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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärarrollen karaktäriseras i filmer och TV-serier 

under 2000-talet. I undersökningen görs en framställning av karaktärernas utmärkande drag 

samt en indelning i kategorierna: The Good, The Saint, The Sad och The Bad. I resultatet 

ställs karaktärernas drag i förhållande till människosyn och etiksyn. Sist men inte minst dras 

några tänkbara slutsatser utifrån resultatet. 

 

The purpose of this essay is to highlight how the popular culture, focusing on film and TV-

series during the 2000’s, describes the characterization of the teachers’ role. The survey gives 

a description of the character´s significant features and the character´s are placed in one of 

these four categories: The Good, The Saint, The Sad and The Bad. In the result, these features 

are set in relation to the vision of human beings and the vision of ethics. Last but not least, 

some conceivable conclusions are drawn from the result. 
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1. Inledning 
 

The test of a good teacher is not how many questions he can ask his pupils that they will answer 

readily, but how many questions he inspires them to ask him which he finds it hard to answer.
1
 

 

Det finns många sätt att tillägna sig bilden av ett yrke, en av de mer framträdande 

uppfattningarna ges av media däribland filmer och TV-serier. Som lärarstudent är det inte helt 

ovanligt att jag möts av uppfattningar om att jag på grund av mitt yrkesval innehar vissa 

karaktärsdrag och egenskaper som definierar mig som person, snarare än mitt faktiska 

beteende. Vi möter läraryrket på fyra olika sätt; (1) genom att vi går i skolan, (2) genom att vi 

har barn som går i skolan, (3) genom debatten om läraryrket i media och sist men inte minst 

(4) genom film och TV-serier. Följaktligen har de flesta människor uppfattningar om skolan 

och lärare då majoriteten av oss har kommit i kontakt med dess organisation. 

 

Roy Fisher, Ann Harris & Christine Jarvis menar att representationerna i populärkultur hjälper 

oss att analysera de värden och uppfattningar som vi har om lärare och undervisning.
2
 

Forskning visar att media har stor inverkan på människor, däribland TV-serier och filmer. 

Mediebilden av ett yrke kan ses som en påverkansfaktor i dels yrkesval hos unga och dels i 

vilken bild allmänheten får av en yrkesroll eller organisation. Likande forskning finns inom 

andra yrkeskategorier, där det framgår att stereotypbilden i populärkultur är kopplad till unga 

vuxnas karriärsval vilket gör det rimligt att anta att det är likadant inom läraryrket.
3
 Oavsett 

om stereotypbilden är positiv eller negativ väljer den breda massan oftast att endast se 

stereotypbilden och inte individerna bakom.
4
 

 

Filmer och TV-serier når ofta stor publik i olika åldrar. Vi har en förmåga att leva oss in i 

karaktärerna som ofta blir föremål för våra känslor – vi skrattar, gråter, fördömer och 

förälskar oss i dem och inte minst identifierar vi oss med dem. Lika gärna som filmen blir en 

flykt från vardagen, kan den skildra vår egen värld. Jag tror inte att film enbart skildrar 

verkligheten, utan filmen påverkar den. Med andra ord tror jag att film och TV-serier kan 

förstärka föreställningar och tankar som människor har om ett visst yrke. För att kunna 

bekämpa stereotypbilder måste de först undersökas och synliggöras. Jag har därmed valt att 

skriva en uppsats om hur lärarrollen framställs i populärkultur, med inriktning mot film och 

TV-serier under 2000-talet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärarrollen karaktäriseras i filmer och TV-serier 

under 2000-talet. 

 

Frågeställningarna är: 

 Hur karaktäriseras lärarrollen i filmer och TV-serier under 2000-talet i förhållande till 

människosyn? 

 Hur karaktäriseras lärarrollen i filmer och TV-serier under 2000-talet i förhållande till 

etiksyn? 

                                                 
1
 Okänd författare. 

2
 Fisher, Roy; Harris, Ann & Jarvis, Christine. 2008. 

3
 Peresie, Michelle & Alexander, Linda B. 2005; Rydbeck, Kerstin. 2004. 

4
 Peresie, Michelle & Alexander, Linda B. 2005. 
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2. Tidigare forskning 

Det finns en del forskning om lärarens gestaltning i populärkultur, om än har jag inte hittat 

någon forskning som går in under mina urvalskriterier med betoning på årtalen. Den 

forskning som finns är förhållandevis gammal, vilket gör att det finns få studier om 

gestaltningen av lärarrollen i filmer och serier från 2000-talet och framåt. Det är i den här 

luckan min studie kan bidra till forskningsämnet. 

2.1 Artiklar om lärarrollens framställning i populärkultur 

Colleen Gillard har tittat närmare på begreppen dålig lärare och dålig förebild.
5
 Gillard menar 

att det är en skillnad mellan att vara en dålig lärare och att vara en dålig förebild, något som 

ofta misstas exempelvis i filmen Bad Teacher. Huvudpersonen i filmen använder droger, 

dricker alkohol, är otrogen, använder ett fult språk och uppvisar olämpligt sexuellt beteende. 

Visserligen mycket olämpliga egenskaper men Gillard menar att dessa nödvändigtvis inte gör 

karaktären till en dålig lärare, snarare en dålig förebild. En dålig lärare däremot misslyckas 

med att undervisa, ignorerar problem som uppkommer för att undvika hög arbetsbelastning 

och utnyttjar systemet för egen vinning. Vidare menar Gillard att Hollywood-rollen av den 

goda läraren är förutsägbar; en lärare som slåss underifrån och får en stökig klass för att i 

slutet av filmen ha vunnit klassens förtroende och omvänt dem. Utmaningen för dagens 

filmskapare är att den sortens bra undervisning som sker i klassrummet numera ofta händer 

”offstage”, i lektionsförberedelserna. De bästa lärarna visar inte någon hjältemässig 

föreställning, de är inga underhållare som pratar längst fram i klassrummet, utan de är oftast 

funna nästan osynligt coachande från bakgrunden. Riktigt bra undervisning är mindre om den 

framförande läraren och mer om den framförande studenten.
6
 

 

Bernard Beck tar upp den högaktuella problematiken om yrkets förändrade framställning och 

oroande bieffekter av denna. Beck menar att läraren har framställts som hjältekaraktär i filmer 

under en lång tid, ett äro värt yrke som sannerligen har förtjänat respekt. ”The respect for 

teachers is also echoed in the image world of popular culture, so our appreciation for real 

teachers may underlie the positive meaning they are assigned as teachers – characters in 

works of imagination”.
7
 Dessvärre verkar lärarens hjälteroll av att vara en medlare mellan 

subkulturer och samhället i stort har försvunnit, och med den även respekten för yrkesrollen. 

