrej och att jag får leda dem rätt istället. (Antonio) 

 

Här redovisar lärarna egenskaper som förklarar hur de i förväg hittat lämpliga lösningar för att 

minska risken att äventyra lärarrollen i klassrummet. Det kan tolkas som en medvetenhet som 

tyder på förmågan att kunna vara förbered på olika situationer som kan uppstå i klassrummet. 

Detta nämner Goffmans med begreppet dramaturgisk försiktighet som innebär att i förväg 

hitta det lämpligaste sättet att iscensätta agerandet minskar riskerna för störningar under 

uppträdandet.
50

 I gymnasielärarnas svar kan vi tolka det som att lärarna har olika metoder för 

att se till det inte ska ske några störningar i klassen. Det sker antingen genom att undvika 

konflikter med elever eller att låta elever kontrollera varandra. I deras svar kan vi se att de har 

förståelse för elevernas störande beteende, däremot kan vi inte se att de har i förväg planerat 

hur de ska hanterastörningar i klassrummet. Gymnasielärarna skulle rimligen kunna reagerar 

på situationer i klassrummet med förståelse för att undvika konflikter och undvika att äventyra 

sin lärarroll. 

 

Lärare har i sitt yrke kunnat se hur deras kollegor arbetat med elever i klassrummet. Det 

resulterar i att lärare kan jämföra kollegornas metoder med sina. Enligt Alexandra kan en del 

lärare bli arga och lägga alltför mycket energi på bagateller. Läraren väljer att inte fortsätta 

med undervisningen tills eleven har ändrat sitt beteende något som går ut över hela klassen. 

 

Lärare beter sig illa när de tappat kontrollen och vill visa sin makt. De tappar kontrollen och tror 

någonstans att de måste poängtera att det är jag som bestämmer. Det kan vara en osäkerhet hos läraren 

                                                 
50Goffman 2000 s186-187 
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som kan få eleverna att väcka det här hos läraren. Läraren har nog inte skapat en relation till eleverna. Sen 

kan det vara att eleverna känner att de inte får en relation till läraren och då blir det mer kaos. (Alexandra) 

 

Att agera för hårt i lärarrollen kan Enligt Nils resultera i att en elev känner sig skamsen i 

samband med en tillsägelse. Nils menar att det oftast leder till att eleven kommer att 

protestera och bestämma sig för att inte gilla läraren samt försöka visa sitt missnöje i 

klassrummet. Det är något som flera lärarkollegor inte riktigt förstår menar Nils. Ahmed har 

uppmärksammat kollegor som går in i ett klassrum och bara köra sin lektion utan att tänka på 

vilka elever som finns. Ahmed menar att lärare som bara kör sitt ämne, bara fokuserar på 

kunskap inte kan lyckas med en lektion. Enligt Ahmed brukar också sådana lärare vara de 

som uttrycker sitt missnöje med eleverna i lärarrummet.  

 

Oftast är det samma lärare som har samma problem. Någonstans måste det vara ett problem hos läraren 

som person i klassrummet. Varför har inte alla lärare dem här problemen jämt, inte ens en gång i veckan 

eller per halvår? Istället har vissa lärare det här problemet veckovis. Orsaken är att lärarens egen attityd i 

klassrummet inte är bra. (Alexandra) 

 

Anna menar att lärare kan klaga om klasser, lektioner eller enskilda elever. En lärare kan 

komma in i lärarrummet och säga att de haft en skitlektion och slängt ut fem elever. Samtidigt 

som Anna har haft samma klass lektionen före utan att ha upplevt några oroligheter.  

 

Lärare kan säga att eleverna är helt dumma i huvudet, jag blir så besviken de gör aldrig sina läxor eller de 

vill ju inte lära sig något varför är de här? Det faller tillbaka på det man tar åt sig som person och inte som 

lärare. Under möten kan vissa lärare säga rakt ut att våra elever är skit som inte vill lära sig. Vet inte 

varför dessa lärare ens använder sådana kommentarer. De lärare som har en sådan inställning har inte 

heller en god relation till eleverna i klassrummet. Inte överhuvudtaget, de är inte intresserade utav det 

heller. (Anna) 

 

Nils menar att lärare sällan tar på sig ansvaret för en dålig lektion och förklarar varför han 

ibland kan uttrycka sig negativt om elever.  

