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Abstract  

In order to be a good teacher according to preferences from outside the school area, there are many 

different voices to listen to. The different roles that are assigned for teachers are colliding with the 

latest research from the pedagogical institutions and therefore the role as a teacher of today is in a 

complex state of mind. Somewhere, between the traditional role of teaching and the moderating ideal 

image, reality is revealed in the ambivalent role of the teacher of today.  

 

In this pedagogical essay on advanced level we are focusing on obstacles that are hindering the 

moderating teacher’s role, to be fully developed in the classroom. We will also discuss why it seems to 

be troublesome for the real world-teacher to live up to the ideal that pedagogical researchers are 

aiming for. Our claim is that the traditional role of teaching is hindering the development towards a 

more moderating classroom, because of the society’s assumptions surrounding the role of being a 

teacher.  

 

With our theoretical view of hermeneutics we are using the text analysis as a method to reveal 

assumptions according to the teacher’s role. With this theoretical point of view, we are trying to 

explain the complexity of the teacher’s role. Different voices are trying to shape the teacher for their 

own purposes, which make impressions on today’s educational system and above all the role of the 

teacher.  
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1. Inledning  

På vilket sätt agerar egentligen en lärare idag? Och hur ser dennes roll ut? Frågor som berör 

hur en god lärare skall bete sig har väckts under våra år som lärarstudenter, då vi samtidigt 

fått erfara på våra praktiker att det kan vara diskrepans mellan hur rollen framställs i 

forskningsvärlden gentemot läraren som verkar ute i verksamheten. Vår erfarenhet säger oss 

att lärare ute i verkligheten inte alltid lyckas vara den typ av lärare som förespråkas inom 

den pedagogiska forskningen. Vi reflekterade kring varför den historiskt baserade lärarrollen 

i verkligheten, och den senaste forskningens typ av ideala lärarroll tycks vara skilda och 

kom fram till att vi vill analysera vad som hindrar den ideala lärarrollen att fungera fullt ut. 

Vi väljer att ställa den traditionella lärarrollen mot ett ideal. Den traditionella läraren 

framställs som en lärare som står framme vid katedern och förmedlar kunskap till eleverna, 

för att sedan be dem återge den i sin helhet, medan idealet har en modererande funktion som 

vägledare och guide.  

 

Vi vill därför försöka att definiera de hinder som motverkar en modererande läraren i dagens 

klassrum. Hur påverkas läraren av de traditionella värderingar som finns och i vilken mån 

hindrar de läraren att nå en modererande lärarroll. Den forskning vi utgått ifrån har varit 

fokuserad på större samhälleliga aspekter, medan vi vill fokusera på den enskilda läraren i 

dennes klassrumssituation. De stora samhälleliga aspekterna spelar självklart in på lärarens 

roll i klassrummet men vi vill undersöka de mer konkreta hinder som kan finnas inuti 

klassrummets struktur. 
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2. Syfte och frågeställning  

Vårt syfte att är att undersöka de hinder som finns på klassrumsnivå som motverkar det 

modererande lärarrollsidealet. Vi kommer att titta på hur fokus har skiftats från att läraren 

skall vara en förmedlare av ”sanningen”, till att försöka axla rollen som modererande lärare i 

elevers eget sökande efter kunskap i klassrummet.  

 

Därmed blir vår frågeställning: Vilka hinder för att förverkliga den modererande lärarrollen 

framställs i samtida aktuell forskning?  

 

För att svara på frågan kommer vi att beskriva de tendenser inom forskning som är aktuella i 

nuläget, men också gå tillbaka och ge en historisk bild av hur det har sett ut. Vi tycker att det 

är viktigt att grunda analysen på en allmän, historiskt inriktad nivå eftersom det kommer ge 

mer underlag och förståelse för den komplexa bild av läraren som finns idag. Genom att 

göra nedslag i den pedagogiska historien förankrar vi inte bara ämnet utan förklarar även 

varför forskningen tenderar att gå mot det modererande idealet.  
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3. Disposition  

Uppsatsen börjar med en beskrivning av våra centrala begrepp och de avgränsningar vi gjort 

i förhållande till den tidplan vi verkat inom. Därefter ger vi en bild av det aktuella 

forskningsläget i relation till vår frågeställning. Vi går igenom tidigare forskning, de centrala 

teorier som finns inom fältet och redogör kunskapsläget i nuläget. Fortsättningsvis har vi 

samlat ett referensmaterial som är viktigt för att förankra de olika begreppen i vår empiri. 

Materialet utgör en historisk kontext och fungerar som en grund i vårt arbete. Genom att 

återge den historiska kontexten, en bakgrund av skolans och lärarens historia, förankrar vi 

den förmedlande lärarrollen. När vi sedan gör ett nedslag i det pedagogiska paradigmskiftet 

visas den modererande lärarrollens ursprung upp. Genom detta avsnitt framhåller vi att den 

modererande lärarrollen utvecklats av utbildningsfilosofer långt tillbaka, och inte enbart kan 

ses som en postmodern nyck. För att ge en konkret bild av hur den modererande lärarrollen i 

den skandinaviska pedagogiken har utvecklats, redogör vi för tre relevanta forskare som 

fokuserar på det modererande klassrummet.  

 

Efter dessa bakgrundskapitel kommer vårt avsnitt Metod där vi går igenom hur vi kommer 

att använda oss av textanalysen som vetenskaplig metod. Vi berör även den hermeneutiska 

teorin som vi kommer att använda oss av för att analysera vårt empiriska material. Eftersom 

vi kommer att göra en textanalys kommer vår data att bestå av referat som vi grundar vår 

analys på. Resultatet kommer att fungera som en förklaring till varför idealet tycks vara 

svåruppnåeligt. Vi kommer att göra en jämförande analys och diskutera svårigheterna för 

den enskilda läraren ute i verksamheten. Därefter kommer vår slutsats. För att uppmana till 

vidare studier inom ämnet har vi med en avslutande del om vidare forskning. 
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4. Centrala begrepp och avgränsningar  

Vår studie innehåller framförallt två centrala begrepp: Den traditionella lärarrollen och den 

modererande lärarrollen. De båda begreppen definieras nedan. I vår bakgrund kommer vi att 

förankra dessa begrepp genom att förklara den historiska kontexten och ge en bakgrund till 

den aktuella forskningen om den modererande lärarrollen.  

 

4.1. Den förmedlande läraren  

Roger Säljö (2000) sammanställer i Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv en 

traditionell lärarroll i klassrummet. Han menar att den kan ses som en tillämpad version av 

behaviorismens teori om lärande, där kunskap överförs till eleverna. Han beskriver att 

historiskt sett har den förmedlande läraren stått bakom sin kateder och återgett fakta som 

eleverna sedan skall reproducera. Analytiska och inommänskliga processer utgör ett litet 

underlag för bedömning för den här typen av lärare. Det här resulterar i att eleverna inte har 

några större möjligheter att bli bedömda med den inre tankeprocess som anses finnas med 

ett modererande perspektiv på undervisningen (se nedan). Säljö nämner att inom den här 

typen av undervisningssituation är läraren den som levererar kunskap och eleverna är 

mottagare av kunskapen. I vår uppsats definierar vi den här lärarrollen som “den 

förmedlande läraren”.  

 

4.2. Den modererande lärarrollen  

Säljö (2000) går igenom att i det sociokulturella perspektivet tas miljön in i beaktande för 

lärotillfället. Skillnaden, gentemot behaviorismen som också är baserad på miljöns 

uppbyggnad, är att interaktionen mellan individen och miljön utgör grunden för 

kunskapsutvecklingen hos individen. Omgivningen kring individen spelar en avgörande roll 

för utvecklingen, eftersom individen med hjälp av omgivningen tolkar mänskliga aktiviteter. 

Han belyser att människor föds in och utvecklas inom ramen för samspelet med andra 

människor. Utifrån det sociokulturella perspektivet som en lärandeteori tycker vi oss kunna 

se en tillämpningsbar lärarroll i en klassrumssituation. Med den modererande lärare menar 

vi att lärarens roll handlar om att vägleda eleven genom språkanvändning, samarbete och 

ledsagande av elever eftersom eleven själv måste tillämpa kunskapen. Vi kommer under 

uppsatsen att benämna den ideala lärarrollen som “den modererande läraren”. Den 

modererande läraren innefattar en roll i klassrummet som elevers mentor, men även en 
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moderator i de samtal som skall ske. Moderatorn leder samtalen och agerar för att elevernas 

interaktion skall vara så givande som möjligt. Lärarens roll blir dels en medarbetare och 

meddebattör, men också en part i klassrummet som skall ha en modererande funktion.  

 

4.3. Avgränsningar  

Vår uppsats kommer att röra sig i en sfär där vi fokuserar på de orsaker vi finner hindrar den 

modererande lärarrollen i klassrummet. Vi är medvetna om att läraren har stor press på sig 

från andra aktörer inom skolarenan än just skolan som institution. Lärarrollen är under 

ständig debatt och diskuteras flitigt inom media, bland föräldrar och i samhället i allmänhet. 

Föregående aspekter är relevanta men av hänsyn till tidsmässiga begränsningar kommer vi 

inte att beröra dessa på ett djupare plan. Den tidigare forskning vi har granskat fokuserar på 

storskalig problematik snarare än att komprimera dessa hinder för den modererande 

lärarrollen till klassrumsnivå. Vi är medvetna om de storskaliga hindren som ligger i hur 

samhället ser på utbildning, lärande och sociala förväntningar och dess koppling till den 

enskilda läraren men vår forskning kommer att försöka att komprimera problematiken till 

klassrumsnivå. Vi kommer att fokuserar på de hinder som kan uppstå för den enskilde 

läraren. För att ge oss själva och läsaren en inblick i hur den traditionella lärarrollen har 

vuxit fram kommer vi att återge den historiska kontexten. Likväl kommer vi att ge återge 

historiken kring den modererande läraren och knyta an till nuvarande pedagogiska idéer 

inom forskning kring den svenska skolan. I relation till det modererande idealet kommer vi 

att granska de hinder som finns för att uppnå ett modererande klassrum. 
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5. Tidigare forskning om den ideala lärarrollen  

Vår studie kretsar kring forskning om lärarrollen och vilka hinder som finns för att uppnå 

det modererande idealet. Idealet ser vi som ett försök att utveckla skolan och dess lärare till 

att fungera i samtiden. Den forskning vi har gått igenom har anammat idén om det 

modererande idealet på olika sätt och undersöker olika instanser. Forskning kring lärarrollen 

har genom 1900-talet utvecklats på olika sätt beroende på vad forskaren/samhället menar att 

lärarrollen innebär. Diskussionen kring lärarrollen verkar vara fokuserad kring ett 

deliberativt och diskuterande klassrum, men verkligheten ligger inte alltid i linje med 

idealet. Både Teacher Effectiveness-forskningen och Teacher Thinking-forskningen har som 

utgångspunkt att kartlägga och analysera “den goda läraren”. Det är lösningsfokuserad 

forskning som handlar om att försöka få fram vem den goda läraren är, och hur denne skall 

arbeta/arbetar för att uppnå resultat i klassrummet, vilket i förlängningen skapar 

högpresterande samhällsindivider med goda skolresultat. Det tycks finnas ett fokus på vem 

den goda läraren är, men utan att diskutera vad svårigheterna för att uppnå idealet kan vara. 

Vidare finns det en aspekt av lärarsocialisationen och hur en lärare ser på sin lärarroll i slutet 

av utbildningen, kontra inträdet i utbildningen. Likaså är socialisation är en pågående 

process som även fortgår ute på arbetsplatsen.  

 

Gerhard Arwedson (1994) menar i Nyare forskning om läraren: Presentation och kritisk 

analys av huvudlinjer i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning att grenen 

Teacher Effectiveness är den äldsta typen av lärarforskning. Inte enbart för att den ligger till 

grund för lärarens kompetens, utan framförallt för att staten och skolans andra makthavare är 

intresserade av att effektivisera verksamheten. Det finns resultat som visar att lärarens 

aktivitet i klassrummet är betydelsefull för elevernas mätbara resultat och en del 

personlighetsdrag har framträtt. Arwedson tar upp Brophy och Evertsons undersökning som 

visar att  

den mest effektiva läraren är uppgiftsorienterad och ‘businesslike’, tar eget ansvar för 

undervisningens resultat, har en ‘du kan’ -attityd, ägnar mest tid åt arbetsuppgifterna och ett 

minimum av tid åt ordningsfrågor. Dessutom har han/hon ett uttalat engagemang för de svagaste 

eleverna och är ‘proaktiv’, dvs., ställer upp mål, förebygger misstag osv.(Arwedson 1994, s. 29).  

 

Arwedson (1994) förklarar att Teacher Effectiveness -forskingen framförallt koncentrerar 

sig på lärarbeteenden och elevprestationer och hur dessa två interagerar för att skapa bästa 
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möjliga resultat. Forskningen fokuserar på vilka lärarbeteenden som är mest effektiva för att 

eleven skall prestera så bra som möjligt. Den här typen av lärarforskning är ute efter 

generaliserbara resultat och kriterier som skall kunna anammas av bland annat skolor, 

lärarutbildningar och staten. Han observerar att forskningen fokuserar på hur lärare skall 

göra, vilket mest är till fördel för andra instanser än för den enskilda läraren. Utvecklingen 

från Teacher Effectivness har enligt Arwedson gått mot att inse att det finns andra faktorer 

som utgör grunden för vad en god lärare innebär, än enbart några typiska personlighetsdrag 

och en utstakad mall att gå efter. Arwedson beskriver hur Teacher Effectivness -

forskningens resultat visade sig inte alltid överensstämde med verkligheten. De 

undervisningsmetoder som framtagits visade sig både bra och dåliga, och fungera olika väl 

beroende på situation och person. Den här forskningsgrenen tycks fokusera på effektiva 

lösningar och ser inte till vad som i verkligheten kan hindra läraren från att uppnå dessa 

resultat. Vår studie kommer att se till olika faktorer som påverkar lärarrollen negativt ifrån 

att ha en modererande roll i klassrummet.  