Numera är fokus till stor del istället på den dåliga arbetaren. Samtidigt poängterar Beck att 

bilden av en dålig lärare inte är något nytt, utan har funnits med i historiens gång och ofta som 

motpol till bra lärare. Det som däremot är oroväckande är filmer som Bad Teacher där 

huvudkaraktären framställs som en dålig arbetare, men orosmomentet är dock inte 

huvudkaraktären utan det är avsaknaden av bra lärarexempel som motpoler. Beck anser att 

karaktären är omgiven av kollegor som frammanar skratt och medlidande hos publiken: 

gympaläraren som inte kan klättra i rep, den prisbelönta kollegan vars metoder är gamla och 

barnsliga osv. Huvudkaraktären är en stark och tydlig parodi på lärarrollen, karaktärerna i 

bakgrunden har inte denna framställning och Beck menar att även om det finns en komisk bild 

över dem visar de även upp en tragisk sida med viss sanningshalt.
8
 

 

                                                 
5
 Gillard, Colleen. 2011. 

6
 Gillard, Colleen. 2011. 

7
 Beck, Bernard. 2012:89. 

8
 Beck, Bernard. 2012. 
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Steven R Thomsen har i sin studie jämfört hur lärare porträtteras i amerikanska filmer med 

trender i allmänhetens uppfattningar av lärare och utbildningssystem. I undersökningen 

framkommer att den vanligaste typen av porträtt är god vs ond, där den goda läraren utmanar 

det onda – som antingen är en annan lärare eller administrationen. Utifrån bildningsteori och 

symbolisk konvergerings teori menar Thomsen att det går att erbjuder potentiella förklaringar 

med någon form av validitet. Slutligen framkommer att båda teorierna menar att upprepad 

exponering till myter och teman av filmer med lärare och undervisning borde ha inflytande på 

individers uppfattning av lärare och utbildningssystem.
9
 

2.2 Studier om lärarrollens framställning i film och TV-serier 

Susan Ellsmore har studerat sambandet mellan reella lärare och fiktionsbilden i filmer och 

TV-program. Studien bygger bland annat på att utbildningsverksamheter har blivit ett allt mer 

aktuellt ämne i tidningar och media, numera är det som händer i skolans verksamhet öppet för 

allmänhetens beskådan. Förändringen började under 1980-talet när lärarens självstyre om vad 

undervisningen skulle innehålla ifrågasattes. Dagens lärare arbetar i ett starkt förändrat 

utbildningslandskap gentemot tidigare generationer, vilket har lett till svårigheter för lärare att 

omsätta egna undervisningsteorier i praktiken. Ellsmores undersökning baseras på filmer och 

TV-program där karaktärerna som studeras har en av huvudrollerna, och där ett antal reella 

lärare i samråd har analyserat lärarrollerna och undervisningsmetoderna.
10

 

 

Film och TV-program är gjorda i underhållssyfte och därmed är det lätt att betrakta dem som 

texter utan koppling till vare sig verkliga lärare eller verklighetens skola. Om än framkommer 

det i Ellsmores undersökning att kopplingen mellan reella lärare och karaktäriseringen i 

många fall är relativt stor, då verkliga lärare tenderar att vända sig mot film för identifikation 

och/eller alternativa lösningar på dilemman. 
 

The charismatic teacher film may help recharge real world teachers’ emotional batteries because 

their storylines seem to offer some solution to an individual’s concerns. It is not uncommon for 

people to turn to fiction to find examples of the same sorts of problems they face in their daily 

lives in order that they, through identification with a fictional character’s experience, can work 

through and resolve their real life dilemmas.
11

 

 

I studien framkommer att verkliga lärare upplever en försköning av läraryrket i bemärkelsen 

att karaktärerna oftast endast har en klass att ansvara för och samtidigt är fria att sätta sin egen 

agenda i undervisningen. Verklighetens lärare måste förhålla sig till både lärarprogram, som 

säkerställer undervisningskvalitén, och standardiserade test. Många av de reella lärarna som 

ingick i undersökningen menar att en drömbild visas i studiens filmer och serier, det finns 

exempelvis ingen magisk nyckel som omvänder elever med problem. Vidare framkommer att 

de verkliga lärarna upplever att karaktärerna ofta är mer bekymrade över relationen till 

eleverna än undervisningen i ämnet. Kontentan blir att eleverna hamnar i första hand och 

ämnet i andra hand, vilket några av lärarna fann frågande. Därmed kan tyckas att kopplingen 

mellan reella och fiktiva lärare är relativt liten, men det framkom diskussioner där lärarna 

utifrån filmkaraktärerna fick tips och idéer om hantering av undervisningssituationer, 

dilemman eller liknande vilket bekräftar Ellsmores utgångspunkt i att lärare ibland vänder sig 

mot populärkultur för identifikation och hantering av dilemman.
12

 

 

                                                 
9
 Thomsen, Steven R. 1993. 

10
 Ellsmore, Susan. 2005. 

11
 Ellsmore, Susan. 2005:129. 

12
 Ellsmore, Susan. 2005. 
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Roy Fisher, Ann Harris och Christine Jarvis har studerat den textuella syntesen mellan 

utbildning och populärkultur. Studiens syfte var att undersöka hur människor och platser, som 

är involverade i undervisning och utbildning, representeras och porträtteras i och genom 

populärkultur. De har bland annat studerat den kritiska kompetensen hos karaktärerna för att 

kunna sortera och definiera bra respektive dålig lärare, samt dels sexuella relationer utifrån 

läraren som potentiell partner och dels ur ett moraliskt perspektiv bland elever och 

studenter.
13

 

 

Fisher m.fl. kommer fram till att det går att dela in lärarframställningen i fyra kategorier: The 

Good, The Saint, The Sad och The Bad.
14

 De två första är snarlika och i resultatet 

framkommer att gemensamt för dem är att läraren framställs som en hjälteikon. Populärkultur 

framställer ofta den goda läraren som något den är född till, det vill säga det är en medfödd 

förmåga. Vidare menar Fisher m.fl. att det är svårt att avgöra vad som kännetecknar en god 

lärare, då det ofta bygger på individuella egenskaper. Ett tydligt kännetecken är dock ofta att 

läraren ställs mot och utmanar några vanliga principer som förknippas med professionalism, 

och där läraren utifrån individuella förmågor exemplifierar en förebildsmodell av god praktik. 