 

Det beror på bådas dagsform. Om jag och eleverna har en dålig dagsform då blir det en skitlektion. Då går 

man in efteråt i lärarrummet och spyr galla och säger det funkar inte de är helt jävla dumma. (Nils) 

 

En bristfällig interaktion skulle kunna förklaras med Goffmans dramaturgiska disciplin 

begrepp som innebär att vara tillräckligt förbered för att förhindra risken för oavsiktliga gester 
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och agerande.
51

 Det går att urskilja i gymnasielärarnas svar att lärarkollegornas arbetsmetoder 

oftast resulterar i bristfälliga interaktioner med elever. Det är endast Nils som nämner att han 

ibland har bristfälliga interaktioner med elever. Vi skulle kunna tolka det som att de andra 

gymnasielärarna inte är medvetna, väljer att inte berätta eller så har de inga bristfälliga 

interaktioner med elever. Rimligen skulle lärarkollegornas brister i sitt agerande resultera i att 

elevernas förväntningar inte blir bemötta. Blumer menar att Me är vad som är det flexibla hos 

aktören för att kunna anpassa sig till olika situationer.
52

 I det fallet skulle det kunna handla om 

att gymnasielärarna inte anpassar sitt Me till eleverna som i Nils fall där han istället hänvisar 

till dålig dagsform. 

 

4.3 Att kunna upprätthålla och förändras i lärarrollen 

Här kommer vi presentera hur gymnasielärarna konkret väljer att upprätthålla sina lärarroller 

mot eleverna. Lärarna återberättar vad de döljer i lärarrollen från eleverna, sina brister som 

lärare. Slutligen presenteras hur gymnasielärarna över tid väljer att förändra sin lärarroll. 

 

I klassrummet kan lärare hamna i situationer där elever börjar tala om andra lärare. Nils anser 

att varje lärare ska kunna försvara sig själv. Det finns enligt honom ingen anledning för en 

lärare att avslöja någon information om en kollega för elever, speciellt i dem fallen elever vill 

veta något om en annan lärare.  

 

Självklart måste jag backa upp mina kollegor. Jag skulle aldrig tala ned kollegan även om kollegan gjort 

fel. Läraryrket är så att man håller varandra om ryggen. Det är viktigt som lärare att man har en enad 

front. (Nils) 

 

Det kan dessutom handla om att gå in i klassrummet för att stå upp för en kollega. Anna anser 

att det är viktigt att hjälpa lärarkollegor när elever stör ordningen eller beter sig oacceptabelt 

mot lärare. Anna går då in i klassrummet och uppmanar elever att sluta med deras negativa 

beteende mot en kollega.  

 

Detta är något som begreppet dramaturgisk lojalitet beskriver som en viktig förutsättning för 

att ett team ska kunna hålla ihop mot publiken behöver de hålla varandra om ryggen. I svaren 

går det att urskilja hur betydelsefullt det är att inte låta eleverna sätta igång ett samtal om en 

                                                 
51Goffman 2000 s 188-190 
52Berg 1975 s 65 
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annan lärare. Dramaturgisk lojalitet bygger på principen att rollinnehavarna inte får gå ifrån 

sin roll och ge sin lojalitet till publiken
53

 som i det här fallet är eleverna.  

 

En lärare kan förbereda sitt handlade så att det överensstämmer med den bild som ska 

framställas. Samtidigt finns det saker som en lärare inte vill att elever ska få veta, för att inte 

förändra den skapade bilden.  

 

Privat behöver jag aldrig hävda mig, behöver inte visa upp mina egenskaper som person. Däremot träffar 

jag eleverna bara ett par timmar i veckan, de känner inte mig. Där måste vi snabbt lära känna varandra. 

Det gäller att jag överdriver mina egenskaper. Jag kanske inte är så som person privat så som jag är i 

klassrummet. (Antonio) 

 

Den främsta skillnaden i rollen som lärare och privat är enligt Ahmed den okunnighet som 

kan visas privat. Ahmed menar att en lärare inte har råd att visa sig okunnig inför eleverna i 

någon fråga relaterad till kursen. Ahmed vill inte att elever ska få en uppfattning om att deras 

lärare är okunnig, något som i den privata rollen hade varit fullt acceptabelt. 

 

Jag svarar inte direkt om jag vet att jag inte kan svaret. Tar istället mer tid på mig om jag vet att svaret 

kan påverka min lärarroll längre fram. Om det är något jag är osäker över. (Ahmed) 

 

För Alexandra är det också viktigt att bevara bilden som framställts för eleverna, att läraren 

har koll och kontroll.  