 

Teacher Thinking-forskningen försöker få fram hur lärare tänker före- under- och efter 

undervisningstillfället för att kunna förebygga misstag så att läraren istället handlar på ett 

korrekt sätt. Teacher Thinking-forskningen bidrar med att addera lärarens mentala aktivitet 

till den redan klassificerade synliga aktiviteten. Arwedson (1994) förklarar att Teacher 

Thinking-forskningen ger icke-lärare en insikt i den komplexa värld som skolan är. Den här 

typen av beskrivande forskning har på senare år dominerat forskningsfältet (Lee & 

Yarger/1996).  

 

I Teacher Thinking-fältet framträder Andy Hargreaves (1998) studie, som tar upp olika 

aspekter som påverkar lärarens roll i klassrummet i Läraren i det postmoderna samhället. 

Han hävdar att bilden av lärarens arbete inte enbart är klassrumsbaserat utan att det osynliga 

arbetet har en allt större inverkan på yrkesrollen. Frustrationen som uppstår då 

skolledningens tidsplan kolliderar med lärarens verklighet leder till ökad stress, oro och 

framförallt skuldkänslor då de inte kan genomföra förändringarna i den takt som samhället 

kräver. Hargreaves menar att “[t]idsbrist är en av de faktorer som allra starkast medför ytliga 

lösningar” (Hargreaves 1998, s 99) och att misstag, skuldkänslor för att inte uppnå målen 

och kvantitetstänk före kvalitetstänk är en realitet i ett postmodernt samhälle. Till skillnad 

från vår studie tar Hargreaves upp hur det postmoderna samhället har påverkat lärarrollen. 

Vi kommer istället att fokusera på att studera vilka olika faktorer som hindrar läraren från att 
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uppnå det eftersträvansvärda modererande idealet som har framkommit i pedagogisk 

forskning.  

Kathy Carter och Walter Doyle (1996) lyfter fram i “Personal Narrative and Life History in 

Learning to Teach” att en lärarstudent redan innan den börjar på lärarutbildningen har en 

uppfattning om hur denne skall bete sig i lärarrollen. Det är något som Evelyn Säll (2000), 

genom Jordell, pekar på i sin avhandling Lärarrollens olika skepnader: Estradör, regissör 

och illuminatör. Hon förklarar att lärarstudenten kan vara påverkad under uppväxten av 

olika typer av lärare. Hon påvisar genom Richardsson hur lärarstudenter vanligen påverkas 

och identifierar sig med den lärarroll som vi benämner som den förmedlande läraren. Trots 

den tidiga socialisationen visar hon upp tidigare forskning som tyder på att studenten under 

sin utbildning kan ändra uppfattning. Hon lyfter fram att det största problemet är de olika 

uppfattningarna hos lärarutbildarna själva. Deras kunskapssyn och syn på lärarrollen lyser 

igenom. Säll menar att vissa betonar en elevdemokratisk och modererande lärarroll medan 

andra förespråkar en lärare som är auktoritär. Hur lärarstudentens socialiseras in i yrket blir 

därmed beroende av ett stort antal faktorer. Dock visar Säll genom Harm att i slutet av 

lärarens utbildning är de flesta införstådda med att läraren skall bedriva en elevcentrerad 

utbildning, även om lärarna själva har olika tolkning av innebörden i det. Vidare pekar hon 

på att lärarstudenterna ser sig som handledare och vägledare för eleverna i deras individuella 

lärande, och att de bör vara aktsamma kring den klassrumsmiljö som det skall bedrivas 

undervisning i. I relation till Säll borde det inte finnas några problem för det modererande 

idealet att bedrivas i skolorna. Trots det bedrivs inte all utbildning på ett modererande 

undervisningssätt. Därför blir lärarsocialisationen ett närvarande problem eftersom de 

verksamma lärarna inte alltid lyckas uppnå det moderererande ideal som studenterna har 

anammat under utbildningen.  

 

Kerstin Skog-Östlin (2012) diskuterar lärarrollens komplexitet och förklarar att den inte har 

en given innebörd. Lärare finns inte enbart i den traditionella barn- och ungdomskolan utan 

verkar på många andra ställen i samhället. En given läraridentitet blir då problematisk 

eftersom innebörden i att vara lärare är knuten till en specifik situation och inte allmängiltig. 

Skog-Östlin konstaterar att, trots att det kan vara problematiskt att definiera vad en 

traditionell/god/dålig lärare är, kan det finnas ett värde i att göra just detta. Lärarens identitet 

skapas nämligen inte enbart i det specifika lärotillfället utan framförallt finns det 

förväntningar och föreställningar om hur en lärare skall vara. De förväntningar och 

föreställningar som samhället har på läraren är också med och skapar lärarrollen. Lärarrollen 
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är alltså bunden till sin historiska kontext och har förändrats över tid. Dock betonar Skog-

Östlin att  

[Det] finns en historiskt betingad föreställning om hur den [lärarrollen] borde vara. Det innebär 

också att den identitet som konstrueras i ett specifikt sammanhang kommer att få en annan 

innebörd om den förflyttas till ett annat sammanhang, även om den fortfarande finns i skolans 

värld (Skog-Östlin 2012, s 63).  

Den traditionella bilden av läraren gör det enklare för elever, och även samhället i stort, att 

tillskansa sig och acceptera en lärares kompetens och professionalitet. Dock är 

problematiken med synsättet att det kan vara svårt att flytta fram de pedagogiska 

positionerna, eftersom bilden av läraren är så fastbränd på samhällets näthinna. Hon berör 

alltså lärarrollens problematiska utveckling i relation till olika samhälleliga institutioner och 

inte skolans institutionella problem.  

 

För att summera tidigare forskning kan vi se att den fokuserar på stora samhälleliga problem 

snarare än klassrumssituerade. Brophy och Evertsons forskning grundas på samhällhets 

resultatfokus och Hargreaves förklarar att det postmoderna samhället inverkar på lärarrollen 

skapar en splittring inom institutionen. Skog-Östlin och Säll tar upp samhällets 

förväntningar, och hur sociala uppfattningar påverkar lärarrollens utformning. Det finns en 

schablonartad bild som bygger upp läraren som aktör inom samhället och hur samhället 

relaterar till denne. Den forskning vi funnit rör främst de storskaliga problem som hindrar 

uppnåendet av den modererande läraren. Påverkan från utanför skolan är självklart hinder 

för den enskilda läraren, men säger egentligen inget konkret på lokal nivå. Att det finns en 

koppling mellan de storskaliga problem som: “Hur ser olika arenor inom samhället på 

utbildning och lärande, och vilka sociala uppfattningen påverkar skolan som institution?” är 

en självklarhet, men vad vi försöker göra är att analysera och specificera de hinder som kan 

finnas för att uppnå det modererande läraridealet i klassrummet. 
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6. Bakgrund  

Bakgrundsbeskrivningen är uppbyggd utifrån hur den normativa bilden av läraren har sett ut 

genom historien. Den här delen av vår studie är det vi kallar referensmaterial. Vi börjar med 

att beskriva läraren som förmedlare, och visar ur ett historiskt perspektiv varför bilden av 

läraren kom att formas som den har gjort. Det pedagogiska paradigmskiftet beskriver 

mentorsrollen på ett utbildningsfilosofiskt plan, som vi senare visar har anammats av 

skandinavisk forskning. I vårt avsnitt om skandinaviska forskares riktning beskrivs ett 

lärarrollsideal som senare ligger till grund för vår empiri.  

 

6.1. Traditionsbunden skola  

För att ge en bred bild av den förmedlande lärarrollen kommer vi i det här avsnittet att gå 

igenom hur skolan och lärarrollen sett ut historiskt sett. Det görs för att påvisa hur djupt 

rotade dessa traditioner är i vårt samhälle, och kan ge viss förklaring till varför den 

förmedlande lärarrollen ser ut som den gör- och har gjort sen långt tillbaka.  

 

6.1.1. Historiskt perspektiv på skolan  

Vi kommer att ta avstamp i skolans utveckling från folkskolan år 1842 och ge en 

beskrivning av i vilken riktning skolan som institution har rört sig, kopplat till de politiska 

strömningar som har varit aktuella och ansvariga för skolans utformning och även 

pedagogiska rörelsemönster. 

 

Från den stadga som skapades år 1842 och benämndes folkskolestadgan har dagens moderna 

skola sitt ursprung.  Staten var den part som var ytterst ansvarig för utbildningen av folket. 

Dock formulerades inga starkare styrdokument som läraren kunde följa för att uppfylla 

statens mål utan den lokala kulturen och de sociala faktorerna i omgivningen blev avgörande 

i hur folkskolan lades upp. Skolan var vidare i princip styrd av kyrkan då de lokala prästerna 

var den part som var ansvarig för att utbilda lärarna via mandat från staten. Kyrkans makt i 

tidsperioden var fortfarande relativt stor och det påverkade den utbildning som läraren fick 

från kyrkan. Läraren hade ingen akademisk utbildning att luta sig tillbaka mot, utan endast 

den kyrkliga utbildningen och eventuell ytterligare egenförvärvad utbildning. Folkskolan 

ansågs vidare vara något utav en fattigskola då de elever som gick där i mångt och mycket 

inte vidareutbildade sig eller fick några jobb med större tyngd i ämbetet. (Sofia Persson, 

2007) 
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Enligt Gunilla W. Lindgren och Gunnar Richardsson (1992) i “Hel och Ren, Frisk och 

Stark” var skolan även central under senare delar av 1800-talet och en stor del av tidigare 

1900-talet inom samhällets hygien och sjukvård. Eftersom det var svårt med tanke på de 

bostadsförutsättningar som fanns, styrde skolan upp skolbad och liknande för att hålla löss 

och andra epidemier under kontroll. Även utbildning hos eleverna för att motverka spridning 

av de här typerna av skadedjur var viktigt. Vidare framhäver Lindberg och Richardsson 

(1992) att skolhälsovården och skoltandvården var ett sätt för staten att kontrollera 

folkhälsan då alla barn var samlade på samma ställe. Det blev betydligt enklare att 

undersöka och behandla befolkningen. Även skolmåltiderna skulle avspegla hur samhället 

var uppbyggt och vilka strömningar som fanns inom kostindustrin. Staten använde alltså 

skolan mer som en plattform för kontroll av befolkningen än en utbildningsplats. Elever 

skulle fostras till goda medborgare men även skötas och omhändertas och utvecklas i en takt 

som var tillräcklig. 

 

 Persson (2007) förklarar att vid slutet av 1800-talet samlades lärarkåren och lyckades driva 

igenom en enhetsskola och en så kallad bottenskola där alla elever skulle genomgå en 

grundläggande utbildning, och sedan ha möjlighet att gå på någon typ av högre läroverk för 

att nå en högre akademisk nivå. 1937 fick skolan ett huvudmannaskap som var delat mellan 

kommunen, som var arbetsgivare, och staten, som stod för direktiv samt även betalade lönen 

genom ett lönebidrag till kommunerna. Efter 1940 började den socialdemokratiska 

dominansen inom politiken att synas inom skolans utformning då den centraliserades i hög 

grad och blev en statligt styrd institution. Förändringarna ledde till att Grundskolan bildades 

1962.  

Det centrala draget i reformen var en sammanslagning av en rad olika skolformer till en 

gemensam grundskola. I denna skulle alla barn gå oavsett kön, social bakgrund och 

geografisk hemvist. Socialdemokraternas starka position möjliggjorde långtgående statlig 

centralisering och kontroll över den grundläggande utbildningen (Persson 2007, s 89).  

 

Målet med en gemensam, centraliserad grundskola var att skapa grunden för en jämställd 

och jämlik undervisning och utbildning. Detta för att stadga den svenska nationalstaten och 

ge lika förutsättningar för alla oberoende av social klass, kön, bostadsort och/eller andra 

faktorer som kan påverkar en persons utbildning. Runt 1970 och framåt började tron på att 
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samhällets styrka och den hårt styrande staten att knaka i fogarna. De olika lärarförbund som 

var aktiva vid den här tidpunkten drev olika linjer men gemensamt var att de rörde sig om en 

vilja att stärka lärarens plats i skolan och styrka utbildningens vikt för att skolan skulle bli en 

mer jämlik plats. (Persson 2007)  

 

Vidare lyfter Persson (2007) fram att grundskolan under 1980-talet blev kritiserad inom den 

politiska sfären. Dels från högern där den gängse åsikten var att skolan som myndighet 

svalde för stora summor pengar och var för lite kopplat till lokala företag och företagslivet i 

allmänhet. På andra sidan började Socialdemokratin och Vänsterpartiet att ge kritik till sin 

egen reform, då Grundskolan inte fungerade som en socialt utjämnande faktor mellan 

klasserna som på sikt skulle avskaffa ett klassamhälle. Lösningen blev att flytta ner skolans 

fokus till en mer lokal inriktning. I relation till en statlig finansiell kris flyttades den 

ekonomiska bördan ut på kommunerna genom den decentralisering och kommunalisering av 

skolan i två led av båda blocken. I dagens läge är skolan kommunalt styrd och 

skolmarknaden är öppen för att fria aktörer. Den ekonomiska aspekten av ett fritt skolval har 

lösts genom att varje elev har en fastställd skolpeng som följer med eleven genom hela 

skoltiden. 