I exempel med the Sad and the Bad framkommer istället teorier om att karaktärerna ofta 

åsidosätter sina egna önskningar för organisationens. Kontentan blir att när föreställningen om 

att lärare, liksom präster och sjuksköterskor, ska vara mer dedikerade till sitt jobb än den 

medelmåttiga personen, bryts, och det framgår att de ”bara gör sitt jobb”, anses detta ofta som 

ett misslyckande. En bidragande faktor är dessutom att lärare förknippas med kunskap och när 

det framkommer att de inte kan allt bidrar även det till den negativa bilden. Sist men inte 

minst, menar Fisher m.fl. att den dåliga läraren kanske får sitt största motstånd när den i 

framställningen inte lever upp till föreställningen om att den ska försvara och inte skada unga 

människor.
15

 

 

I studiens sammanställning av representationen av läraren som en sexuell varelse 

framkommer att den ofta är feminiserad. Manliga lärare är ofta presenterade som objekt för 

skolflickors fantasier, men sälla som fullblommade romantiska hjältar. Fisher m.fl. drar 

slutsatsen att yrket inte verkar ha den status eller sexuella glamour som kan kopplas till en 

romantisk hjälte och därför blir de istället ofta objekt för skolflicksförälskelser. 

Representationen av tvåvägs förhållanden mellan manliga lärare och skolflickor är däremot 

ofta mycket mörkare. De visas vanligtvis inte utan kopplas till förbjuden men ack så genuin 

kärlek, där två personer tampas med sociala restriktioner. ”In such tales adolescent female 

sexuality often acquires an almost terrifying power, threatening any male teacher who steps 

out of the strictly desexualised role he must maintain”.
16

 Den kvinnliga läraren däremot 

framställs ofta som fantasiobjekt för både skolpojkar och vidare manlig publik. Undervisning 

är presenterat som naturligt för kvinnor, genom vilket de vårdar snarare än kontrollerar. 

 

Mary M. Dalton har bland annat undersökt framställningen av den bra respektive dåliga 

läraren i filmer och TV-serier. Dalton menar att vi lånar historier från filmer för att hjälpa oss 

själva som karaktärer och organisera tillvaron i våra dagliga liv. I studien framkommer att 

Hollywood i näst intill alla fall delar in lärare och deras undervisning i bra respektive dålig 

kategori. Det som kännetecknar bra lärare är att dessa ofta inte är perfekta men att de 

verkligen bryr sig om eleverna. De involverar sig i studenterna och är villiga att göra rätt mot 

dem trots personliga kostnader. Den goda läraren framstår ofta som en outsider och ogillas av 

                                                 
13

 Fisher, Roy; Harris, Ann & Jarvis, Christine. 2008. 
14

 Fisher, Roy; Harris, Ann & Jarvis, Christine. 2008. 
15

 Fisher, Roy; Harris, Ann & Jarvis, Christine. 2008. 
16

 Fisher, Roy; Harris, Ann & Jarvis, Christine. 2008:104. 
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både administrationen och kollegor. Genom denna framställning skapas medlidande med den 

enskilda goda läraren som står ensam mot institutionen, där avsaknaden av makt gör det 

omöjligt för läraren, även med elevernas begränsade hjälp, att vinna. Genom att göra läraren 

till en outsider förebygger det att läraren involveras i kollektiva handlingar med andra lärare 

och det eliminerar möjligheten för dialog mellan den goda lärare och representanten från 

utbildningsbyråkratin. Oavsett hur sympatisk vi finner läraren på skärmen, blir makten mellan 

individuell hjälte och kraften att vara för stor för honom eller henne att toppa den 

institutionella hierarkin. Med andra ord, den goda läraren slår i underläge och driver ofta en 

ensam kamp mot utbildningssystemets upplägg.
17

 

 

Medan den goda läraren blir involverad med elever på personlig nivå och ser ut att genuint 

gilla dem, är den typiskt dåliga läraren uttråkad av eleverna, rädd för dem eller angenämt 

intresserad av att dominera dem. Den dåliga läraren presenteras ofta som varken gillad eller 

ogillad bland kollegorna men som en viktig del i skolsystemet måste denne bli accepterad 

eller åtminstone respekterad. Medan den goda läraren gör undervisningen personlig för att 

möta behov i elevernas vardagsliv, använder den dåliga läraren sig av standardiserade 

program för att undvika personlig kontakt med eleverna. Den dåliga läraren har sällan 

huvudrollen utan presenteras ofta som en motpol till den bra.
18

 

2.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Forskning inom ämnet berör framförallt förhållandet mellan bra och dåliga lärare, samt vilka 

bieffekter framställningen i populärkultur kan ha på yrkesrollen. Det framkommer att 

respekten för yrkeskategorin verkar ha försvunnit tillsammans med lärarens förändrade roll. 

Forskningen berör även den högaktuella bilden av en dålig arbetare, där det framkommer att 

denne inte nödvändigtvis måste vara en dålig lärare – det är skillnad mellan att vara en dålig 

lärare och att vara en dålig arbetare. Kontentan blir att lärarens roll förändras och frågan är om 

populärkulturens framställning av yrket ger en rättvis tolkning av lärarens roll i klassrummet? 

Det största problemet är kanske inte när fiktionsbilden karaktäriseras som en dålig lärare eller 

arbetare, utan när det saknas motpoler till denne som visar hur bra undervisning sker. 