 

I klassrummet är jag organiserad och har koll på allt. Det sitter i min personlighet, att det är lätt att 

uppmärksamma om något händer i klassrummet. Jag är mycket mer avslappnad privat, där jag skulle 

kunna gå över gatan och nästan bli påkörd eftersom jag inte är lika fokuserad. Medan jag i klassrummet är 

jag mer fokuserad på att se eleverna att ha koll och veta syftet med lektionen. (Alexandra) 

 

Att inte kunna förstå var gränserna går kan enligt Alexandra försvåra samarbetet mellan lärare 

och elever. Alexandra menar att lärare brister i flexibilitet, att kunna klarlägga ett avstånd 

mellan det privata och personliga. I klassrummet kan lärare ställas inför situationer som de 

inte är förbereda på, upplevt tidigare eller inte kan hantera. Alexandra nämner ett orosmoment 

där en elev skulle bli fysiskt våldsam mot läraren eller annan elev. Det är lärare oförberedda 

på enligt Alexandra och skulle inte veta hur de skulle reagera. En elev kan dessutom verbalt 

                                                 
53Goffman 2000 s186-187 
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kränka en annan i klassrummet och där upplever Nils en osäkerhet. Nils anser att det finns en 

osäkerhet i hur en lärare ska agera men värst blir det omen reaktion uteblir.  

 

Rasistiska grejer kan jag känna att pulsen går upp. Att någon elev slänger ur sig en dum kommentar som; 

Vad gör invandrarna här egentligen? Sen att jag fångar upp den kommentaren med; Det är väldigt viktigt 

för Sverige med invandring. När man egentligen skulle ha angripit deras sätt att uttrycka sig, att det inte 

är korrekt. Personerna som tar åt sig av kommentaren behöver se mig ingripa på ett sätt att det inte är ok. 

Då känner jag att pulsen går upp när jag funderar på hur jag ska säga nu. Då kan jag komma av mig. 

(Nils) 

 

Enligt Antonio måste en lärare arbeta för ansvar och att upprätthålla förtroende i klassrummet. 

Antonio menar att oron i lärarrollen kommer när elever inte känner förtroende för läraren i 

klassrummet. Samtidigt menar Antonio att oro inte alltid är negativt och kan istället förbättra 

relationen mellan lärare och elev samt förbättra klimatet i klassrummet. Antonio menar att det 

sker när läraren kan med lärarrollen visa elever att läraren är mänsklig.  

 

Enligt Anna är det viktigt att som lärare kunna säga det där visste jag inte. Anna menar att om 

läraren uppträder som allvetande och klanderfri kan det resultera i ett extremt hårt fall. Enligt 

Anna sker fallet när elever upptäcker att lärare inte har alla svar och sanningar som resulterar i 

en besvikelse.  

 

Jag tror att eleverna ganska snabbt genomskådar om man inte har koll på läget aven fast man säger eller 

låtsas att man vet. Vi genomskådar ju eleverna varför skulle de inte kunna genomskåda oss, vi är inte 

smartare än dem. (Anna) 

 

Ahmed delar inte denna uppfattning och menar istället att det handlar om att upprätthålla 

bilden av att kunna allt som har med lärarens ämne att göra. En lärare ska enligt Ahmed aldrig 

hamna i en position som kan inverka negativt på lärarrollen. Ahmed nämner att det kan 

handla om att säga eller skriva något på tavlan och sedan bli osäker på hur det stavas. Ahmed 

berättar att det gäller att försöka först byta ut ordet mot ett annat sen diskret se efter i boken 

och kontrollera stavningen, utan att eleverna märker det. Nils nämner att sådant arbete med att 

ge sken av att kunna kan bli svårt men att han trots det gör det. 

 

Då börjar man känna att man kommer in i någon sorts förklaring som man själv inte behärskar. Man 

nästan väntar på att eleven ska säga; äh det gör ingenting jag har förstått. För då kommer man undan med 

ett bra face, att eleven nöjde sig med det ytliga svaret eftersom det andra svaret var för komplicerat. (Nils) 
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De brister och orosmoment som nämns förblir dolda tack vare lärarnas aktiva arbete med att 

upprätthålla lärarrollen. Vissa väljer att ge sken av att ha kunskaper när de inte gör det för att 

det inte ska inverka negativt på lärarrollen. Samtidigt väljer andra att direkt förklara för elever 

att lärare kan ha fel, för att undvika en besvikelse i elevernas uppfattning av lärarrollen. Det 

aktiva arbetet med upprätthållandet av en roll kallar Goffman för Save face som är ett medel 

som används för att upprätthålla den avsiktliga uppfattningen som presenterats för publiken.
54

 

Det är situationer som lärarna var oförberedda på men arbetade aktivt för att inte låta påverka 

lärarrollen. Däremot behöver inte roller ständigt vara på gränsen till att förlora face. Lärare 

arbetar även förebyggande med upprätthållandet av lärarrollen. På det sättet förhindrar lärarna 

att hamna i en utsatt position som äventyrar lärarrollen.  