 

6.1.2. Historiskt perspektiv på lärarrollen  

Eftersom skolan är en av samhällets äldsta institutioner så har även läraren en lång 

yrkestradition. Hjörne och Säljö (2009) konstaterar att de första skolorna som introducerades 

i Mesopotamien för ungefär 5000 år sedan, uppkom på grund av skriftspråket. Den här nya 

färdigheten räknas som den första som var för komplicerad för att lära sig ute i den dagliga 

verksamheten. Hjörne och Säljö refererar till Kramers då de beskriver att det abstrakta i 

läroprocessen har varit tydligt redan från början då Edubban (skrivarskolan) i princip gick ut 

på att öva skrivtecken som behövdes för att behärska skriftspråket. De menar att processen 

var ny av sitt slag då den gick ut på att lyssna koncentrerat, öva, memorera, repetera och 

skriva av andras texter. Det här är ingen naturlig process som ett barn behärskar utan det 

kommer av att vara elev och de menar att vara elev är något helt annat än att vara barn. 

Ordning upprätthölls genom att disciplinera eleverna, ofta med fysisk bestraffning. För att 

sätta läraryrket i perspektiv förklarar Hjörne och Säljö att under romarriket var käppen 

symbolen för läraryrket. Alla de här aspekterna har bidragit till att forma den traditionella 

lärarrollen. 
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6.1.2.1. 1840-1940-talet 

Persson (2007) redovisar för folkskollärarens utveckling under 1800-talet och påpekar att 

läraren stod under den lokala prästens administrativa befäl och utbildades av teologer på 

folkskollärarseminarier. Det innebar att kyrkan hade ett stort inflytande över lärarrollen och 

skolan i övrigt. Utbildningen handlade framförallt om undervisning i katekesen och var en 

lågutbildad yrkesgrupp, eftersom de saknade akademisk examen. Persson fortsätter med att 

lyfta fram att hela lärarkåren, från småskollärare till folkskollärare, började formera sig 

kollektivt för att främja gemensamma intressen då de ville ha ett ökat handlingsutrymme i 

skolan. Han belyser att lärarkåren “[g]enkom att alliera sig med staten och arbeta för ökad 

central styrning av skolan försökte lärarkåren att fjärma sig från kyrkan och lokalsamhället 

och på så vis öka sin autonomi” (Persson 2007, s. 86).  

 

I sin studie av hur lärarkåren formulerade bilden av läraren mellan åren 1880-1940 har 

Skog-Östlin (2012) beskrivit två olika bilder, beroende på huruvida beskrivning är 

folkskolläraren eller läroverksläraren. Studien handlar just om den ideala bilden av läraren, 

och inte hur verkligheten såg ut i Sverige. Den speglar två, ganska olika, läromästare där 

folkskolläraren står för framtid medan läroverksläraren står för tradition. Skog-Östlin påstår 

till och med att den förstnämnda sågs som närmast omnipotent, ett väldigt starkt ordval, och 

var både fostrare, föredöme och självständig i sina idéer med välgrundade argument. Denne 

skulle vara en skicklig undervisare med goda ämneskunskaper i allt från pedagogik och 

filosofi, till mer skolorienterade ämnen. Läroverksläraren var, till skillnad från 

folkskolläraren, utbildad på universitetet och stod för tradition och kultur. Hans främsta mål 

var att undervisa i sitt ämne och varken metodiska, pedagogiska eller psykologiska 

kunskaper var nödvändiga för att göra det, eller dessa var i alla fall underordnade 

ämneskunskapen. Han tog avstånd från andra arbetsuppgifter än just undervisningen, till 

skillnad från folkskolläraren som såg det som sin plikt att fostra framtidens undersåtar (med 

tiden kallade medborgare).  

 

Persson (2007) fortsätter med att belysa hur lärarna gärna såg sig själva som 

samhällsförbättrare och delaktiga i det socialdemokratiska samhällets uppbyggnad med 

fokus på rationalitet och social jämlikhet. Hjörne och Säljö (2009) påtalar dock att det fanns 

redan klara förväntningar när skolan öppnades för alla i mitten av 1800-talet. Hur 

lektionerna skulle bedrivas, de religiösa strömningarna, läraren som självklar auktoritet och 

katederundervisningen som inlärningsmetod är alla fasta strukturer som funnits med långt 
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tidigare än den allmänna skolan. Disciplinering i form av bestraffning fanns fortfarande kvar 

och skolaga blev inte förbjudet i Sverige förrän 1958 i och med folkskolestadgan. Skog-

Östlin (2012) reflekterar över det faktum att det gemensamma samhällsbehovet, istället för 

att tillfredsställa enskilda individers drömmar och behov gjorde att verksamheten stod i 

fokus och inte utgick från eleverna. Verksamheten var överordnad eleverna och de som inte 

kunde anpassa sig till en elevroll, passade heller inte in i skolan.  

 

6.2.1.2. 1940-idag  

Från 1940-talet fram till idag har lärarrollen kontinuerligt rört sig mot en mer elevcentrerad 

och mindre lärarstyrd roll. Dels har dagens läge flyttats med hjälp av styrdokument, men 

också andra faktorer, som en mer globaliserad värld, har lett till att lärare med olika 

ursprung etablerat sig i den svenska skolan. Mona Holmqvist och Eva Svedeberg (2011) 

skriver i “Hållbar lärare i en hållbar skola” att många lärare med just utländsk bakgrund 

finner den fördelaktig i dagens mångkulturella skola. De beskriver också att kontakten med 

hemmet och vårdnadshavare spelar en mycket större roll i dagens skola. Lärarrollen har 

också blivit mer byråkratiskt orienterad. En lärare sitter i olika arbetslagskonstellationer och 

ägnar mer och mer tid åt byråkratiska sysslor. Lärarrollen rör sig även mot en mer kvinnligt 

dominerad profession. Läraren av idag är alltså en person med stort fokus på byråkratiska 

arbetsuppgifter. Bland annat måste läraren utföra tidskrävande sysslor såsom införande av 

försenad ankomst i datasystemet. Läraren ses som mer elevcentrerad, om än fortfarande 

starkt kopplad till den mer traditionella rollen som förmedlare av kunskap.  

 

I skolans värld är uttycket “det sitter i väggarna” ett vedertaget begrepp. Med uttrycket 

menas att de som inträder i skolan bör veta sin plats för skolan är en gammal institution och 

har överlevt generationer av förändringar utan att påverkas nämnvärt. I avsnittet 

“Traditionsbunden skola” har vi påvisat hur skolan som institution och dess aktörer har vissa 

förväntningar på sig, och hur skolan och lärarrollen sett ut genom åren. Vi kan se att den 

förmedlande lärarrollen har varit den rådande och att skolans grunduppfattningar om hur 

lärande går till inte förändrats i alltför hög grad. Stora reformförändringar har skett, men 

eleven som mottagare och läraren som en auktoritet finns fortfarande kvar som en grundbult 

i hur klassrummet och skolan är uppbyggd. 

 

6.2. Utbildningsfilosofiskt paradigmskifte  
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6.2.1. Urval  

Enligt Bosse Bergstedt och Anna Herbert (2011) i Pedagogik för förändring har 

pedagogiken  

utvecklats i samklang med hur samhället har utvecklats. Nya pedagogiska teorier har ofta 

sitt ursprung i omvälvande händelser i samhället, till exempel krig och andra 

samhällsförändrande skeenden. Pedagogiken har under lång tid varit ett område där filosofer 

och psykologer har rört sig och utvecklat olika pedagogiska filosofier. Exempel är Platon 

och Sokrates men även Rousseau och mer samtida 1900-talsfilosofer. Med tiden har det 

pedagogiska fältet växt och idag är den ett eget forskningsfält. Vi kommer här nedan att 

beskriva några filosofer som vi anser ha drivit utvecklingen framåt inom det pedagogiska 

forskningsfältet mot den typ av pedagogik som idag är framträdande inom den västerländska 

sfären med demokrati och sociala samspel som fokus. De filosofer vi har valt att använda 

oss av är Jean Jaques Rousseau, John Dewey och Lev Vygotskij. Vi har valt de här tre dels 

för att de alla har fört fram de idéer som vi finner relevanta och intressanta för utvecklingen 

av den moderererande läraren. För att visa hur lång tradition tankarna om den modererande 

läraren har börjar vi med Rousseau. Vi ser Rousseau som en av ursprungstänkarna kring den 

modererande läraren. Han var före sin tid inom det kommunikativa lärandet med teorier 

kring elevers inneboende vilja att lära. Vidare redogör vi för John Dewey och hans teori 

kring lärandet genom handling. Vi finner att det är en central del i hur den modererande 

läraren skall fungera i ett klassrum skapat för eleverna. Vi tycker även att Vygotskij har en 

självklar roll i utformandet av den modererande läraren. Hans teori om hur just läraren är 

instrumentell i skapandet av de sociala förutsättningarna är för oss relevanta i det första ledet 

i skapandet av den modererande läraren. Nedan kommer vi att beröra deras bidrag till fältet 

mer specifikt.  

 

6.2.2. Jean Jaques Rousseau 1712-1778  

Redan på 1700-talet fanns det pedagogiska strömningar som för sin tid var banbrytande. 

Jean Jaques Rousseau (1762/1977) var före sin tid på flera områden och hans verk Émile 

eller Om uppfostran är en studie om en pojkes utveckling enligt självregleringens principer. 

Henry Egidius (2002) framhåller Rousseau som föregångaren till dagens pedagogik då 

dennes uppfostringsideal om den fria människan gradvis kom att bli vår tids ideal. Egidius 

förklarar att självreglering ingalunda betyder att eleven kommer att lämnas vind för våg, 
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tvärtom har handledaren (läraren) en stor roll i elevens utveckling. Rousseau (1762/1977) 

förespråkade barnets olika mognadsstadier, något som på 1700-talet ansågs tämligen 

ovanligt, och förklarade att läraren skall utgå ifrån barnets ålder eftersom varje 

mognadsstadium innebär speciella möjligheter och begränsningar. Rousseau kritiserade 

fokus på vuxenvärlden i undervisningen och sade bland många ting att:  

“Vi förstår aldrig att sätta oss in i barnets ställe: i stället för att ingå i deras idéer lämnar vi 

dem våra, och genom att vi ständigt följer våra egna slutsatser, hopar vi dem med alla våra 

vetenskapliga sanningar endast en mängd orimligheter och misstag i deras huvud.” 

(Rousseau 1762/1977, s 195).  

Likaså förklarade Rousseau att viljan för att lära hos ett barn är naturlig, och om inte läraren 

tar död på lärolusten med för avancerade problem så kommer eleven att behålla sin 

vetgirighet och utvecklas på egen hand. Egidius (2002) citerar Rousseau då han förklarar att:  

Man gör sig stor möda att utpröva nya metoder för att lära barn läsa: man uppfinner läsmaskiner, 

bokstavstavlor, ja, man förvandlar barnkammaren till ett boktryckeri. Locke tillåder till och med 

att man ska använda bokstavsklossar för att lära läsa. Är det ett klokt påhitt?... Ett mycket bättre 

medel, som man alltid glömmer, är önskan att lära sig läsa. Ge barnet denna önskan, så behövs det 

varken maskiner eller klossar, utan då duger vilken metod som helst. (Egidius 2002, s 24)  

Som genomgått i avsnittet ovan kan vi se att Rousseaus teorier finns kvar i dagens 

pedagogik. Han lämnar dock mycket att önska, och många av hans tankegångar är förlegade, 

framförallt gällande kvinnofrågan. Anledningen till att vi valt att ha med honom är för att 

visa hur långt tillbaka vi kan spåra dagens pedagogiska tankegångar.  

 

6.2.3. John Dewey 1859-1952 

 John Deweys (1916/1999) Demokrati och utbildning är ett verk som genom 1900-talet 

följer med den pedagogiska utvecklingen, från samhällsfokus till individfokus, för att 

optimera varje individs kunskapsutveckling. Han sammankopplar demokrati och utbildning 

på ett djupt filosofiskt plan och menar att utbildningen är en förutsättning för att samhället 

skall vara demokratiskt. Han menar inte utbildningen i den tidsepok han var aktiv inom, utan 

utbildningen som den borde betraktas. Det sociala livets fortlevnad kräver undervisning och 

lärande eftersom processen som det innebär att leva tillsammans i sig är bildande genom den 

sociala interaktionen. Han drar slutsatsen att “när civilisationen framskrider växer gapet 

mellan de ungas färdigheter och de vuxnas angelägenheter” (Dewey 1916/1999, s 42) vilket 

belyser vikten av skolan och vikten av att lära sig kommunicera.  
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Dewey (1916/1999) definierar skolan som en plats som framförallt har tre funktioner. Den 

första är att ge eleven tillgång till en förenklad miljö eftersom samhället som helhet är 

alldeles för komplext för att ta till sig om eleven inte har fått någon insikt. För det andra 

skall skolmiljön i största möjliga mån eliminera det negativa inflytande som elevens 

befintliga miljö kan ge uppkomst till, då hemmiljö och liknande kan vara problematiska med 

bristfällig social interaktion, och för det tredje skall skolan fungera som en språngbräda för 

att ge eleven möjlighet att höja sig över sin uppväxtmiljös förutsättningar, och få chansen att 

ingå i en vidare miljö. Dewey tillägger också att skolan har som uppgift att verka för 

integration och samhällelig utjämning.  

 

John Dewey menar, genom Biesta och Burbules (2003), att kunskap skapas genom 

meningsskapande. Genom att ha en pragmatisk syn på utbildning, med grunder i Deweys 

tankar om erfarenhetsbegreppet och kunskap, kan den traditionella lärarsynen utmanas. En 

lärare kan inte enbart fungera som en förmedlare av kunskap eftersom sanningen är relativ 

och beroende av sin kontext. Det betyder att eleven tillägnar sig kunskap med hjälp av 

läraren, inte beroende av denne. De konstaterar att lärarens roll tycks ha skiftat från att lära 

ut den allvetande sanningen till att istället leda eleverna in i en kontext av verkligheten. 