 

Forskningen berör även kopplingen mellan reella lärare och fiktionsbilderna, där det 

framkommer att reella lärare ibland tenderar att vända sig till populärkulturen för identifiering 

och hantering av dilemman. Vidare tas det upp etablerade framställningar och 

kategoriseringar av lärarrollen, exempelvis The Good, The Saint, The Bad och The Sad. I 

flera studier återses gemensamma drag som kännetecknar bra respektive dåliga lärare. Sist 

men inte minst går det att finna studier om lärarrollens framställning ur ett genusperspektiv. 

                                                 
17

 Dalton, Mary M. 2007. 
18

 Dalton, Mary M. 2007. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Stereotyper 
Stereotyper är en vanligt förekommande term inom socialpsykologi där man menar att 

begreppet är en beskrivning för hur vi uppfattar andra. ”Stereotyper är de allmänt hållna 

uppfattningar vi tillskriver en viss kategori människor […] [exempelvis] ’rödhåriga människor 

är hetlevrade’, ’blondiner är dumma’, ’smålänningar är snåla’”.
19

 Stereotyper används ofta för 

att vi inte orkar med alla enskilda intryck som vi möter, genom att generalisera och skapa 

enkla stereotyper sparar vi både tid och kraft när vi tolkar ny information. Vi erfar många 

stereotyper från andra, oftast från personer som har stor betydelse och som med lätthet kan 

influera oss. Många stereotyper lär vi oss som barn, därav har vi inte haft möjlighet att 

värdera dess realitet. 
 

Vanligen är dessa inlärda eller ärvda stereotyper av ’tyst karaktär’, de är icke uttalade och ej 

medvetandegjorda. […] När vi väl lärt oss stereotyper placerar vi lätt in olika personer vi möter i 

’rätt’ stereotypkategorier. Därför kan vi också behandla den vi möter på ’rätt sätt’, eftersom 

stereotyperna oftast är kopplade till någon form av norm.
20

 

 

I användandet av stereotyper är det lätt att olika folkgrupper stämplas som mindre värd 

samtidigt som ”vi” som anses ”normala” stiger i värde. Genom att vi definierar dem som 

motsatser definierar vi även oss själva, det blir ett vi och dem förhållande. ”Vi bildar negativa 

stereotyper om dem som är motsatser till de egenskaper eller förhållningssätt som vi värderar 

högt i vår egen kultur”.
21

 Stereotyper skapas vanligtvis genom yttre kännetecken; hudfärg, 

längd, klädstil etc. ”Konsekvenserna av stereotyper kan vara att vissa grupper av människor 

redan från början har en sämre utgångspunkt än andra”, och risken finns att folkgruppen som 

förknippas med en viss stereotyp tillslut även definierar sig själva som denna stereotyp.
22

 

Således finns en risk att stereotyperna blir självuppfyllande profetior. 

 

Stereotypbilder är således inget nytt och det finns inom alla yrken. Stereotyper är ett ofta 

återkommande inslag i media och populärkultur. Inom film och TV-serier används 

stereotypbilder flitigt och motiveringen är enkel: ”[m]an slipper presentera alla personer så 

noggrant, vilket skulle ta en väldigt stor del av filmens längd”.
23

 Det innebär att karaktärerna 

får tydligt utmärkande drag, för att snabbt kunna identifieras som en viss typ av person. 

Stereotyper användes till en början för att hjälpa publiken att förstå berättelsen samtidigt som 

de fyllde en ekonomisk funktion. Publiken vet vad de står för vilket gör att det inte finns 

någon mening med att utveckla karaktäriseringen. Stereotyper kommer och går, vanligtvis 

skiftar de beroende på politiska och kulturella kontexter. Man skulle kunna säga att 

stereotyper representerar en frigörelse av våra fördomar samtidigt som de spelar på dem.
24

 

3.2 Analysverktyg 
Det finns flera sätt att tillägna sig och undersöka lärarrollen. Enligt Christer Stensmo och 

Arne Maltén finns det dock vissa attribut och egenskaper som samtliga inom yrkesrollen bör 

förhåller sig och ta ställning till. Båda menar att det finns tre respektive fem områden: 

                                                 
19

 Angelöv, Bosse & Jonsson, Thom. 2000:106. 
20

 Angelöv, Bosse & Jonsson, Thom. 2000:107. 
21

 Angelöv, Bosse & Jonsson, Thom. 2000:107. 
22

 Angelöv, Bosse & Jonsson, Thom. 2000:108. 
23

 Carlefred, Liza & Hagberg, Linda. 2004:12. 
24

 Hayward, Susan. 2006. 
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kunskapssyn, etiksyn, människosyn, samhällssyn och synen på den pedagogiska situationen.
25

 

I studien har jag valt att studera två områden, människosyn och etiksyn, som jag menar tydligt 

speglar förhållandet mellan lärare och elev. Utifrån dessa två områden går det att göra en 

bedömning av vad som anses som allmänt bra eller allmänt dåliga egenskaper hos 

karaktärerna, med hänvisning till Fisher m.fl. kategorier om bra respektive dåliga lärare 

(avsnitt 2.2). Tillsammans blir det studiens teoretiska utgångspunkt. 

3.2.1 Människosyn 

Enligt Maltén behöver vi inte spendera en längre stund i personalrummet innan det 

framkommer stor variation i fråga om människo- och elevsyn. Det förekommer ofta dialoger 

som ”det skulle aldrig mina elever klara” och ”men jag har försökt och det gick jättebra – jag 

är positivt överraskad”.
26

 Den människosyn lärare har och tillämpar i möte med eleverna 

påverkar deras utveckling och kunskapsinhämtning. Människosyn berör således området ”hur 

man ser på människan; om hon är aktiv och autonom eller passiv och måste drivas på”.
27

 

 

Inom naturalismen menar man att ”människan i grunden är god, men hon kan fördärvas av sitt 

levnadssätt”.
28

 Människor föds goda och vill väl, däremot kan man av olika anledningar 

påverkas negativt av den omgivande miljön som gör att den goda viljan försvinner och ersätts 

med något annat. Den goda viljan kan försvinna när begrepp som äganderätt hamnar i fokus 

och istället för jämlikhet läggs grunden för konkurrens, rivalitet och intressemotsättningar.  