 

Lärare som har arbetat i mer än fem år har också skaffat sig erfarenheter som kan underlätta 

deras agerande i lärarrollen med elever i klassrummet. Erfarenheterna kan avslöja hur en 

lärare resonerat i eller efter en situation som uppstått i klassrummet, för att sedan förändra sin 

lärarroll.  

 

Med åren har Antonio det lättare att förstå och behåller lugnet bättre utan att agera för snabbt i 

klassrummet. Antonio visarförståelse för elevers behov i utvecklingen, något han inte gjort 

tidigare. Alexandras förändring handlar mer om förmågan att kunna anpassa sig för att det ska 

leda till en bra förändring och ökad förståelse. 

 

Jag har mycket mer förståelse än tidigare. Om en elev är trött frågar jag varför istället för att som tidigare 

säga till; du får inte sova på lektionen. Nu för jag samtal med den trötta eleven och förklarar vad som 

kommer att hända om eleven fortsätter sova på andra lektioner.(Ahmed) 

 

Enligt Alexandra blir en lärare mer trygg i lärarrollen för att sedan kunna uppnå en bra 

interaktion med elever. Alexandra menar att erfarenhet som kommer med läraryrket ger lärare 

bättre förutsättningar till att kunna anpassa sig till olika klasser. Enligt Alexandra resulterar 

det i att kunna gå ner till elevernas nivå och förstå dem bättre. Hos Anna har den största 

förändringen skett i förväntningarna med läraryrket. Anna berättar att i början kunde 

förväntningarna på en själv som lärare och elever var för hög, vilket resulterade i en ständig 
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besvikelse. Om det går långsamt i en kurs är det enligt Anna bättre att anpassa och strukturera 

om istället för att bli besviken och skylla på att elever inte studerar tillräckligt.  

 

I början vet man inte, det finns ingen manual eftersom situationerna är olika. Från att ha haft bilden av att 

alla ska vara tysta och sitta och läsa, till att förstå att elever har olika sätt att arbeta på och är ödmjuk inför 

det. (Anna) 

 

Antonio menar att vissa saker tar tid och som lärare går det inte att ha samma goda relation 

med alla elever. Enligt Antonio behöver det inte bli bra på en vecka det får ta längre tid att 

bygga upp en relation. Även Nils anser att det behöver ta tid att få erfarenheten och det är 

något som lärarstudenter inte känner till. 

 

Alla saker man frågar en lärare på lärarhögskolan svarar att det är individuellt om hur man ska bete sig i 

klassrummet. Där tycker jag att man istället ska svara med exempel på det här sättet jobbar jag för att det 

är bra på det här sättet. Att få mer konkreta verktyg i situationer i klassrummet. (Nils) 

 

Vi har märkt att hur lärare väljer att agera kan variera beroende på hur medvetna lärarna är i 

sitt arbetssätt. Medvetenheten kan vara kortsiktig och endast handla om att reagera och göra 

en bedömning när situationer uppstår i klassrummet. Alternativt kan gymnasielärarna arbeta 

med en långsiktig medvetenhet med metoder som arbetats fram i förebyggande syfte för olika 

situationer, att lärare redan på för hand vet hur de ska agera. 

 

Jag kan inte säga att jag är medveten om strategierna, att jag gör något efter en specifik händelse. Att jag 

är medveten om vilka verktyg jag har och hur jag kan använda dem för att få igenom mina avsikter i 

klassrummet. Jag har ingen aning, jag är inte medveten om det för fem öre. Jag önskar att jag var det. Då 

kanske jag hade varit en bra mentor för andra lärare. (Anna) 

 

Enligt Blumer är människor medvetna i sitt handlande med andra människor. Den symboliska 

interaktionismen förklarar att vi kan ändra vårt agerande i förhållande till oförutsedda 

händelser för att kunna bevara uppfattningen om oss själva. Däremot kan individer komma att 

reagera istället för att agera. Det sker enligt Blumer när händelser eller förutsättningar skett 

utan att individen kunnat förbereda sig med ett motagerande.
55

 Lärarna visar en medveten 

förändring till dem förutsättningar som finns i samband med lärarrollen. Förändringen 

grundar sig i deras erfarenhet. Däremot ser vi inget aktivt arbete när det kommer till mer 
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konkreta tillvägagångsätt. Gymnasielärarna anser sig inte ha färdiga strategier för situationer 

som kan uppstå i klassrummet något som leder till att de, som Blumer nämner, reagerar 

istället för agerar. Det kan leda till att varje beslut lärare tar i lärarrollen sker som en reaktion 

istället för en noga utstuderad aktion, vilket kan öka risken för en mindre bra interaktion.       