Deweys pedagogiska filosofi var i sin tid revolutionerande och stod för ett annorlunda och 

nyskapande sätt att förstå hur människor tillägnar sig kunskap, då han hävdade att genom att 

interagera med miljön runt omkring skapas en lärandeprocess.  

 

Biesta och Burbules (2003) förklarar att trots att erfarenhet är ett vitalt begrepp i 

inlärningsprocessen, menar Dewey att erfarenhet inte är detsamma som kunskap. Mellan 

erfarenhet och kunskap följer handling eftersom vi måste få en förståelse av elementen i 

handlingen. Erfarenhet blir alltså inte kunskap förrän vi kan reflektera över handlingen och 

bli medvetna om konsekvenserna av vårt handlande. Det är i reflektionen av handlingen som 

människan lär sig. I förlängningen betyder det att begrepp som stimuli och respons kan ses 

på ett nytt sätt, inte enbart som i experimentet med Pavlovs hundar och i den behavioristiska 

pedagogiken, utan en mer komplex handling som utgår ifrån den omgärdande miljön. 

Dewey menar att själva handlingen stimuli/respons enbart fungerar i retrospektiv eftersom 

objektet inte har en aning om konsekvenserna förrän handlingen är utförd, då objektet kan 

reflektera över förloppet. Som vi har nämnt tidigare, är det alltså i själva reflektionsfasen 
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som lärdomen finns. Den här typen av klassisk Trial and error kan dock ersättas av 

intelligent action
1
 genom kommunikation och användandet av symboler.  

Symboler har här en vid betydelse där de både kan representera bokstäver, skyltar och andra 

nedskrivna handlingar. Det föregående gör handlingar möjliga utan att i sig utföra 

handlingen. Men för att användandet av symboler skall fungera måste objektet förstå den 

handling som symbolen beskriver. Med det påståendet gör Dewey skolan legitim eftersom 

symbolerna i sig måste läras ut. Lärarens roll är att guida eleven in i diskursen med hjälp av 

symbolerna så att eleven kan få tillgång till ett språk de inte hade tidigare. I sin tur tillägnar 

sig eleven den nya diskursen och en ökad förståelse av diskursens språk. Eftersom eleven 

reflekterar och förklarar en handling, tillägnar denne sig kunskap; både tillsammans genom 

att lyssna; och på egen hand genom att förklara.  

 

6.2.4. Lev Vygotskij 1896-1934  

Lev Vygotskij levde och verkade dels i det tsarstyrda Ryssland, men även inom den 

Sovjetiska eran. Hans böcker och teorier var länge förbjudna att läsa i Sovjetunionen och 

kom inte upp till ytan i resterande världen förrän efter Sovjetunionens fall (Lindqvist 1999). 

Hans teorier grundas på att sociala möten skall hjälpa till att skapa kunskap hos elever och 

människor. Enligt Lindqvist (1999) berör han hur läraren skall agera då han påvisar att 

läraren tidigare har varit den enda källan till kunskap för eleverna, då läraren varit redskapet 

för utbildningen. Den roll Vygotskij själv anser att läraren bör anta är istället en 

uppmuntrande roll för att eleverna själva skall vara vetgiriga och skapa sin egen kunskap i 

de möten som sker i klassrummet. Läraren skall ge eleverna kunskap i att inte bara använda 

sig av andrahandskunskap, förmedlad av läraren själv, utan att skapa egen 

förstahandsinformation då han föreslår att “[e]leven uppfostrar sig själv.” (Lindqvist, 1999 s. 

235). Enligt Egidius (2002) tar han samtidigt avstånd från självregleringen, eftersom han 

betonar lärarens samspel med eleven är det som hjälper eleven in i nästa utvecklingszon. För 

att uppnå den typ av utbildning måste lärarens uppgift omformas från tidigare nämnda 

förmedlare, och bli något som vi väljer att kalla den modererande läraren i den sociala 

miljön. Enligt Lindqvist (1999) menar Vygotskij att läraren måste ordna den sociala miljön 

så att bästa möjliga utbildningsmöjligheter uppstår. Hon går igenom att han vidare förde 

fram att den lärare som inte längre förmedlar måste ha en högre utbildning och vara påläst, 

eftersom det krävs en annan typ av kunskap för att kunna ge eleverna den sociala miljö som 

                                                           
1
   “Intelligent action makes the process of choosing more reasonable, more intelligent than would be the case 

with ”blind” trial and errors” (Biesta & Burbules /2003, s. 40) 
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är givande för dem. Likaså är entusiasm viktigt, men inte grundläggande enligt Vygotskij. 

Han menar att lärarens entusiasm är delvis irrelevant eftersom en lärare som är entusiastisk 

inte nödvändigtvis gör rätt. Istället bör en lärare snarare vara utbildad i att skapa den miljön 

som krävs, än att vara entusiastisk i att skapa den.  

 

Lärarens roll i Vygotskijs teori är central för elevens lärande. Egidius (2002) beskriver hur 

Vygotskijs teori inbegriper läraren som måste lyssna på eleverna, observera dessa och förstå 

i vilken utvecklingsfas de befinner sig i, för att sedan ta sig an uppgifter som kan handleda 

dem in i nästa utvecklingszon. Eleven är central för lärarens roll och utan eleven kan inte 

läraren agera. Han hävdar även att eleven inte heller kan agera utan sitt språk. Petri Partanen 

(2007) lyfter Vygotskijs teori i ljuset av den moderna pedagogiken i Från Vygotskij till 

lärande samtal där han finner att Vygotskij satte stor tilltro till verktyg inom 

undervisningen, och då främst språket som ett verktyg. Språkets relevans inom utvecklingen 

hos eleven är central för Vygotskij. Språket är den brygga mellan kulturer och personer som 

är aktuell att använda sig av i de flesta situationer. Enligt Partanen menar Vygotskij att 

språket är en förlängning av vårt tänkande, som i sin tur är skapat och internaliserat i 

samhället och påverkat av vår kultur. Tanken omvandlas till ett internt språk för att i vissa 

fall yttras muntligt eller skriftligt, men även internt inom eleven själv. Den inre processen är 

viktig för att reflektera kring hur, och varför, det som sker framför och runt om eleven är 

relevant och applicerbar i dennes verklighet. För att sammanfatta Vygotskij är det centrala 

inom hans pedagogiska psykologiska teori samspelet mellan eleverna i den sociala 

situationen som skapas av läraren för att skänka en optimal läromiljö. Miljön är byggd kring 

möjligheter att samtala och ifrågasätta varandra. Ett öppet samtalsklimat där alla kan komma 

till tals och reflektera öppet och internt om vad som sker, och hur det kan appliceras. 

Samtalet och mötet är det viktiga, framförallt mötet mellan olika typer av människor från 

olika bakgrunder och olika tankeverksamheter. (Lindqvist 1999, Partanen 2007)  

 

6.2.5. Sammanfattning  

Efter att ha analyserat den ideala lärarens roll i klassrummet kan vi se att de filosofer vi valt 

att inkorporera i vår studie, och därmed vad vi anser vara den modererande föreställningen 

om läraren, har Rousseau (1762/1977), Dewey (1916/1999) och Vygotskij (1999) en 

liknande syn på utbildning och inlärning. Självklart finns det skillnader, men många av de 

tankegångarna går att härleda till den tidens människosyn; gemensamt för de tre är dock att 
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en elev lär sig bäst i relation och kommunikation med andra individer. Den sociala och 

kommunikativa verklighet som de förespråkar är något som tagits fasta på i dagens 

forskning. Rousseau skriver redan tidigt om hur elever måste få möjlighet att nära sin egen 

lust att lära snarare än att bli tvingade att lära sig. Det här påståendet går att applicera på 

både Dewey och Vygotskij när de talar om elevens vilja att lära. Dewey introducerar 

begrepp om hur lärandet sker genom handling. Handlingen är instrumentell och Vygotskij 

talar om klassrummets uppbyggnad kring social interaktion. Den modererande lärarrollen är 

influerad av dessa nydanande idéer om eleven som en aktiv aktör i läroprocessen. Med dessa 

tre filosofer vill vi skriva fram grunden för det ideal som vi kallar den modererande 

lärarrollen.  

 

6.3. Skandinavisk sociokulturell pedagogik 

 

6.3.1 Urval  

För att förankra de modererande tendenser som föregående avsnitt har beskrivit, kommer vi 

nedan att redogöra för tre skandinaviska pedagogiska forskares arbete. Dessa forskares 

resultat har hjälpt till att forma det modererande idealet vi tycks se i dagens svenska skolor, 

och är för oss välkända namn som funnits med under hela vår utbildning. Vi kommer här att 

visa hur de utbildningsfilosofiska teorierna från föregående avsnitt kan tillämpas i dagens 

samhälle. Vi tycker oss se att de forskare vi valt i den här sektionen är intimt kopplade till de 

filosofer vi valt tidigare i bakgrunden. Vi menar att Roger Säljö kan kopplas till Vygotskijs 

teori om det sociala klassrummet. Tomas Englund och hans deliberativa samtal är relevant i 

den mening att det är en stor del av ett kommunikativt klassrum och kan härledas till Dewey, 

vi ser det som en naturlig länk. Dysthe för fram idén om de autentiska frågorna, vilket dels 

Rousseau, men även både Dewey och Vygotskij har framfört teorier som kan ligga som 

grund för dessa. Elevers egen vilja att lära är central, och vi ser en tydlig koppling träda fram 

mellan hur den modererande läraren har växt fram inom forskningen under historien, och de 

här tre forskarnas idéer. De förspråkar en typ av utbildningsideal som är i enlighet med vår 

definition av den modererande läraren.  

 

6.3.2. Roger Säljö  

I avsnittet “Centrala begrepp” beskrevs den modererande läraren utifrån Roger Säljös (2000) 

beskrivning i Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv. Säljö utgår ifrån 
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lärandeteorierna, och lägger framförallt fokus på det sociokulturella perspektivets fördelar 

gentemot behaviorismen och kognitivismen. Säljö menar att den sociokulturella traditionen 

utgår ifrån att människan är både en biologisk och en sociokulturell varelse. Han förklarar 

att människan inte enbart är biologiska i den bemärkelsen att det finns en genetisk kod som 

styr vår inlärning, utan att människan likväl lär sig genom att interagera med andra 

människor och andra miljöer än dennes ursprungsmiljö. I det sociokulturella perspektivet är 

det framförallt betoningen på samspelet mellan sociala praktiker och intellektuella samt 

fysiska redskap som bevisligen pekar på att människan inte kan undvika att lära, eftersom 

varje individ tar med sig erfarenheter från olika sociala praktiker.  

 

Genom Carlgren beskriver Säljö hur nybörjaren i en social praktik eller färdighet deltar, och 

hur denne på så sätt skaffar sig erfarenheter vilka medverkar till att denne blir en kompetent 

aktör i praktiken. När nybörjaren blir en kompetent aktör och behärskar praktiken eller 

färdigheten vägleder och/eller stöttar denne andra nybörjare. Genom att vägleda med sin 

kompetens kommer nybörjaren efter ett tag kunna genomföra färdigheten med större 

autonomi, vilket gör att denne kommer att behärska uppgiften själv utan hjälp av sin 

handledare. Säljö menar att som deltagare i sociala praktiker börjar vi som åskådare och lär 

oss gradvis då vi blir bekanta med innehållet.  

 

Till skillnad från den syn på lärande som har funnits i ett historiskt perspektiv menar Säljö 

(2000) att vi inte kan se lärande som en dekontextualiserad färdighet. Eleven kommer inte 

att kunna ingå i den sociala praktiken, om denne inte får en inblick i den och får se helheten. 

Att se kunskap som separata delar, klart åtskilda från varandra, ger ingen känsla av 

förståelse. Han menar att i skolan, med sitt fokus på lärande, måste läraren ha förståelse för 

att lärande inte enbart sker i skolbänken utan överallt. Han hävdar att “[d]en traditionella, 

lärarcentrerade och textbundna, formen av undervisning håller på att förlora sin ställning 

som modell för hur kunskaper återskapas på ett framgångsrikt sätt. Utbildningssystemet 

omprövar, på sina håll motvilligt, sitt sätt att arbeta” (Säljö 2000, s 239). Han hävdar att i ett 

informationssamhälle innebär inte repetitioner och memorerande längre en läroprocess, 

eftersom informationen finns att hämta, i princip överallt, via Internet. Enligt Säljö innefattar 

inte lärande längre att få ta del av information, utan att faktiskt kunna tillskansa sig 

erfarenheter och använda sig av dessa i konkreta verksamheter.  

 

Säljö (2000) fortsätter med att beskriva åt vilket håll utvecklingen kommer att gå och menar 
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att det kommer att ställas ännu högre krav på just överblick, strukturering och begreppslig 

kunskap. Han menar att det viktigaste är att rikta in sig på essensen i de budskap som 

förmedlas, för det går inte att tillgodogöra sig både en textmassa och samtidigt hinna 

producera eget material. Att kunna dra egna slutsatser och att kritiskt kunna granska 

information är färdigheter som kommer att behövas för att processera och utvecklas i 

praktiken.  