Rousseau ansåg att människan har förbättringsförmåga, vilket gör att den kan välja vilka 

vägar och möjligheter den vill gå under livet, det är därför aldrig försent att ändra eller 

förbättra ett beteende.
29

 

 

Marx ansåg att människan har både gemenamma drag (anatomi och biologiska behov) och 

specifika drag som beror på ”historiska och sociala erfarenheter och möjligheter”.
30

 Två 

ståndpunkter fastställs; människan är verksam och människan är social. Vygotskij gick i 

liknande anda som Marx och ansåg att människan påverkas av sin omgivning och 

kulturhistoria samtidigt som hon i sin tur har möjlighet att påverka sin omgivning. 
 

Som objekt föds människan in i en bestämd kultur ned dess givna möjligheter och begränsningar 

till utveckling. Denna kultur har en historia men den rör sig också – förändras – mot en framtid. 

Som subjekt är människan kulturskapande, hon kan aktivt ingripa i sitt eget och andras liv och 

påverka sin framtid.
31

 

 

Piaget och Vygotskij har till viss del en liknande syn på inlärning och utveckling. Genom sin 

stadieteori menade Piaget att den kognitiva utvecklingen hos barn är universell, det vill säga 

att alla barn går igenom samma stadier och i en bestämd ordningsföljd. Piaget ansåg att 

”människan genom lärande och kunskap själv konstruerar sin förståelse för omvärlden, […] 

[vilket] utesluter varje förställning om att lärande skulle vara någon slags ’påfyllnadsprocess’ 

där en viss person […] överför insikter, färdigheter och kunskaper till andra personer”.
32

 

 

 

                                                 
25

 Stensmo, Christer. 2007; Maltén, Arne. 2000. 
26

 Maltén, Arne. 2000:119. 
27

 Stensmo, Christer. 2007:20. 
28

 Stensmo, Christer. 2007:139. 
29

 Stensmo, Christer. 2007. 
30

 Stensmo, Christer. 2007:173. 
31

 Stensmo, Christer. 2007:189. 
32

 Illeris, Knud. 2007:53. 
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Figur 1 

Knud Illeris menar att lärande handlar om tre 

saker: Innehåll, Drivkraft (motivation) och 

Samspel. I figuren till höger (figur 1) framgår 

att alla står i relation till varandra och spelar 

in i lärandesituationer. Både Piaget och 

Vygotskij har länge betonat innehållet som 

det mest väsentliga i lärande, medan 

exempelvis Freud indirekt förespråkade att 

motivationen (drivkraften) var det viktigaste 

i lärandeprocesser.
33

 

 

Lärande handlar således inte bara om 

innehåll och sociala relationer, utan även om 

motivation. Elever måste vilja lära sig. Håkan Jenner menar att motivation är relationsbundet. 

Vid den enkla frågan: ”’Är du motiverad?’ […] [V]ill man gärna kvittera med en motfråga: 

’Motiverad för vad då?’”.
34

 Motivation kan således inte vara en isolerad faktor, utan ställs 

alltid i relation till ett mål. Att väcka motivationen hos barn går att göra genom att exempelvis 

individanpassa undervisningen samt lyssna till elevernas åsikter och därmed göra dem 

delaktiga i verksamheten. Det är viktigt att ge svagare elever mer tid för övning och att lägga 

ribban på rätt nivå, så att de känner att det finns en rimlighet att klara av uppgiften samtidigt 

som det innebär även att ge starkare eleverna utmaningar. 

 

I relation till kunskap, lärande och människosyn framkommer ofta begreppet förväntningar. 

Alla elever behöver ha realistiska förväntningar och krav, både på sig själva och från 

omgivningen. För höga förväntningar kan utan tvekan stjälpa eleven liksom för låga. Moira 

von Wright menar att individers handlingar går att se utifrån två perspektiv, båda perspektiven 

kan vara positivt betingade i olika situationer. Det första perspektivet, det relationella, utgår 

från att fenomen är tvåsidiga. När vi vill förstå en annan människa går det inte att enbart titta 

på henne som en isolerad varelse, utan hennes handlingar måste sättas i relation till det 

aktuella sammanhanget. Det andra perspektivet, det punktuella, fokuserar på ”förmågor och 

egenskaper hos enskilda individer och i andra hand för hur dessa tar sig uttryck i 

handlingar”.
35

 I det punktuella perspektivet är egenskaper tidsbestämda och tillhör en individ, 

medan det relationella perspektivet menar att fenomen inte är tidsbegränsade och omfattar 

minst tvåsidiga beskrivningar som förstås i relation med varandra.
36

 

3.2.2 Etiksyn 

Etiksyn ”handlar om den värdegrund en verksamhet baseras på; vad är gott eller ont, bra eller 

dåligt”.
37

 Jenny Gren menar att etik handlar om att reflektera över sina handlingar och moral 

avser hur man handlar.
38

 Etik är ett stort begrepp och går att diskutera utifrån flera perspektiv. 

I studien har jag valt att studera etik utifrån ett lärarperspektiv, vilket innebär att dels titta på 

läraren som ledare och dels relationen mellan lärare och elev. 

 

Mikael Alexandersson menar att reflektion dels är en strategi för kunskaps- och 

verksamhetsutveckling, samtidigt som det kan bidra i lärarens professionalism. Reflektion har 

                                                 
33
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 Jenner, Håkan. 2004:42. 
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således att göra med uppmärksamhet, dvs. uppmärksamhet eller varseblivning om olika 

företeelser i våra handlingar. Reflektion kan röra dels yttre omständigheter (det vi hör, ser 

eller uppfattar) eller inre omständigheter som rör det egna medvetandet. Uttrycket 

reflekterande praktiker innebär således att läraren intar en aktiv roll i formuleringen av syften 

och mål för arbetet, samtidigt som det kräver att läraren ökar sin självkontroll och 

självkritiska granskning. Reflektion sker i handlandet samtidigt som det är ett handlande i sig 

själv.
39

 

 