 

5 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att koppla vår teori med den insamlade empirin. Vi kommer att utgå 

från samma indelning som i tidigare avsnitt där gymnasielärarnas sätt att skapa, agera och 

upprätthålla sin lärarroll presenteras. Slutligen kommer vi i ett avsnitt koppla till Hatties 

forskning och analysera kring vad vår undersökning innebär i förhållande till Hatties. 

 

5.1 Lärarrollens förberedelser 

Den interaktion som sker mellan människor, med syftet att kunna framställa en avsiktlig 

uppfattning hos andra, är väsentlig för vårt vardagliga liv. När vi blir medvetna om hur vi 

agerar tillsammans med varandra leder det till att vi också kan använda allt bättre metoder. 

Det centrala som en symbolisk interaktion erbjuder är individens avsikt att skapa 

uppfattningar hos andra vilket sker i en social interaktion.
56

 I gymnasielärarnas arbete med sin 

lärarroll har vi kunnat utmärka att det finns en skillnad i hur de anser sig vara och hur de 

framställer sig. Framställningen sker efter läraryrkets förväntningar men också utifrån deras 

egna förväntningar och erfarenheter. Gymnasielärarna kunde identifiera vad som behövde 

förändras i sin lärarroll för att kunna ge en god effekt hos eleverna. Däremot kunde vi inte nå 

djupare i hur de konkret förbereder sig inför elevinteraktioner mer än att ha en god inställning. 

Lärarna var medvetna om att eleverna alltid uppmärksammar en lärares inställning utan att 

fundera på mer konkreta metoder. Det framkom inte att gymnasielärarna aktivt arbetade med 

förberedelser och istället nämndes egenskaper som de strävade efter som exempelvis att vara 

rättvis. För att uppnå detta föreföll det mer som att de valde att reagera på ett sätt som skulle 

överensstämma med deras avsikt, att vara rättvis. Skillnaden mellan lärarna visar att vi som 

individer tolkar situationer olika beroende på våra erfarenheter.  

 

Gymnasielärarnas inställning till för information var intressant då både negativa och positiva 

aspekter uppmärksammades. Om informationen gällde elever som är i behov av stöd kunde 

den vara hjälpsam i förberedelserna. Däremot framstod informationen i många fall mer som 
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ett störningsmoment eftersom lärarna hellre ville förlita sig på den egna informationen och 

uppfattningen om elever och klasser. Berger & Luckmann nämner att det i första mötet i en 

interaktion sker ett informationsutbyte, ett sätt för dem inblandade att skaffa sig upplysningar 

för att kunna få en uppfattning av varandra.
57

 Vi kan tolka det som något individuellt, 

exempelvis agerade en av lärarna fel i elevinteraktionen på grund av en kollegas information. 

Samtidigt som lärarkollegan tidigare kunnat agera korrekt med samma information. Det tycks 

finnas en större betydelse att varje lärare själv samlar in upplysningar för att sedan agera. 

Kollegors information blir inte användbart för lärarrollen eftersom alla uppfattar situationer 

olika vilket kan resultera i att interaktionen som följer blir bristfällig. 

 

5.2 Att kunna agera i lärarrollen 

Gymnasielärarna återger vikten av att kunna anpassa sig till elever, ha metoder för en lyckad 

interaktion och vad de anser är en bristfällig interaktion i lärarrollen. Att kunna anpassa sig 

var något som hörde till lärarrollen enligt gymnasielärarna. Eftersom lärare möter olika typer 

av klasser, elever varav samtliga är föränderliga efter humör behöver lärarrollen kunna vara 

anpassningsbar. Gymnasielärarna väljer även att lyfta fram socialkompetens och förmågan att 

kunna förhandla med elever. Socialkompetensen skulle enligt dem öka förståelsen hos lärarna 

för eleverna och leda till bättre interaktion. Det innebär att förhandlingen som nämndes skulle 

kunna vara det som följer av en uppnådd förståelse hos lärare. Enligt Cuff & Payne kan 

aktören ändra sitt agerande om det skulle visa sig att förutsättningarna förändras i förhållande 

till oförutsedda händelser.
58

Gymnasielärarna beskriver situationer där deras planering inte kan 

genomföras eftersom de uppmärksammat att eleverna inte är redo för en sådan undervisning.  