 

6.3.3. Tomas Englund  

Ett av Tomas Englunds stora bidrag inom den skandinaviska pedagogiska arenan är 

utvecklandet av det deliberativa samtalet. I Englunds (2001) Deliberativa samtal som 

värdegrund: Historiska perspektiv och aktuella förutsättningar beskriver han deliberativ 

demokrati och deliberativa samtal som “[d]eliberation – ömsesidigt nyanserat övervägande 

av olika alternativ” (Englund 2001, s 5). Han förklarar att det deliberativa samtalet bygger 

på att en grupp med människor har skilda åsikter och i en samtalssituation rör sig mot 

konsensus. Han nämner konsensus som något som innebär en enighet. Inte nödvändigtvis en 

enighet i den bemärkelsen att alla håller med varandra, utan enigheten kan likväl vara att 

parterna är överens om deras skilda uppfattningar. Denna enighet är sedan grunden för ett 

beslutsfattande, då främst inom den deliberativa demokratin, men även inom det deliberativa 

samtalet då gruppen av individer kan samtala med varandra för att få en bild av ett problem 

ur olika synvinklar och skapa sig en mer nyanserad verklighet. Deliberativa samtal och 

värdegrund är centralt inom Englunds teori. Han sammanför deliberation, demokrati och 

värdegrund i en form av sammanlänkad verklighet. Enligt Englund är byggandet av den 

demokratiska värdegrunden till stor del byggd på de deliberativa kvalitéerna i ett klassrum.  

 

Englund (2001) menar att en definition av det deliberativa samtalet är komplicerad. Han 

väljer ändå att definiera deliberativa samtal på det här viset med ett fåtal kriterier som kan 

följas av ytterligare aspekter:  

Några av det deliberativa samtalets karakteristika är  

a) samtal där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme,  

b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det handlar 

bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument  

c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone komma 

till temporära överenskommelser  
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(Englund 2001, s 6)  

Inom den sociokulturella lärandeteorin är det viktigt att skapa en social situation i 

klassrummet där alla får säga sitt men också tillsammans kan återkoppla och acceptera det 

utfall som finns, även om de inte håller med om det. Svårigheter med större antal elever i en 

klass och utvärderingsproblematiken gör det problematiskt att följa ett större antal elever i 

en muntlig diskussion. Englund (2001) menar att kunskapsprocessen inom varje elev är det 

viktiga och den startas genom samtalet. Han beskriver kunskapandet som något som sker i 

relation till de problem som den sociala varelsen ställs gentemot och tvingas agera för att 

lösa och/eller ta ställning till. När en grupp samtalar kring de här problemen i ett fritt 

klassrum kan även de mindre pålästa snabbt skapa sig en bild av föreliggande problematik 

och ge sig in i samtalet. Det här kommer enligt Englund även att öka reflektionskapaciteten 

hos deltagarna.  

 

6.3.4. Olga Dysthe  

Olga Dysthe (1996) berör i Det flerstämmiga klassrummet det monologiska klassrummet 

kontra det dialogiska klassrummet. Det monologiska syftar till den mer traditionella 

lärarrollen där läraren står som ensam kunskapsbärare i klassrummet och lär ut till eleverna; 

det dialogiska klassrummet är centrerat kring samtal och dialogen mellan lärare och elev 

men även mellan elev och elev. Samtalet, eller snarare kommunikationen menar Dysthe 

betyder inte att alla är talare i ursprunglig betydelse, utan en talare kan uttrycka sig i till 

exempel skrift, och då fungerar skriften som ett rörligt verktyg för elever och lärare. Dysthe 

beskriver loggböcker som ett dialogiskt inslag som även får “tysta” elever att framföra sin 

röst då den inte behöver konkurrera med andra röster. Genom att skriva reflekterar eleven 

över sin läroprocess och skriften kan fungera som en språngbräda in i djupare reflektion. 

Hon väljer att introducera begreppet som autentiska frågor.  

 

Svårigheterna med det dialogiska klassrummet är enligt Dysthe (1996) att den monologa 

kulturen är djupt rotad och svårrubbad. Det innebär att läraren engagerar elever i dialog, ofta 

under till exempel läxförhör, för att ge eleven möjlighet att svara och ge sin syn på saken. 

Problemet är att lärarens dominans är total, i det avseende att läraren har maktpositionen i att 

sitta på de rätta svaren, och slutresultatet blir att eleven i princip fyller i lärarens tomma 

luckor i samtalet. Vidare är det problematiskt att, i princip, ingen koppling till elevernas 

egna erfarenheter finns i det monologiska klassrummet. Läroböckerna, som Dysthe menar är 

ständigt närvarande och grundläggande, skänker en väldigt liten möjlighet för eleverna att 
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koppla kunskapen till sina egna erfarenheter. För att komma runt de här problemen föreslår 

Dysthe ett arbete med autentiska frågor. Dessa autentiska frågor syftar till att ge eleverna en 

fråga utan ett självklart svar. Läraren skall sedan utifrån elevernas svar skapa sig en 

uppfattning om dennes kunskapsbildning och reflektionsförmåga. Frågorna kan vara 

formulerade som vad anser du om det? Eller Hur känner du inför 18 år som åldersgräns för 

att vara myndig? Likaså kan frågan vara ställd både i tal och/eller i skrift. Liknande frågor 

gör att elever inte kan vända sig till en lärobok eller memorerad kunskap för att ge ett 

korrekt svar vilket också innebär att läraren inte vet vad svaret kommer att bli eller vad som 

är det rätta svaret. Dysthe hävdar att de här frågorna hjälper läraren att få igång en spiral av 

reflektion och tankeprocesser hos eleverna, även de som inte svarar öppet utan enbart 

reflekterar. Vidare ökar eleverna delaktighet i utbildningen, inte bara känslan hos eleverna 

utan det är faktiskt något som sker. När eleverna är delaktiga i att utforma svaren på 

frågorna är de också delaktiga i skapandet av utbildningen och kunskapen i klassrummet. 

Ytterligare tillspetsat blir förfarandet om läraren binder ihop elevens svar i nästa fråga. 

Följdfrågorna ger en ytterligare förfining av svaren och reflektionsprocessen aktiveras, och 

det tidigare svaret omvärderas och stöps om i en ny form. Ny kunskap skapas i 

kommunikationens spår: Lärande genom handling som Dewey (1916/1999) skulle 

formulerat det.  

 

6.3.5. Sammanfattning  

Vi har valt att utgå ifrån dessa tre forskare för att beskriva den pedagogik som visar upp den 

modererande läraren som ett lärarrollsideal i skandinavisk skola. Den här pedagogiska 

strömningen står bjärt i kontrast till den förmedlande lärarrollen vi har beskrivit vara normen 

ur ett historiskt perspektiv. För att sammanfatta det skandinaviska perspektivet kan vi se en 

tydlig dragning mot det dialogiska klassrummet. De autentiska frågorna i kombination med 

ett deliberativt samtal ger forskningen en tydlig koppling till det Säljö (2000) benämner som 

“att lära för livet och att lära färdigheter snarare än rena faktakunskaper”. Vad Dewey 

(1916/1999) beskriver som Learning by doing är idag utvecklade till mer praktiskt 

applicerbar forskning. Fokus ligger på att få ett klassrum där samtalet är i fokus, och den 

egna inlärningsprocessen skall vara intimt kopplad till just samtalet och de frågor som ställs 

av läraren. Lärarens roll blir en mer modererande och inte lika styrande roll. De tre ovan 

nämnda forskarna applicerar de filosofers tankar som vi valt att utgå ifrån i den mån att det 

blir en mer praktisk vetenskaplig teori. Klassrummet blir en mer socialt strukturerad 
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läroplats än innan. Säljö, Englund och Dysthes gemensamma drag är att klassrummet och 

samhället rör sig närmare varandra. 
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7. Metod  

Vi har använt oss av kvalitativ textanalys i den här studien. Det är en tolkningstradition som 

kommer ifrån hermeneutiken. Den här vetenskapliga teorin utgår ifrån att tolka omvärlden 

och går därför tätt samman med textanalysen.  

 

7.1. Hermeneutik 

Gadamer (1989) förklarar att släktskapet mellan hermeneutik och den praktiska  

vetenskapsfilosofin bekräftas av att “... förståelse precis som handling alltid är ett vågspel 

och aldrig tillåter någon enkel användning av ett allmänt regelkunnande för förståelsen av 

givna utsagor eller texter” (Gadamer 1989, s 78). Han förklarar att hermeneutiken, till skill-

nad från naturvetenskapliga metoder, har en mindre säkerhet just eftersom det handlar om 

mänsklig förståelse och därför går att omtolka men häri ligger hermeneutikens styrka. Han 

menar att förståelsen i sig utvecklar människors självkännedom och öppnar för en bredare 

horisont mot världen. Enligt Gadamer fungerar hermeneutikens avsaknad av den universella 

sanningen snarare en möjlighet än ett problem, och menar att det finns belägg för att an-

vända sig av nämnda teori i vetenskapligt skrivande. Eftersom vetenskapsgrenar som inte är  

naturvetenskapligt förankrade inte kan kräva en liknande sanningshalt är därför  

hermeneutiken att föredra eftersom den utgår ifrån att tolka texter på bästa möjliga sätt. 

Gadamer belyser att vi måste acceptera våra förutsättningar när vi tolkar en text, för vi kan 

inte ändra på vart vi kommer ifrån. Han menar att trots att vi kommer från en viss  

förförståelse när vi tolkar en text innebär hermeneutiken att vi kommer att ha utvecklat en 

självförståelse och en bredare horisont i processen. 

 

7.1.1. Den hermeneutiska spiralen  

Hans Åkerberg (1986) väljer inledningsvis i sitt resonemang att benämna den analytiska  

processen som en cirkel. Ursprunget i cirkeln är där vi väljer ut en text eller ett fenomen att 

analysera hermeneutiskt. Han trycker på att vi alltid kommer att ha en viss förförståelse för 

texten/fenomenet, vilket är något som måste tas med i beaktning. Därefter fortgår processen 

genom att vi tolkar text/fenomen utifrån våra förutsättningar. Åkerberg beskriver hur, efter 

den inledande analysfasen då vi har uppnått en förförståelse utifrån dennes kontextuppfatt-

ning och bortförandet av olika förutfattade meningar, vi åter befinner oss på det första ste-

get. Nu kan en ny analysrunda initieras utifrån de nya förutsättningar som vi har skapat för 

oss själva. Åkerberg pekar dock på att de olika analysrundorna aldrig får uppfattas som se-
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parat åtskilda moment utan alltid leder till djupare förståelse. Processen kan ses som ett 

ständigt skifte  

mellan makro- och mikronivåer där makronivån representeras av förförståelsen som gör det 

möjligt för forskaren att studera de olika texterna på en mikronivå som leder till en ökad  

förståelse. Därför vill Åkerberg, genom Radnitzky, ansluta sig till en spiralrörelse istället för 

en cirkelfunktion. Likaså tycks Thurén (2007) anse att cirkeln ger en dålig bild utav  

analysmetoden. Även han förordar snarare en spiral som liknelse. Han menar att det är  

fördelaktigt att benämna det som en spiral för att ge uttryck för den ökade förförståelsen och 

det ökade djupet och nivåskillnaderna i analysen. 

 

7.2. Textanalys  

Den metod som har använts i den här studien för att undersöka de hinder som finns för den  

modererande lärarrollens är textanalys. Per Widén (2009) skriver att textanalysen har sin 

grund i den vetenskapliga tradition där analysarbetet kommer att utföras inom. Det betyder 

att textanalysen kan se olika ut beroende på vilken forskningsgren som arbetet produceras i. 

Vi har gjort en studie inom akademien Pedagogik, vilket gör att fokus inte har varit det-

samma som i, till exempel, en språkvetenskaplig textanalys. Widén (2009) förklarar att text-

analys går att göra utifrån tre olika dimensioner beroende på vilket fokus arbetet skall in-

neha. Den första dimensionen utgår ifrån upphovsmannen till texten och vilken kontext tex-

ten ingår i. Den försöker ge svar på vad upphovsmannen har tillskrivit texten för innebörder. 

Den andra  

dimensionen försöker analysera textens språk och innehåll. Den riktar sig helt utifrån texten 

och försöker bortse från faktorer utanför den egentliga textmassan. Den tredje dimensionen 

går ut på att utifrån texten se en samhällelig relation och vilka innebörder texten ger på  

samhället. Analysen blir då att försöka se hur texten bidrar till samhället och tolka in kultur 

och kontext i texten. 

 

7.2.1. Tillämpning av “den tredje dimensionen”  

I vår studie har vi utgått ifrån den tredje dimensionens textanalys. För att genomföra vår  

textanalys har vi använt oss av det Carl Anders Säfström (1999) kallar tolkande läsning. Han 

introducerar genom Cullen begreppen understanding och overstanding. Det första begreppet 

innefattar en förståelse av texten på dess egna premisser. Overstanding å andra sidan innebär 

att läsaren ställer frågor till texten som inte finns synliga i texten. Läsaren ställer texten i  

kontext med omgivningen och försöker få svar på vad texten utelämnar. Genom att ställa 
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dessa frågor reflekterar läsaren på ett djupare plan än att bara förstå. En textanalys går ut på 

att växelläsa mellan två olika lässtrategier kallade in- och utläsning. I inläsningen förstår vi 

texten på dess egna premisser och i utläsningen ställs frågor till texten som i förlängningen 

ger en förståelse av samhället i stort. I vårt arbete kommer in- och utläsningen synas i arbetet 

med analysen och i en referatdel av de texter vi har använt oss av. I föregående referatdel 

kommer vi att läsa texten på dess egna premisser. Utläsningen kommer i texten att synas i 

analysen, då vi reflekterar över vad de olika texterna inte säger rent ut, men vad det innebär 

för den modererande läraren. Genom det här växlandet mellan strategierna reflekterar vi 

över texten och förstår den på ett djupare plan. Den här dimensionen blir därför starkt  

sammankopplad med hermeneutiken, då den tillåter oss att fördjupa och utveckla våra resul-

tat i enlighet med spiralmodellen. Eftersom det är fokus på hur lärarrollen bör vara strukture-

rad och inte ett lika stort fokus på de hinder som kan vara aktuella har det varit vårt fokus i  

studien. Vi fokuserar på de strukturella hindren snarare än vad lärare tror kan vara hind-

rande, som i Teacher Thinking-traditionen. Likväl gör vi heller ingen effektivitetsstudie som 

kan anses vara resultatbaserad. I vår analys har vi försökt att ge en bild av lärarrollen och 

därefter analyserat varför idealet tycks svåruppnåeligt. I utläsningen har vi ställt frågan: Vil-

ket hinder utgör textens resonemang för att uppnå den modererande lärarrollen? Genom att 

sätta in  

texten i kontexten av den traditionellt förmedlande lärarrollen har vi kunnat se huruvida det 

finns ett glapp mellan traditionen och idealet. 