Respekt är ett centralt begrepp i arbetet som lärare. En av yrkets viktigaste uppgifter är att 

visa respekt för andra individer. Gren menar dock att det är omöjligt att förhålla sig på ett 

sådant sätt att barn aldrig kränks. Istället handlar det om att som pedagog vara ”medveten om 

integritetens betydelse”
40

 och att vilja möta barn med respekt. Ett professionellt 

förhållningssätt i förhållande till begreppet etik, handlar således om att inte kränka barnen 

eller deras familjer. I relationen mellan skolan och hemmet, har skolan ansvaret. ”Som 

professionell har man ett bestämt uppdrag, och det är inte en jämställd relation. […] Det är 

pedagogens uppgift att försöka förstå sin elev eller klient, men det är inte hans/hennes 

uppdrag att försöka förstå pedagogen”.
41

 Att vara en god pedagog innebär således att kunna 

avväga relationen mellan: professionell, personlig och privat. Bent Hougaard listar följande 

egenskaper i anknytning till begreppen: 
 

1.  Att vara professionell innebär följande: 

 Att ha en ämnesutbildning 

 Att besitta specifik kunskap 

 Att kunna arbeta helhetsinriktat 

 Att ha metodkunskap 

 Att kunna arbeta tvärvetenskapligt 

 Mål: Att tillfredsställa andras behov 

 

2.  Att vara personlig innebär följande: 

 Att ha ett sakligt förhållande till olika problem 

 Att ha en förmåga till inlevelse 

 Att besitta samarbetsförmåga och en vilja att samarbeta 

 Att våga säga sin mening 

 Att vara tillgänglig 

 Att ha självkännedom 

 Mål: Att tillfredsställa egna och andras behov samtidigt 

 

3.  Att vara privat innebär följande 

 Att vara osaklig 

 Att vara egenmäktig 

 Att vara känslosam 

 Att bevaka sina egna intressen 

 Att vara oresonlig 

 Mål: Att tillfredsställa egna behov
42 

 

En bra kombination är att vara professionell och personlig, medan att vara professionell och 

privat eller privat och personlig inte är att rekommendera. 

 

                                                 
39
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Ledarskap för en grupp människor kan vara antigen positivt eller negativt beroende på hur det 

förvaltas. En ledare kan vara informell och utnämnd av gruppen, medan en chef eller lärare är 

utnämnd av en organisation. Maltén menar att skillnaden mellan chefskap (lärarskap) och 

ledarskap går att se i att chefen ”representerar en formell position i en organisatorisk hierarki 

[…] [och] är beroende av denna hierarki för sin position”.
43

 Vidare innebär lärarskapet att det 

finns både formella befogenheter men även förväntningar i form av resultat. Läraren har en 

formell auktoritet och makt. Ledarskap å andra sidan: 
 

[…] bärs upp av entusiastiska följare som är villiga att låta sig styras av ledarens intentioner. De 

sanktionerar sin ledare när gruppens medlemmar konstaterar att dennes beteende är 

ändamålsenligt och meningsfullt för såväl organisationens måluppfyllelse som gruppens egna 

behov. […] Ledaren är helt beroende av sina medarbetare för att nå resultat. Det informella 

ledarskapet kan beskrivas som ett informellt gruppfenomen som manifesterar sig i en medveten 

inflytandeprocess, med vars hjälp ledaren motiverar sin personal.
44

 

 

En del i den makt läraren har ligger i att den är formellt valt och därmed överordnad, 

samtidigt som läraren har en form av makt genom att den är vuxen gentemot barnen.
45

 

Lärarens maktposition är inte fel, men det är viktigt att vara medveten om den makt man 

innehar. Alla relationer innehåller således en viss grad av makt. Makt är ingen inneboende 

kunskap, utan är bunden till sammanhanget. Det som avgör makten är position, vilka roller 

aktörerna har, sammanhanget och beroendet.
46

 Språket, såväl verbalt språk som kroppsspråk, 

är en påverkansfaktor. Har man ett rikt språk och vet hur man ska föra sig med hjälp av 

språket, besitter man en viss form av makt. 
 

Många gånger är makten synlig, men ofta är den en dold kraft. Man kan skilja mellan att härska, 

maktutövningen är då tydligt märkbar och att manipulera, maktutövningen är då så dold att den 

andre samtycker till att behärska utan att egentligen vara medveten om vare sig behärskandet eller 

om samtyckandet.
47

 

3.2.3 Kodfrågor 

För att klargöra hur karaktärernas människosyn och etiksyn ser ut har jag delat upp de två 

övergripande frågeställningarna i åtta mindre kodfrågor som ställs till varje karaktär. I 

analysmodellen (avsnitt 3.2.4) följer tänkbara svar på frågorna; tanken är att undersökningen 

på så vis blir mer enhetlig och kodfrågorna blir lättare att besvara även för andra forskare. 

 

Människosyn: 

1. Är människosynen positiv eller negativ? 

2. Hur ser karaktären på elevernas förutsättningar för lärande? 

3. Hur förhåller sig karaktären till kombinationen: innehåll, drivkraft och samspel? 

4. Hur ser karaktären på begreppet förväntningar? 

 

Etiksyn: 

1. Är karaktären reflekterande praktiker? 

2. Hur bemöter karaktären elever, kollegor och föräldrar? 

3. Hur hanterar läraren ledarrollen? 

4. Hur gestaltas karaktären i förhållande till begreppen professionell, personlig och privat? 
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3.2.4 Analysmodell 

Nedan följer en analysmodell som används som utgångspunkt i analyseringen av 

filmkaraktärerna. Modellen är består av Fisher mfl. indelning i fyra kategorier av bra 

respektive dåliga representationer av lärarrollen (avsnitt 2.2) samt de kodfrågor som jag 

ämnar ställa till karaktärerna i undersökningen. Varje ruta är ifylld med exempel på hur svaret 

kan tänkas bli i förhållande till karaktärens ståndpunkt och baseras på studiens analysverktyg. 

 

Tabell 1. Analysmodell. 

 The Good The Saint The Sad 

 

The Bad 

 

Är människosynen 

positiv eller 

negativ? 

Positiv. Positiv. Positiv. Negativ. 

Hur ser 

karaktären på 

elevernas 

förutsättningar för 

lärande? 

Alla har 

förutsättningar för 

lärande. 

Alla har 

förutsättningar för 

lärande. Viktigt att 

anpassa 

undervisningen 

efter eleverna. 

Kan vara både och, 

ofta tror karaktären 

gott om eleverna. 

En del elever är så 

kallade ”hopplösa” 

fall. 

Hur förhåller 

karaktären sig till: 

innehåll, drivkraft 

och samspel? 

Samtliga är 

självklara delar. 