 

Gymnasielärarna valde att lägga om sin planering för att det inte skulle resultera i en 

bristfällig interaktion. Däremot är det en bedömning som sker på en individuell nivå eftersom 

inget i vår empiri talar för att gymnasielärarna samtalat om detta med sina kollegor. Resultatet 

av det skulle kunna innebära att gymnasielärare i allmänhet skulle kunna skilja sig i hur pass 

bra deras anpassnings förmåga är, eller hur mycket de brister i förmågan att använda sin 

sociala kompetens. Något som i sin tur skulle kunna tala för förekomsten av bra och dåliga 

interaktioner mellan lärare och elever. Om förmågan att kunna anpassa sig och använda sin 

sociala kompetens anses som betydelsefulla egenskaper enligt gymnasielärarna borde det 

också förekomma i deras dagligen samtal med andra lärarkollegor. Däremot kan vi inte se att 
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det förekommer samtal där erfarenheter utbyts om hur de anpassar sig, förhandlar eller 

fulländar sin sociala kompetens, varken själva eller tillsammans med lärarkollegor. 

Exempelvis nämner en av gymnasielärarna hur denne använder sig av nyckelpersoner i 

klassen som är elever som själva ska se till att tillrättavisa andra i klassen och underlättar 

elevinteraktionen med läraren. Även om lärarrollen skulle kunna försvagas om elever tillåts 

ha mer kontroll är det något som borde diskuteras med andra lärarkollegor. Nyckelpersoner 

skulle kunna vara ett skolprojekt där andra lärarkollegor får ta del av hur lärare använder sig 

av nyckelpersoner i interaktion med elever. Om endast för att se om det är något som de 

själva kan använda i sin interaktion med elever. 

 

För en lyckad interaktion hänvisar gymnasielärarna till sina erfarenheter. Däremot kan vi inte 

se det som Berger & Luckmann anger som betydelsefullt, en mer kognitiv process utöver de 

rutiner som är absolut nödvändiga för utförandet. En aktör går igenom en självkritisk process 

där kunskapsinhämtningen inte avstannar när rollen väl har inletts.
59

 Gymnasielärarnas 

metoder faller ofta tillbaka på deras erfarenhet och skulle kunna ses som en 

självkritiskprocess. Samtidigt framgår det inte i gymnasielärarnas svar att de aktivt tänker på 

sitt agerande i klassrummet. Det finns inget i deras svar som visar att de tillsammans går 

igenom olika beteenden i klassrummet och diskuterar lämpliga metoder för att bemöta dessa. 

Om det sker en självkritiskprocess i stil med det Berger & Luckmann nämner tolkar vi det 

som att det sker omedvetet för att sedan dyka upp som erfarenheter i gymnasielärarnas 

reaktioner i klassrummet.  

 

Som vi nämnde i bakgrunden har vi kunnat bygga vidare på Hatties resultat som visar att en 

god relation mellan lärare och elever leder till bra lärande.
60

 Gymnasielärarna visade inte att 

de aktivt arbetade med konkreta arbetssätt för att förbättra relationer med elever. Det innebär 

att samtidigt kan tolka det som att Hatties budskap inte har nått fram. Om det är viktigt med 

en god relation hur kommer det då sig att de lärare som i undersökningen hade en god relation 

inte var medvetna om hur de gjorde det. Den symboliska interaktionismens teser bygger på att 

dessa vardagliga interaktioner är omedvetna. Däremot finns det en förväntning att lärare ska 

vara medvetna om hur de ska utföra sina arbetsuppgifter som i det här fallet är att interagera 

med elever. Den symboliska interaktionismen nämner att om en interaktion ska bli bra 

behöver en individ arbeta aktivt med att bli mer medveten genom att ständigt gå över de 
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tidigare interaktionerna med elever. Det skulle kunna förklara att samtliga respondenter kände 

till andra lärarkollegors bristfälliga elevinteraktioner som inte förändrades. Möjligtvis skulle 

det kunna underlätta om lärarna fick tid till en självkritiskprocess som Berger & Luckmann 

beskriver som en kognitivprocess. Utan en sådan process riskerar lärare att i fortsättningen 

endast reagera i sin lärarroll. Att endast reagera utifrån sina erfarenheter utan konkreta 

metoder för olika situationer som kan uppstå i elevinteraktioner. 