 

7.3. Urval och tillvägagångssätt 

Vi har valt att rikta in oss på forskning om lärarrollen. Genom att ha analyserat dessa  

studier har vi fått fram vilka hinder som finns för den enskilda lärarens uppnående av det  

modererande idealet i klassrummet. Empirin har valts ut med hjälp av sökorden lärarroll 

och Den goda läraren. De har valts ut både genom att söka i bibliotekets katalog men också 

i en “snöbollseffekt”, då en sökning leder till en annan tills vi slutligen fann rätt typ av 

material. Den litteratur vi har velat använda oss av skulle innehålla en beskrivning av den 

typ av lärarroll som vi har valt att kalla den modererande läraren, och även undersökningar 

av vad  

svårigheterna med att uppnå det sagda idealet tycks vara. Framförallt har vi riktat in oss på 

de svårigheter som olika forskare beskriver att lärare står inför i klassrummet. Från början 

försökte vi hålla ett fokus på kvalitativa intervjustudier då vi ville veta vad lärarna själva 

tyckte om sin situation. Men vi ändrade fokus och försökte istället att finna material som 
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utgår mer ifrån litteratur som beskriver lärarrollen i förändring och den typ av lärarroll som 

inte utgår ifrån den traditionella typen av undervisning.  
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8. Resultat 

 

8.1 Inläsning 

Nedan har vi lagt fram olika röster från lärare och forskningsbaserade resultat för att analy-

sera vart lärarrollen befinner sig i brytningen mellan de olika maktfaktorer som är aktuella i 

skolan, samt de traditionella och nya mönstren som framgår. De olika studierna berörs under 

rubriker som består av deras namn med författare. 

 

8.1.1. Föreställningar om den goda läraren av: red. Tomas Englund 

I Englunds (2012)  antologi Föreställningar om den goda läraren förmedlas en komplex bild 

av lärarrollen. Framförallt visas en splittrad bild upp där olika aktörer tränger in i skolan, 

antingen på grund av maktutövande eller av traditionella värderingar. De olika arenorna 

förespråkar olika lärarroller utifrån deras vinning, och frågan är om läraren i sig får det 

förtroende som deras utbildning ger dem rätt till eller om andra aktörers viljor i större grad 

utformar lärarrollen? Englund förklarar att “Den goda läraren” är en social konstruktion som 

ter sig olika beroende på vilket fokus diskussionen om lärarrollen har inom olika arenor. 

Han menar att de olika arenorna inom sitt område har format en diskursiv lärarroll som 

passar för deras syften. De olika ingångarna från arenorna kan skapa problem för den 

verksamme läraren då det blir svårt att veta vilket av de olika perspektiven denne skall 

lyssna på.  

 

Agneta Linné (2012) skriver i sitt avsnitt “Den goda läraren - en fråga om moral” hur 

lärarens position har skiftat från att ses som underordnad utövare av ett givet material till att 

bli en medarbetare i ett nationellt projekt som i princip vilar på varje lärares axlar. Läraren 

sågs som en garant för att balansera statens intressen gentemot individens frihet, eftersom de 

skulle fostra eleverna in en samhällsmoral präglad av medborgerligt ansvar för det 

demokratiskt byggda samhället. Genom Biesta för hon in ett resonemang om att vår tids 

omstrukturering i ljuset av globaliseringen medverkar till att skolan har drag av 

marknadstänk med en redovisningskultur, där resultaten står i centrum och frigör 

makthavare från ansvar så länge bokstäverna stämmer.  

 

Owe Lindberg (2012) hävdar att konstruktionen av lärarrollen har ändrats i och med ett antal 
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statliga utredningar som har gjorts under efterkrigstiden. Enligt Lindberg, som granskat 

SOU 2008:109, har lärarens roll flyttats från den individualiserade pedagogiken till att vara 

en person som skall skapa de sociala situationer och den “intellektuella variation” som skall 

finnas i klassrummet. Lindberg menar att den intellektuella variationen för eleverna kommer 

bland annat ifrån: Den sociala situationen, konflikthantering och bedömningspraktiker. De 

här aspekterna är något som läraren måste fokusera på och arbeta utifrån i sitt arbete för att 

få en funktionell klassrumsmiljö.  

 

8.1.2. Mellan tradition, demokrati och marknad: en analys av lärares 

identitetskonstruktion, i samtal kring etiska frågor i läraryrket av: Sara 

Irisdotter Irisdotter (2006) tar fasta på svårigheterna som möter lärare i klassrummet då 

hon i sin avhandling gör gruppintervjuer baserade på konstruerandet av läraridentiteten och 

vad som bör ingå i den. Hon för fram att de intervjuade lärarna tycks vilja dra en gräns 

mellan sig själva och eleverna för att få en begränsad arbetsbelastning och menar att 

eleverna inte behöver veta allt om läraren, medan läraren bör veta mycket om eleven.  

 

Irisdotter (2006) påpekar att den traditionella lärarrollen utgår ifrån gränsdragningar grundat 

på vilken typ av relation läraren bör ha till sina elever, och att läraren fungerar som 

kunskapsförmedlare, förebild och vägledare. Hon menar att det kan skapa svårigheter i den 

samtida skolan då kraven på lärarrollen har ändrats. Den nya läraridentitet som skapas är 

inte gångbar med den förra vilket gör att lärare har svårt att hantera de påfrestningar som 

följer med förändring. Hon pekar på att eftersom läraren ses som en kunskapsförmedlare är 

dennes krav på insyn och kontroll av undervisningen överordnat elevens integritet eftersom 

läraren inte själv lär sig något eller omdefinierar sin förståelse av världen och/eller utmanar 

sina etiska ställningstaganden i mötet med eleven. Hon betonar att det är viktigt att lärare 

reflekterar över sin egen persona och medvetandegör sitt förhållningssätt även om det kan 

vara svårt i den konventionella skolan. Genom Godson och Hargreaves förespråkar 

Irisdotter en verksamhet där samarbete mellan olika aktörer i skolan inte ses som en 

påfrestning utan som en naturlig del i skolan. De trycker på att samarbetet skall fungera som 

en naturlig förlängning i viljan att verka för öppenhet, kommunikation och ömsesidigt 

lärande. Irisdotter förespråkar en lärarroll som inte uppfattar sig som moraliskt och 

kunskapsmässigt omnipotent men som ändock hanterar sin roll som etisk och moralisk 

förebild med fokus på självreflektion.  
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8.1.3. Lärares arbete och kunskapsbildning av: Ann-Sofie Wedin  

Ann-Sofie Wedin (2007) berör i sin avhandling lärarens roll i sitt arbete genom intervjuer 

och observationer med och av lärare i klassrummet. Hon beskriver två lärare som anser att 

deras roll i klassrummet är att vara öppen för att kommunicera med elever, och att vara en 

social varelse som lever i en grupp. I den här typen av kommunikativ undervisning menar 

lärarna att det är viktigt att bjuda på sig själv och inte vara allvetande och tråkiga personer. 

Båda trycker på ett gott kunnande och vetande inom sitt ämnesområde för att ha en grund att 

stå på inför diskussioner med elever och för att kunna möta eleverna i en argumentation. 

Den ena läraren lyfter särskilt fram att för att kunna skapa de relationer som denne anser 

nödvändiga för en kommunikativ undervisning, måste läraren bjuda på sig själv och vara 

humoristisk. De tycker även att det kan underlätta om läraren har en aning om vad eleverna 

har för intressen och kan använda det i undervisningen. Lärarens kunskap om elevernas 

intressen är av stor vikt då de kan leda in undervisningen på områden som skapar extra 

intresse och vilja att utveckla egen kunskap. Wedin lyfter att det därmed är relevant för 

läraren att vara aktiv och personlig med sina elever för att skapa ett band att arbeta utifrån 

inom undervisningen.  

 

Vidare innehåller Wedins (2007) intervjuer och observationer uppfattningar av lärarna när 

de interagerar med eleverna. En av faktorerna som förs fram av den ena läraren är att öppna 

frågor har varit en hjälp i dennes arbete för att föra utvecklingen framåt i klassrummet från 

den katederbundna undervisningen. Läraren förklarar att frågorna gör att innehållet i 

undervisningen förs framåt och att planeringen inte behöver vara strikt genomförd. Det finns 

tid för sidospår och diskussioner och elevernas svar på frågorna är det som driver ämnet 

framåt. Wedin analyserar att lärarens stil ändå är styrande i den mån att det är läraren som 

ställer de flesta frågorna och styr ordet i relativt stor mån. Läraren är inte heller benägen att 

röra sig helt bort från strukturerad undervisning i form av till exempel arbetsblad och 

tavelundervisning. Lärarna menar att strukturen är instrumentell för att hålla elevernas fokus 

uppe och fånga in dem på nytt efter raster och liknande uppbrott. Den lite hårdare styrda 

strukturen ger läraren möjlighet till just detta. Båda lärarna i avhandlingen anser att det 

största problemet för att få igång en aktiv och relevant dialog, med någon form av 

sammanhang under en längre period som involverar större delen av klassen, är att elevernas 

koncentrationsförmåga brister. Problematiken med att elever inte orkar, kan eller vill 

koncentrera sig menar de båda är en av de största svårigheterna med att försöka driva 
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diskussioner framåt. De för fram att en del elever verkar vara helt ointresserade av att 

samtala inför klassen även om läraren ger dem beröm för svar som egentligen inte 

nödvändigtvis är helt korrekta. Wedin framhåller i sin analys att läraren inte längre bara lär 

ut till elever som lyssnar. Det är en mer komplicerad bild än så. Hon menar att hennes 

intryck är att den största delen av kunskapsbildande sker genom interaktion mellan lärare 

och elev med inslag av läraren pratar och eleven lyssnar. Majoriteten av lärandet går dock 

genom en interaktion mellan lärare elev eller elev och elev, vilket Wedin för fram är en stor 

del av lärarens uppgift. 

 

8.1.4. Lärarrollen i förändring av: Leif Isberg  

Leif Isberg (1996) hävdar att lärarens arbetsroll rört sig från en individualistisk kunskapssyn 

till en kunskapssyn baserad på kontextualiserad kunskap. Den kontextuella kunskapen är 

den typen av kunskap som är relevant i en grupp och/eller går att applicera i det vardagliga 

livet på ett enklare och mer renodlat sätt än till exempel att räkna upp kungalängden. Dock 

hänvisar Isberg till Ingrid Carlgren när han förklarar att problematiken ligger i att elever i ett 

klassrum är individer och deras inlärning är individuell. Han konstaterar att det är en sak att 

en process är kollektiv och socialt grundad, men att det kollektiva lärandet skapar en tanke 

av att alla elever kan lära sig samma sak samtidigt under samma tidsperiod. Isberg menar att 

läraren har till uppgift att skapa den sociala situationen, samtidigt som läraren skapar en 

individuellt anpassad inlärningssituation för varje elev. Han förklarar att problemet för 

läraren är den snäva tidsaspekten. Denne har en kursplan och läroplan att följa och den får 

inverkan på hastigheten som undervisningen rör sig i. Han menar att tidsbristen kan lösas 

genom att skapa elevernas kunskap med hjälp av inlärningsprocessen snarare än i kunskaps-

förmedlingen. Lärarens uppgift blir att underlätta och individualisera elevens studieprocess 

och lära denne att förfina den. Därmed inte sagt att det är en enkel väg att gå och Isberg 

forsätter med att påvisa att processfokus i undervisningen är viktig för att hinna med. 

 

8.1.5. Nyare forskning om läraren av: Gerhard Arfwedson  

Lärarsocialisation är enligt Arfwedson (1994) den typ av forskning som visar en normativ 

bild av hur yrket egentligen är och vilka traditioner som sitter i väggarna. Yrkessocialisation 

i allmänhet är en företeelse som ses på med positiva ögon inom högstatusyrken, eftersom 

den ger en bild för den nya utövaren som är relevant och fördelaktig. Det är även en 

företeelse som nämns i hög grad inom de här yrkenas utbildning och då i positiva ordalag. 

Därmed fastslår Arfwedson att det går att anta att läraryrket inte är ett högstatusyrke då 
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yrkessocialisationen, eller lärarsocialisationen, inte har en framträdande roll inom 

utbildningen eller inom praktiken. Han menar att det har blivit tydligt att reformer och nya 

administrativa metoder snarare stoppar upp, där de egentligen borde föras vidare från de 

praktiserande lärarna som blivit fortbildade. Istället är det de föreställningar som sitter i 

väggarna som förs vidare. Detta menar han kan medföra problem med reformer inom 

skolan. Arfwedson ställer upp ett flertal förklaringar till fenomenet utifrån tidigare 

forskning. Den forskningen visar att det i stor utsträckning är en negativ bild som ges i 

media, politik och i forskning kring läraren. Forskningen som bedrivs är ofta 

behovsorienterad och därmed riktar den in sig på någon negativ aspekt av lärarens yrke. 