Samtliga är 

självklara delar. 

Arbetar hårt med 

motivationen hos 

eleverna. 

Varierar, kan vara 

både negativ och 

positiv. 

Ser inte 

kombinationen, 

fokus läggs ofta på 

innehållet. 

Hur ser 

karaktären på 

begreppet 

förväntningar? 

Lagom höga 

förväntningar. 

Lagom höga 

förväntningar. 

Involverar sig i 

elevernas lärande. 

Har förväntningar 

på eleverna och sig 

själv. Lever dock 

inte alltid upp till 

dessa. 

Saknar 

förväntningar alt. 

för låga eller för 

höga. 

Är karaktären 

reflekterande 

praktiker? 

Ja. Ja. Kan vara både och. Nej. 

Hur bemöter 

karaktären elever, 

kollegor och 

föräldrar? 

Positiv. Positivt. 
Övervägande 

positivt. 
Utnyttjar sin makt. 

Hur hanterar 

läraren 

ledarrollen? 

Tar sitt ansvar som 

lärare och ledare. 

Tar sitt ansvar som 

lärare och ledare. 

Det finns brister i 

ledarrollen. 

Utnyttjar makten 

och ledarskapet. 

Hur gestaltas 

karaktären i 

förhållande till 

professionell, 

personlig o privat? 

Professionell/ 

Personlig. 

Professionell/ 

Personlig. 

Professionell/Privat 

alt. Privat. 

Personlig/Privat 

alt. 

Professionell/Privat. 
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4. Metod och tillvägagångssätt 
Min metod tar sin utgångspunkt i Maltén och Stensmos områden och det är dem jag tittar efter 

hos karaktärerna i filmerna och TV-serierna.
48

 Dessa områden har jag försökt definiera under 

analysverktyg (avsnitt 3.2). Utifrån karaktärernas ståndpunkter i förhållande till kodfrågorna 

görs en indelning i Fisher m.fl. kategorisering av fyra olika lärarroller som går att återse i 

populärkultur: The Good, The Saint, The Sad och The Bad (avsnitt 2.2). Jag avser kategorisera 

rollkaraktärerna utifrån människosyn och etiksyn för att kunna hålla stereotypbilden i relation 

till verkliga ställningstaganden som återfinns i reella lärare. Samt använda Fisher m.fl. 

indelning som redan är en etablerad bedömning av vad som anses som bra respektive dåliga 

egenskaper. I uppsatsen görs en beskrivning av stereotypbildernas karaktär, för att ge en 

överblick av hur stereotypbilder beskrivs i filmer och TV-serier, här framkommer även 

information om hur karaktärerna ställer sig till kodfrågorna. 

 

De resultat som framkommer i undersökningen presenteras i form av två tabeller och två 

textbaserade avsnitt. Tabellerna har som syfte att tydliggöra kategoriseringen av studiens 

huvudsyfte. I de textbaserade delarna framgår en djupare analys av kodfrågorna med koppling 

till analysverktygen. Studien avslutas med en diskussion där paralleller dras till tidigare 

forskning. 

 

Som stöd i bedömningen av filmkaraktärernas åsikter och ståndpunkter används enkel 

filmanalys, där delar av Joseph M Boggs modell används: 

 Visuellt framträdande drag – ansiktsdrag, klädval, kroppsspråk och rörelse. 

Tyngdpunkten av denna uppfattning ligger i första intrycket av karaktären, om än kan 

det förändras under filmens gång. 

 Yttre handlingar – genom att studera hur karaktären handlar och beter sig visas 

troligtvis dess tydligaste ståndpunkter. 

 Dialog – hur agerar karaktären i relation till andra? Information ges dels i vad 

karaktären säger och dels i hur den säger det. 

 Kontrast – genom att lyfta fram motsatser till huvudkaraktären i fråga om beteende, 

attityder och livsstil går det att utläsa specifika egenskaper hos huvudkaraktären.
49

 

4.1 Källmaterial, avgränsningar och urval 
Studien bygger på fyra TV-serier och fyra filmer där läraren har en framträdande roll i filmen 

eller TV-serien. I beskrivningen av lärarna i TV-serierna kommer en övergripande 

karaktärisering att göras, dvs. jag ämnar inte analysera enskilda situationer eller avsnitt med 

undantag för att tydliggöra genom att ge exempel på en viss scen. I datainsamlingen har jag 

tittat på hela säsong ett av TV-serierna. Fullständig lista över TV-serier och filmer finns i 

källförteckningen. Vid hänvisning till filmer och TV-serier görs enbart en hänvisning till 

filmen alternativt TV-serien, vid citat redovisas minutsekvens. Information om TV-serierna 

och filmerna, exempelvis inspelnings år och regissör, har tagits från Internet Movie 

Database.
50

 

 

Då undersökningen baseras på en bedömning av karaktärernas framställning blir studiens 

resultat delvis subjektivt. Dessutom är filmanalys till viss del en subjektiv metod och jag vill 

därmed poängtera att det inte går att dra generella slutsatser utifrån resultatet, samt att andra 
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resultat kan framkomma om någon annan analyserar samma datamaterial. Validiteten och 

reliabiliteten stärks dock genom användningen av både Boggs modell i filmanalysen, Fisher 

m.fl. etablerade indelningar av bra respektive dåliga lärare samt användandet av 

analysverktygen som bygger på teoretiska perspektiv och utgångspunkter.
51

 Studien är således 

en kvalitativ studie, då den bygger på tolkningar av datamaterialet. 

4.1.1 Urvalskriterier 

Det finns en stor mängd filmer och TV-serier att välja mellan, om än har inte jag kunskap om 

alla dessa filmer och serier. Det gör att mitt urval baseras dels på urvalskriterierna nedan och 

dels blir ett bekvämlighetsurval då jag har även har valt datamaterial utifrån språk (svenska 

eller engelska) och tillgång till datamaterialet. 

 Årtal – Studien har som syfte att undersöka hur lärare karaktäriseras i dagens filmer 

och TV-serier. Det innebär två kriterier; filmen eller TV-serien ska vara producerad på 

2000-talet och den ska utspela sig på 2000-talet. 