 

Erfarenhet behöver inte leda till en bra interaktion utan istället till uppgivenhet. Det framgår 

hur gymnasielärare medvetet väljer att inte agera enligt de befintliga förväntningarna. De 

undviker att konfrontera elever och låter istället andra elever sköta tillsägelserna i 

klassrummet. Samtidigt som det beskrivs som en lämplig metod kan det leda till att 

förtroendet för lärarrollen kan ta skada om elever ska sköta det som läraren förväntas göra. 

Detta kan resultera i att lärarrollen äventyras om elevers förväntningar av lärarrollen inte 

förverkligas. 

 

5.3 Upprätthålla lärarrollen 

Gymnasielärarna har på olika sätt angivit hur de aktivt arbetar med att bevara den lärarroll 

som de använder i klassrummet. Det handlar främst om att dölja information som kan leda till 

att äventyra lärarrollen eftersom den inte lever upp till elevernas förväntningar. Vi har kunnat 

se samtligadelar av Goffmans teori i resultatet. Gymnasielärarna har visat att de följer 

dramaturgisk lojalitet, dramaturgisk disciplin och dramaturgisk försiktighet. I undersökningen 

har gymnasielärarna visat hur betydelsefullt det är att inte blir för nära vän med elever, även 

om en lärare nämnde det som en lyckad metod för interaktionen. Däremot tillade 

gymnasieläraren att det med åren hade skett en förändring i lärarrollen där gränsen för det 

personliga blivit tydligare. Sedan att vissa lärare väljer att framställa sig som allvetande i 

interaktion med elever medan andra är beredda på att visa detta förklarades med den 

uppfattning som de ville framföra i sin interaktion. Detta går att koppla till det som utmärker I 

och Me. 

 

Enligt Blumer blir aktörens I det som aktören arbetar med hjälp av sina erfarenheter i en 

social interaktion. Samtidigt blir Me de uppfattningar och rollen som andra får se och är det 

symboliska i interaktionen. Me är det flexibla hos aktören som anpassar sig till olika 

situationer och människor. Möjligheten till att kunna anpassa sig kommer från det I har 

kunnat samla in med hjälp av erfarenheter och de avsikter som finns i interaktionen med 
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andra.
61

 Det överensstämmer med det vi kunnat se när gymnasielärarna väljer att agera på 

olika sätt när de interagerar med elever. Att exempelvis visa elever att de inte är allvetande till 

skillnad från att framställa sig som allvetande. Det innebär att gymnasielärarna ständigt 

behöver vara på sin vakt och anpassa sig för att inte tillåta elever att se något annat än den 

allvetande läraren. Det innebär att sådana lärare hellre väljer att ge sken av att de kan svaret 

eller ge diffusa svar än att äventyra den lärarroll och uppfattning som de förmedlar till 

eleverna. 

 

Detta är även något som Goffman presenterar med sin bakre och främre region. I den bakre 

regionen framställs rollen efter de uppfattningar som ska förmedlas. Dessa uppfattningar 

tycks vissa lärare inte vara beredda på att ge upp och väljer att upprätthålla lärarrollen. Andra 

lärare i undersökningen väljer att medvetet framställa sin roll som bristfällig med avsikten att 

elever ska uppfatta lärare som människor som kan göra fel. Detta är också ett arbete som sker 

i den bakre regionen som avgör hur en roll ska framföras. Vi kan endast förklara detta till de 

erfarenheter som lärarna förvärvat. De lärare som upplevt svårigheter med att upprätthålla en 

allvetande lärarroll har valt att anpassa sig till de rådande förutsättningarna. Lärarna valde att 

visa brister och på det sättet underlättade de sin lärarroll genom att inte skapa förväntningar 

hos elever som de inte kunde möta. 

 

Samtliga av de intervjuade gymnasielärarna svarade att de upplever det som obehagligt eller 

olämpligt att tala om andra lärarkollegor med elever. Det är något som vi kan koppla till 

Goffmans dramaturgiska lojalitets begrepp. Även om vi i undersökningen kunnat se att 

gymnasielärarna arbetar självständigt efter egna erfarenheter är de ändå överens om att de 

måste hålla ihop. De har en gemenskap i yrket samtidigt som de arbetar på ett individuellt sätt 

med sina interaktioner med elever. Dessutom har det inte framkommit ifall gymnasielärarna 

delat med sig av sina åsikter när de upplevt att lärarkollegor agerat på ett bristfälligt sätt med 

elever. Vi anser att det skulle kunna bli problematiskt, om samma lojalitet som upprätthåller 

allas lärarroller gentemot elever också gäller för att upprätthålla lärarrollerna mellan 

kollegorna. Det skulle innebära att lärare väljer att inte kritisera eller ifrågasätta andra 

lärarkollegor för att de ska kunna upprätthålla sin lärarroll. Lärarroller som vid ett 

ifrågasättande skulle kunna äventyras, vilket skulle kunna förklara varför det inte förs öppna 

diskussioner på lärarnivå om hur interaktioner med elever borde gå till. 
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5.4 En god relation till eleverna skapar ett bra lärande 