Detta skapar en negativ bild av lärarrollen även hos den professionella läraren. 

 

8.2 Utläsning 

 

8.2.1 Den bristfälliga lärarsocialisationen  

Arfwedsons (1994) skriver om lärarsocialisationen och menar att handledarna som skall leda 

in de nya lärarna i yrket helt enkelt misslyckas i att ge dem den introduktion och möjlighet 

till yrkesutveckling som fungerar mer tillfredsställande inom andra professioner. Det här kan 

ses som ett av de största problemen med lärarrollens motsträviga framåtrörelse. Den djupt 

rotade känslan av att en lärare är den som förmedlar kunskap till elever gör att den 

traditionella rollen dröjer kvar. Framförallt finns det problem med lärarsocialisationen, då 

studenter och nyexaminerade lärare tycks fostras in i den traditionella lärarrollen. 

Verksamma lärare tycks ha tendenser att följa i gamla mönster och inte verka för ett 

förändrat klassrumsklimat. Både Skog-Östlin (2012), Arfwedson (1994) och Säll (2000) 

pekar på att en aspekt av den bristfälliga lärarsocialisationen kan spåras till att lärarens roll 

är starkt kopplad till allmänheten, vilket gör att den schablonartade lärarrollen består. De 

menar att skolan är, till skillnad från många andra professioner, något som de flesta 

människor har varit i kontakt med. Säll lyfter fram att förmedlande av kunskap är något som 

skett under en lång tid och större delen av befolkningen, inklusive lärarstudenter, har idag 

varit i kontakt med en lärare som har undervisat på det konventionella sättet och har därmed 

skapat sig en uppfattning om hur läraren skall vara. Föreställningen om lärarens roll som 

förmedlare, och att nyexaminerade lärare socialiseras in med en negativ bild av 

institutionen, inverkar på nya lärare och hindrar lärarrollen att utvecklas mot det 

modererande idealet. Trots det är skolan en institution som hela tiden är i rörelse, om än 
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trögrörlig. Den rörelsen gör att många reformer och nya forskningsrön uppstår och 

genomförs. Hargreaves (1998) menar att beslut som genomförs utan att vara riktigt 

genomtänkta ofta får negativa konsekvenser vilket medför att verksamma lärare blir 

konstant utsatta för ett gytter av nya rön och råd. Därmed hinner de aldrig bli trygga i sin roll 

och kan utveckla en rigiditet mot förändringar. Konsekvensen kan då bli att 

lärarsocialisationen tappar sin positiva effekt. Den bristfälliga lärarsocialisationen kan i 

ljuset av schablonartade föreställningar och den negativa bilden ute i verksamheten vara ett 

stort hinder i uppnåendet av det modererande idealet. 

 

8.2.2. Byråkratiska sysslor 

Isberg (1996) påpekar att lärarens konstanta tidsbrist är ett av de största hindrena för att 

uppnå ett modererande klassrumsklimat. Läraren får mer och mer byråkratiska sysslor att 

utföra, samtidigt som undervisningstiden minskar, vilket bidrar till att läraren inte hinner 

med att skapa och planera inför ett öppet klassrum. Tidsaspekten gör det svårt för lärare att 

verka för ett modererande klassrum rent praktiskt, något vi även kan härröra till Linné 

(2012) då hon framhåller att dokumentation används för att “hålla ryggen fri”. 

Dokumentationen används inte som ett led i att utveckla elevens kunnande i samklang med 

eleven, utan mer som en redovisning av att läraren och eleven har gjort sitt bästa. 

Dokumentation blir för läraren ytterligare en börda som måste redovisas istället för att 

användas som ett medel för att ställa frågor och fördjupa elevens kunnande. Dysthe (1996) 

skriver att dokumentationen kan fungera som en länk mellan lärare och elev som öppnar 

ytterligare en nivå av kommunikation, men att den traditionella förmedlarrollen är alldeles 

för djupt rotad för att den här strategin skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Hon skriver 

att lärarens totala dominans i klassrummet hindrar den typen av kommunikation. För att 

återkoppla till tidsaspekten kan vi se att dokumentationen är ytterligare en av de saker som 

gör att läraren har svårt att gå ifrån sin traditionella lärarroll. Istället för att fungera som en 

dialog med eleven tar den bara upp tid som kunde gått till att planera lektionstid. I samband 

med vad vi i nästa avsnitt kommer skriva om den globala arenans insyn i det svenska 

klassrummet kan vi se att dokumentation mer handlar om att visa upp ett arbete väl utfört än 

att fördjupa elevernas erfarenheter- och kommunikationsutbyte. 

 

8.2.3. Eleven som global representant skapar tryck utifrån  

Linné (2012) förklarar att lärarens krav utifrån att fungera som en garant för att 

morgondagens samhällsmedborgare skall bli kompetenta, tenderar att skifta fokus från 
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modererande lärarens svårfångade kunskapsgrepp till det mätbara förmedlandet. Detta kan 

ses som ett led i att Sverige jämförs med andra på den globala marknaden. Skolsituationen 

blir då en indikation för hur samhället står sig internationellt, och måste därför också mätas 

med internationella måttstockar. Den kunskapssyn som en modererande lärarroll för med sig 

är inte direkt överförbar i internationella jämförelser, eftersom skolan som institution ser 

olika ut beroende på landstillhörighet. Lärarens attityd och vilja att utveckla undervisningen 

blir då inte central, eftersom att nå globala framgångar och få effektiva, välutbildade 

medborgare är mer relevant. Samhällets fokus på resultat hindrar nytänkande hos läraren. 

Liksom Wedin (2007) för fram att en struktur i klassrummet kan hindra lärare från att verka 

för ett modererande klassrum, har en lärare som har en global arena att arbeta utifrån, varken 

tid eller stöd från samhället att verka för förändring. I förlängning betyder mindre styrda 

men mer innehållsrika läro- och kursplan med en stramare tidsram att röra sig inom, att 

läraren väljer att ha en strukturerad och kontrollerbar miljö att undervisa inom. Med ett 

friare klassrum blir resultaten svårmätbara och delvis försvinner lärarens roll som en global 

aktör. Resultatens jämförbarhet med andra länder blir lägre och en effekt bör vara att skolan 

blir mindre resultatbaserad. I förlängningen hindrar samhällets resultatfokus läraren att verka 

som en moderator i klassrummet. 

 

8.2.4. Traditionell struktur i klassrummet hindrar det modererande idealet 

Wedin (2007) beskriver att de intervjuade lärarna ogärna går ifrån den konventionella 

strukturen i klassrummet eftersom av deras erfarenhet kan det skapa otrygghet i 

klassrummet. Lärarna lyfter fram att eleverna har blivit upplärda till att bete sig på ett visst 

sätt i skolan, och om den strukturen bryts kommer det att skapa förvirring och otrygghet, 

vilket påverkar lärarna och klassrumsmiljön. Dock verkar det finnas en vilja att röra sig mot 

ett mer öppet modererande klassrum. Lärarna påstår sig vilja utveckla en mer dialogisk 

verklighet i klassrummet men uttrycker rädsla för en brist på koncentration hos eleverna och 

i förlängningen ett kaosartat klassrum. De menar att eleverna behöver ett strukturerat 

klassrum för att uppnå optimala resultat. Läraren tycks vara trygg i rollen som en styrande 

part i klassrummet med inslag av dialogliknande företeelser. Den här rollen kan vara ett 

resultat av en missvisande lärarsocialisation tidigt i lärarens karriär, i likhet med den vi 

beskrivit ovan. Likaså inverkar eleverna oförmåga att faktiskt koncentrera sig och/eller 

medverka i diskussioner till att lärarna inte ser meningen med att förändra 

klassrumsstrukturen. Ett hinder för lärarens modererande roll blir därför att lärare inte tycker 

sig se att eleverna klarar av den typ av förändring som det innebär. Det strukturella 
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klassrummet verkar som en hämmande faktor på lärarens vilja att förändra. 

 

8.2.5. Individuell inlärning kontra social miljö  

Trots att det inte är parallellt applicerbart med idén om en modererande lärare bidrar den 

förmedlande lärarrollen till hur lärarrollen tycks vara utformad idag. Isberg (1996) gör en 

skillnad på den sociala miljön i klassrummet och den individuella inlärningen, och menar att 

det finns en spänning däremellan som gör det svårt för läraren att agera på ett modererande 

sätt. Han menar att det är lärarens uppgift att skapa en social miljö men ändock främja den 

individuella inlärningen. Lärarrollen har gått från att vara individuellt inriktad till att utgå 

ifrån den sociala kontexten som ges i klassrummet, men skall samtidigt ändå ge individuella 

resultat. Det är fortfarande viktigt att särskilja elevens kunskapsprocess från det kollektiva 

erfarenhetsutbytet, något som inte alltid förmedlas till den praktiserande läraren, vilket 

skulle kunna bidra till förvirringen som tycks råda om vad den modererande lärarrollen 

innebär. Likväl kan ett hinder i ledet mot ett modererande klassrum vara elevernas bristande 

koncentrationsförmåga. Eleverna orkar helt enkelt inte hålla fokus uppe under en längre 

period för att ha en meningsfull diskussion. En aspekt är också att eleverna påverkas av 

andra skeenden, som till exempel raster och klasskamrater, därav kan 

koncentrationsförmågan avta. En elev kan även ha upplevt saker utanför skolan som 

påverkar hur aktiv och engagerad denne orkar vara i skolan. Händelser utanför skolan kan 

påverka elevens individuella inlärning. Eftersom eleven ingår i ett större socialt 

sammanhang i klassrummet kan den enskilda eleven påverka hela gruppen. När eleverna 

inte orkar upprätthålla en optimal social inlärningsmiljö hindras läraren från att vara 

modererande och kan lätt falla tillbaka i traditionella mönster. 

 

8.2.6. Asymmetrisk maktrelation skapar inte en modererande miljö  

Irisdotter (2006) för fram att läraren ser sig som överordnad eleven och inte som en del av 

gruppen. Med överordnad eleven menar vi att läraren har ett övertag i klassrummet eftersom 

det i slutänden är läraren som bedömer eleven, därför kommer det alltid att vara en 

asymmetrisk relation. När läraren inte ser sig själv som en del av gruppen, i den mån som en 

modererande lärare bör göra, skapas inte en ultimat studiemiljö, eftersom läraren inte öppnar 

sig för elevernas utbyte av erfarenheter. Moderatorrollen kräver ett erkännande från läraren 

till eleven, något som få lärare tycks villiga att ge eleverna. Maktstrukturen behöver inte 

vara synlig, men faktum är att läraren alltid kommer att vara överordnad eleven eftersom det 

är en bedömningssituation, och kommer därför inte att samverka i klassrummet på lika 
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villkor som eleven. Irisdotter förklarar att den lärarroll som finns i skolan utgår ifrån vilken 

typ av lärare som förespråkas av utövaren och även av andra aktörer. Hon menar att det 

finns en brist eftersom talet om lärarrollen inte har ändrats utan enbart byggts på med fler 

begrepp. Läraren skall fortfarande fungera som en kunskapsförmedlare men samtidigt även 

vara förebild och vägledare. I samband med lärarens ovilja att erkänna eleverna som 

kunskapsbärare och inte mottagare hindrar det läraren att utveckla ett ultimat modererande 

klimat baserat på utbyte av erfarenheter i klassrummet. 
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9. Diskussion  

Vi tycker oss kunna se att dagens lärare har en mer modererande lärarroll än den 

traditionella förmedlarrollen. Vi kan dock se att tydliga tendenser av den förmedlande 

läraren finns kvar. Efter att ha analyserat den insamlade datan kan vi se att läraren i stor mån 

inte känner sig tillräckligt säker i rollen som modererande lärare. Vi tycker oss se att 

fenomenet visar att det inte finns tid att genomföra den typ av undervisning som förespråkas 

av pedagogiska forskare. Vi hörsammar Englunds (2012) tal om att lärarrollen är en social 

konstruktion som färgas av olika arenors egen vinning av att konstruera lärarrollen till sin 

fördel. Diskussionen om dagens lärarroll är därför spretig beroende på vilka aktörer som 

ställs mot varandra. På grund av de skillnader som finns blir det svårt för den verksamme 

läraren att ansluta sig till en typ av lärarroll då de olika rösterna inte är i samklang. Det här 

skulle kunna ses som en fördel då läroplanen som sådan inte föreskriver en specifik typ av 

metodik/lärarroll utan ålägger varje lärare att göra egna aktiva val. Utifrån vår studie kan vi 

dock visa att det är aningen mer problematiskt eftersom de olika arenorna, tillsammans med 

den historiska aspekten, hindrar den utvecklingen. Istället blir det som vi tidigare hävdat, att 

den modererande roll som förespråkas av forskarna har svårt att få gehör då de olika 

arenorna inte strävar åt samma håll. Kollisionen mellan vad samhället förväntar sig av 

lärarens uppdrag och vad utbildningsfilosofin förespråkar tycks göra att den enskilde läraren 

inte vågar ta steget att fullfölja de nya rön som har presenterats. Trots att den här 

problematiken ligger på en samhällelig nivå gör den avtryck även för den enskilda lärarens 

klassrumssituation.  

 

Diskussionen om lärarrollen är komplex då samhällets storskaliga uppfattningar inverkar på 

den enskilda läraren i form av strukturella hinder. De olika problem som läraren ställs inför i 

vardagen blir självklart avgörande för hur läraren ser på sin egen profession. I analysen förs 

ett flertal orsaker fram som hindrar läraren att gå mot det modererande idealet, då det finns 

en genomgående tradition inom professionen som delvis förespråkar en mer traditionell roll. 