I likhet med slutsatsen i Hatties forskning var samtliga gymnasielärare överens om att det är 

betydelsefullt att skapa en god relation till elever. Det gymnasielärarna nämner är att det 

underlättar interaktionen om en lärare kan visa en mänsklig sida. Vår undersökning visar hur 

gymnasielärare stegvis skapar, agerar och upprätthåller sin lärarroll. Vi bygger vidare på 

Hatties forskning genom att konkretisera vad lärare går igenom för att kunna skapa en god 

relation. Det är inte en enkel process och kräver en hög nivå av medvetenhet, erfarenhet och 

kognitiv förmåga. Att Hattie uppmärksammade att en god relation till elever leder till ett bra 

lärande är en bra utgångspunkt för att kunna arbeta mer med lärarrollen. Den symboliska 

interaktionismen blir ett hjälpmedel för att förstå hur en god relation till elever leder till att ett 

bra lärande skapas. Om en lärare kan inse värdet av att kunna framställa uppfattningar, styra 

förväntningar, vara föränderlig och arbeta efter en självkritisk kognitiv process kan det leda 

till en förändring i skolan.  

 

Gymnasielärarna nämner att de inte fick någon hjälp med lärarrollen under sin utbildning. 

Lärarrollen är något som varje lärare själv förväntas skapa efter egna bedömningar och 

erfarenheter. Detta kan medföra problem om lärare inte är medvetna om det komplicerade 

samspelet som en interaktion kräver. Den bristfälliga interaktionen som gymnasielärare 

beskriver hos andra kollegor kan vara ett varningstecken på att en del lärare inte förstår hur en 

god relation skapas med elever. Lärarna kan möjligtvis vara medvetna om att en god relations 

betydelse utan att vara medvetna om hur en sådan upprättas med elever. En god relation som 

enligt Hattie sedan leder till ett bra lärande.    

 

6 Slutsats 

En av huvudslutsatserna med vår undersökning är att gymnasielärarna väljer att framställa 

lärarrollen med syftet att uppnå en god relation till elever. I varje skede av att skapa, agera och 

upprätthålla lärarrollen prioriterades eleverna och deras uppfattning av läraren. Arbetet med 

lärarrollen var inte fokuserad på att endast få fram lärarens avsikter utan istället kunna 

anpassa sig till elever för att på bästa sätt kunna fortsätta med undervisningen.  

 

Gymnasielärarna arbetade på olika sätt med framställningen av sin lärarroll. Främst skilde de 

sig i vad de valde att visa eleverna gällande sin personliga sida. Samtidigt som alla var 

övertygade om att en god interaktion var resultatet av lärarens förmåga att visa sin personliga 
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sida. Lärarnas svar visar att de till en viss del resonerar kring hur de arbetar, utan att de aktivt 

sitter och planerar konkreta tillvägagångssätt för hur de ska agera i olika situationer. Det 

innebär att gymnasielärarnas agerande i lärarrollen främst bygger på reaktioner. Lärarna visar 

vid flera tillfällen att de aldrig arbetat med att planera hur de ska interagera. Istället är det 

erfarenhet som avgör agerandet i samma stund som en situation uppstår i klassrummet. 

 

Slutsatserna av vår studie kan leda till en förändring i skolvärlden på flera nivåer. Om lärare 

kan inse värdet av att kunna framställa uppfattningar, styra förväntningar, vara föränderlig 

och arbeta efter en självkritisk kognitiv process kan det leda till en förändring i den negativa 

trend som drabbat skolvärlden. Initiativet till förändring skulle kunna komma från 

lärarutbildningen som väljer att införa en kurs som enbart arbetar med att framställa 

lärarroller. Detta skulle sedan kunna förstärkas med ett politiskt beslut som gav lärare den tid 

som behövs i yrket för att aktivt arbeta kognitivt och självkritiskt med metoder för att skapa 

en god relation till elever. En god relation som i sin tur skulle leda till ett bra lärande. 
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