Vi resonerar även kring om det är möjligt för en lärare i dagens skola att praktisera det 

modererande ideal vi har beskrivit. Klarar läraren av alla sina komplexa arbetsuppgifter och 

är skolans miljö med regler och maktstrukturer en plats där förändring kan ske? Enligt vår 

undersökning är en del av maktstrukturen lärarsocialisationen, som både Arfwedson och Säll 

hävdar är bristfällig. De praktiska erfarenheter som interaktion mellan verksamma lärare och 

studenter och/eller nyexaminerade lärare innebär, tycks cementera traditionella roller istället 
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för att vara en progressiv resurs för de båda. Men i och med att ett stort fokus i 

lärarutbildningen är att verka för ett moderererande förhållningssätt i det enskilda 

klassrummet borde en gradvis förändring av utlärningen att genomföras när dessa 

nyutbildade lärare kommer ut på skolorna. Vi tror inte det är möjligt att passa in en lärare 

med de modererande värderingarna fullt ut i nuläget. Men vi tror att det är en förändring 

som pågår. När storskaliga samhällsstrukturer inverkar på klassrumssituationen hindras den 

enskilda läraren att gå emot förväntningar som samhället har på läraren. 

 

Både Isberg(1996), Wedin(2007) och Irisdotter(2006) berör strukturella problem i dagens 

skola, där möjligheter tycks saknas för läraren att vara så modererande som behövs för att få 

tillgång till de fördelar som den modererande lärarrollen innebär. Strukturella problem, 

såsom tidsaspekten som vi tidigare berört, gör att läraren inte kan ägna full uppmärksamhet 

åt undervisningen och eleverna. Istället går tiden åt till dokumentation (Isberg 1996, Linné 

2012) som hindrar läraren att röra sig emot den modererande lärarrollen. Tiden behöver 

istället läggas på bland annat dokumentation av eleverna istället för eleverna. Tiden är, för 

den verksamme läraren, en av de största faktorerna som ställer läraren avvaktande till de 

förändringar som förespråkas för att nå ett mer dialogiskt och kommunikativt klassrum av 

bland annat Dysthe (1996) och Englund (2001). I bakgrundsmaterialet har vi beskrivit olika 

pedagogiska grepp som förespråkas av bland annat Dysthe och Englund. I studien kan vi 

dock se ett mönster då dagens lärare inte tycks ha tid att genomföra varken de samtal som 

Englund (2001) förespråkar eller använda sig av den typ av dokumentation som Dysthe 

(1996) beskriver.  

 

I relation till det modererande idealet kan vi i Wedins (2007) avhandling se att lärare inte 

känner sig tillräckligt motiverade av eleverna att ha ett progressivt klassrumsklimat. Det 

traditionella klassrummet med läraren som förmedlare och eleverna som mottagare tycks 

vara den rådande formen i skolan. Enligt lärarna tenderar eleverna att vilja ha en traditionell 

struktur för att kunna arbeta framgångsrikt med sina uppgifter. Wedin menar att strukturen 

bör ge en möjlighet att öka den koncentrationsförmåga som behövs för att fungera optimalt i 

ett klassrum. Lärarna i studien menar att eleverna är formade efter institutionen och behöver 

det traditionella klassrummet för att kunna koncentrera sig på skolarbetet. Vi anser dock att 

de fördelar som den fullt ut omformade skolan, i det modererande klassrummet, skulle 

innebära är något som är eftersträvansvärt. Vi kan se anledningar till att använda sig av ett 

mer uppstrukturerat klassrumsklimat, än den fria undervisningsform som den modererande 
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lärarrollen står för, men fördelarna med att ha en modererande lärarroll uppväger 

bekvämligheten med det traditionella klassrummet. Att elever skulle hindra läraren för att de 

förstnämnda kräver en traditionell struktur, bottnar i att skolsystemet ännu inte har anammat 

det modererande idealet som förespråkas. Trots att forskningen visar på de fördelar som 

skulle uppnås i ett modererande klassrum tycks inte lärarna i Wedins studie kunna se en 

långsiktig förändring.  

 

Läroplanen har förändrats över tid och har bidragit till en mer dialogisk och kommunikativ 

skola, men skolan som global representant är ett hinder för att övergå till en mer 

modererande lärarroll. Skolan måste vara jämförbar och konkurrenskraftig på den 

internationella marknaden och därmed blir utvecklingen mot det förespråkade idealet 

långsam. Detta i enlighet med att internationella jämförelser går på enkelt, mätbara resultat. 

Ett av de största hindren för att läraren skall ha en modererande roll i klassrummet ligger hos 

andra instansers vilja att påverka lärarrollen så att den passar deras syften. Om varken 

samhället, eleverna eller lärarna vill verka för förändring i samma riktning så kommer 

utvecklingen mot det modererande idealet inte att ske i snabb takt. Det resultatfokus som 

finns i dagens globala samhälle skapar en press på läraren att snabbt få fram höga resultat 

som är enkelt mät- och jämförbara. Därmed får den modererande processen stå tillbaka till 

fördel för den traditionella lärarrollens resultatfokuserade undervisning.  

 

Studien visar att ett hinder mot det modererande idealet är att läraren inte ses, av varken sig 

själv eller av eleverna, som en medspelare i laget utan snarare en domare. Därmed ställer sig 

läraren utanför det sociokulturella samspel som i ett modererande klassrum är optimalt. I 

kombination med den individualistiska tradition som finns hos eleven befinner sig läraren 

fortfarande i en maktposition kontra eleven och skapar en asymmetrisk maktbalans i 

klassrummet. Vi är medvetna om att läraren måste ha någon form av överordnad ställning i 

klassrummet för att kunna föra undervisningen framåt men i vår undersökning kan vi dock 

se att maktasymmetrin hindrar eleverna att våga vara öppna och lära av varandra. 

Exempelvis, en elev som inte vågar säga vad den tycker eller tror, kommer troligtvis inte att 

vara aktiv i klassrumsdiskussioner eller i ett möjligt deliberativt samtal, eftersom det finns 

en möjlighet att denna medverkan kan påverka betyget. Därmed är det viktigt att fokusera på 

en mer, men inte fullständigt, neutraliserad maktbalans i klassrummet för att läraren skall bli 

mer utav en medarbetare om än med en maktposition. 
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9.1. Metoddiskussion  

Svårigheterna med att göra en textanalys har framförallt varit det överväldigande materialet 

som vi haft att välja på i urvalsskedet. Att behålla fokus på vår utgångspunkt och inte blanda 

in våra egna tankar eller annan forskning som inte är relevant för oss har varit svårt. 

Eftersom det inte är ett lika avgränsat material som om vi skulle valt en annan typ av studie, 

säg intervjuer, har det varit svårt att avgränsa sig. Likaså har urvalet av texter vållat en del 

bekymmer eftersom det har skrivits väldigt mycket i forskningsfältet. Trots det har vi inte 

funnit att just vår utgångspunkt har varit översållad av annat forskningsmaterial. Vi tror inte 

att resultatet skulle differentiera om vi skulle valt annan litteratur, möjligen skulle vi ha 

funnit fler och kanske andra hinder för den modererande läraren. Om vi däremot skulle ha 

valt att förlägga fokus på ett annat land än Sverige, är det inte säkert att resultatet skulle 

blivit detsamma. Den skandinaviska pedagogiken skiljer sig på flera håll gentemot övriga 

världen. Den modererande läraren har inte samma genomslagskraft i Asien, eller för den 

delen i centrala Europa heller.  

 

I efterhand kan vi inte se att vi kunde använt oss av en annan metod än just textanalys. 

Textanalys tillåter tolkning både av textens innehåll, men framförallt också en tolkning av 

vad texten väljer att undanhålla. Vi valde att angripa ämnet med en textanalys eftersom vi 

tyckte att det behövdes någon form av sammanställning på området. Inom området har 

forskningen främst varit förlagd på ett storskaligt samhällsplan och inte fokuserat på den 

enskilda lärarens problematik. Studier har gjorts, vilka vi har använt oss av i empirin, men 

ingen större sammanställning av vad alla dessa problem gör för den modererande läraren ute 

i skolan. 
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10. Slutsats  

Studien har kommit fram till att det finns ett antal hinder som ligger i vägen för att läraren 

skall kunna utveckla ett modererande klassrum. Dessa hinder kan relateras till läraren i den 

traditionella förmedlarrollen. Den traditionsbundna skolan inverkar på den enskilda läraren 

på ett flertal sätt:  

 Den bristfälliga lärarsocialisationen  

 Byråkratiska sysslor  

 Eleven som global representant skapar tryck utifrån  

 Traditionell struktur i klassrummet hindrar det modererande idealet  

 Individuell inlärning kontra social miljö  

 Asymmetrisk maktrelation skapar inte en modererande miljö  

Den traditionella lärarrollen hindrar den modererande läraren att fungera fullt ut. Vi menar 

att de värden som skolan lutar sig tillbaka mot gör det omöjligt att få den nya typen av 

lärarroll att fungera, eftersom den traditionella förmedlarrollen är så djupt rotad i samhällets 

struktur. Men vi vill avsluta med att trycka på att det finns stora fördelar för att genomgå de 

förändringar mot en lärarroll som drivs av tanken att vara en modererande lärare. Skolans 

demokratiuppdrag utgår ifrån tanken att eleverna skall bli fullgoda samhällsmedborgare och 

bidra till ett svenskt välstånd. Vi menar att den lärarroll som förespråkas av 

utbildningsfilosofin och den pedagogiska forskningen borgar för att forma våra elever till 

kritiskt tänkande och kunskapstörstande samhällsmedborgare.  

 

Självklart betyder inte nödvändigtvis ett eliminerande av strukturella hinder att det 

modererande idealet uppnås. Men likväl är det ett nödvändigt steg på vägen i skapandet av 

det modererande klassrummet. De hinder som vi har påvisat i resultatet är ständigt 

närvarande i klassrummet. Deras länk till de storskaliga, mer samhälleliga problemen med 

resultatfokus och sociala förväntningar gör dem inte lätthanterliga. Det finns troligen ingen 

enkel lösning men vi tycker oss se en förändring i lärarrollen. Den långsamma rörelsen mot 

den sociokulturella lärandeteorin i klassrummet är fördelaktig eftersom det i alla fall tyder 

på en förändring som går åt ett modererande klassrum. Lärarrollen idag är komplex och dras 

mellan de traditionella värden som har legat till grund för skolan och de nya forskningsrön 

som hela tiden växer fram. Exakt var på skalan lärarrollen befinner sig idag går inte att svara 
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på eftersom varje lärare är en individ som själv väljer hur mycket av den aktuella 

forskningen denne vill praktisera. Dock vill vi påpeka att samtidigt som det finns synliga 

sidor av den modererande lärarrollen så tycks det alltid finnas spår av den traditionella 

förmedlaren.  

 

Samhället idag är uppbyggt kring en individuell tradition och en problematik för det 

modererande klassrummet är att läraren måste brottas med bedömningen som en 

individfråga, trots att den sociala miljön har en stor inverkan på inlärning. Vi har inget bra 

svar på hur det skall lösas då vårt samhälle idag bygger på ett urvalssystem som borgar för 

en betygssättning. Men som vi ser det är rörelsen mot det modererande klassrummet igång. 

Lärare tenderar att använda sig av Dysthes (1996) autentiska frågor och liknande typer av 

undervisning. Det förekommer samtal med deliberativ karaktär i klassrummet, vilket är ett 

steg mot det modererande idealet.  

 

Bristfällig lärarsocialisation i kombination med samhälleligt tryck gör att lärarrollen hela 

tiden blir ifrågasatt utifrån. När en nyexaminerad lärare får höra att de tankar och ideal som 

denne har tagit till sig under utbildningen, möts av negativitet blir processen mer trögrörlig. 

Men de som väljer att stå upp mot yttre tryck, och blir inspiratörer för sina elever och 

medarbeta, är de som för förändringen framåt. Talet om lärarrollen idag grundar sig i 

traditioner och väldigt djupa rötter som kan vara svåra att gräva upp, trots att den 

pedagogiska utvecklingen går åt ett annat håll. Alla människor har en relation till skolan, 

och därmed också till läraren. Många har därför också en bild av hur läraren skall undervisa, 

en bild som varierar även inom kåren. I förlängningen kanske det inte är så konstigt att 

lärare väljer en traditionell undervisningsform och är återhållsamma med modererande 

inslag. Därför tror vi att lärarrollen alltid kommer ligga någonstans på skalan mellan just 

traditionen och idealet.  
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11. Vidare forskning  

Under arbetet med vår uppsats har ett myller av frågor ställts och ett antal sidospår har  

avverkats. För att sätta in vår uppsats i forskningsfältet vill vi även lägga fram ytterligare  

tankar som tål att funderas på. Vidare forskning med hjälp av vårt material skulle kunna vara 

att ställa sig frågan: Vad gör den nya lärarrollen för morgondagens samhälle? Vi menar att 

det finns klart positiva effekter av den modererande lärarrollen men det skulle vara intres-

sant att gå igenom dessa utifrån ett samhälleligt perspektiv. Eleven som skolats i den socio-

kulturella, modererande andan, hur påverkar det eleven i framtiden när denne skall fungera 

ute i  

samhället? Vad finns det för fördelar, och finns det några nackdelar? Vi menar att  

demokratiuppdraget uppfylls på ett mer tillfredsställande sätt med den modererande  

lärarrollen som grund, hur skulle det i framtiden kunna påverka demokratin inte enbart i  

skolan, utan framförallt i Sverige? Vidare bör ett fokus i forskningen ligga på hur de större  

samhälleliga problemen kan kringgås eller lösas. Likaså hur det ska definieras och bli mer 

tydliga för läraren.  
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