 Könsroller – Undersökningen har inte som syfte att utgå ifrån eller undersöka ett 

genusperspektiv, men i valet av filmer och TV-serier gjordes medvetet ett urval där 50 

% av karaktärerna är manliga och 50 % kvinnliga. Med motiveringen att 

undersökningen inte ska baseras på kvinnliga eller manliga yrken. 

 Popularitet – Studiens datamaterial består av filmer och TV-serier som nått en stor 

publik, så kallad mainstream. 

 Karaktärens roll – Karaktären som studeras ska ha en framträdande roll i filmen eller 

TV-serien. 

4.1.2 Urval 

Tabell 1. Dataurval 

Titel År Produktionsland Medietyp 

New Girl 2011 USA TV-serie 

Pretty Little Liars 2010 USA TV-serie 

Glee 2009 USA TV-serie 

Vampire Diaries 2009 USA TV-serie 

Bad Teacher 2011 USA Film 

Tusen gånger starkare 2010 Sverige Film 

Hip Hip Hora 2004 Sverige Film 

Mean Girls 2004 USA Film 
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5. Undersökning 
Nedan följer en redogörelse för undersökningen med indelning i Fisher m.fl. fyra kategorier 

av lärare.
52

 

5.1 The Good 
Först ut i kategorin om den goda läraren är Alaric Saltzman, en historielärare i TV-serien 

Vampire Diaries.
53

 När Alaric gör entré har den tidigare historieläraren avlidit och Alaric tar 

över hans kurser. Här syns tydliga kontraster mot den tidigare historieläraren i enlighet med 

Boggs teori
54

 om kontraster. Första intrycket av Alaric är att han avger ett avslappnat intryck, 

han är inte där för att tillrättavis eller sätta dit eleverna som den tidigare läraren var. Eleverna 

får kalla honom Ric, till skillnad mot den förra läraren som de skulle kalla Mr Tanner. Första 

dagen kallar Alaric in en stökig elev och han berättar att den förra läraren hade en mapp över 

”dumskallarna”. Alaric visar mappen och går sedan demonstrativt till papperskorgen och 

slänger den. Det betyder inte att han ignorerar att den här eleven har problem, istället säger 

han att eleven har missat mycket den första halvan av terminen men om han är beredd att göra 

något åt det så kan han få extra uppgifter för att jobba upp sitt betyg och klara kursen. 

Intrycket av Alaric är således att han är en lärare som tror på eleverna och vill väl, han visar 

att han är mänsklig. 

 

Alaric är historielärare och han betonar det kulturella arvet. Han menar att människors historia 

är viktig, liksom deras olika förutsättningar. Alaric tror gott om sina elever, människor är inte 

onda av naturen. Då serien handlar om övernaturliga väsen, kan den anses som ovanlig att ha 

med i en sådan här studie, men likväl som storyn kretsar kring övernaturliga väsen kretsar den 

även kring vardagliga problem som sker i High School. Alaric framstår som en god 

människokämpe när han kämpar för den goda sidan i kampen mot ondskan och det kan ses 

som ett steg i att beskydda eleverna och stadens invånare. Ur etisk synvinkel upplevs att han i 

början ser världen som svart eller vit, men allt eftersom serien fortskrider framträder gråskalor 

och det som Alaric till en början har tydliga värderingar om suddas ut. Således visar Alaric en 

god etiksyn då han, likt exemplet ovan, ger elever andra chanser, han använder sin ledarroll 

på ett positivt sätt utan att hävda sig på elevernas bekostnad. 

 

I filmen Mean Girls möter vi Ms Norbury, en sarkastisk matematiklärare på High School.
55

 

Förstå gången Ms Norbury dyker upp i filmen kommer hon inrusande i klassrummet och 

krockar med en elev. Följden blir att hon spiller kaffet på sin tröja och när hon försöker ta av 

tröjan åker undertröjan med och vips står hon där i bh inför klassen och rektorn som gick förbi 

klassrummet. Ms Norbury är en rättvis lärare som arbetar hårt för att få fram det bästa hos 

elevernas kompetens. När hon ser att en av de bästa eleverna i klassen gör sig dummare än 

hon är för att imponera på en kille, utbryter följande dialog: 
 

Ms Norbury: Cati. I need your parents to sign this so they know that you’re failing. 

Cati: Failing? 

Ms Norbury: You know what’s weird about your quizzes, Cati? Is all your work is right just the 

answers are wrong. 

Cati: Really? 
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Ms Norbury: Really. Cati, I know that having a boyfriend may seem like the most important thing 

in the world right now, but you don’t have to dumb yourself down to get guys to like you. I know, 

how would I know right? I’m divorced. I’m broke from getting divorced. The only guy that calls 

my house is Randy from chase visa. And do you know why? Because I am a pusher. I push people. 

I pushed my husband into law school and that was a bust. I push myself to working tree jobs. And 

now I’m gone push you. Because I now you’re smarter than this.
56

 

 

Ms Norbury arbetar efter elevernas förutsättningar och vill att de ska komma till sin fulla 

potential. Hon drar sig inte för att konfrontera problem utan arbetar hårt för att eleverna ska 

trivas och komma till sin rätt. När det framkommer att skolans tjejer är i krig med varandra 

och det hela eskalerar till en smärre katastrof, ber rektorn henne att göra något åt det. Ms 

Norbury får tjejerna att konfrontera sina problem istället för undvika eller baktala varandra. 

 

Ms Norburys tror att alla har förutsättningar att lära, om än i olika grad, men att människan 

behöver drivas på för att nå sin fulla potential och utvecklas. Hon visar stor ämneskunskap. 

Ms Norburys etik- och människosyn är god, om än är hon relativt självironisk och sarkastisk. 

Hon tror gott om människor och flyr inte från de problem som uppstår, utan tror på att man 

behöver konfrontera problemen för att kunna lösa dem. 

5.2 The Saint 
Jess, i serien New Girl, är lärare i årskurs sex och kan med lätthet placeras in i kategorin om 

läraren som helgon.
57

 Jess är en obotlig optimist som tror gott om alla och ständigt strävar 

efter att se det bästa hos människor, vilket avspeglar sig såväl i privatlivet som professionellt i 

klassrummet. Jess är en person som vill väl och går genom livet med ett leende på läpparna. 

Den glada personligheten och tryggheten som hon visar i agerande gentemot både barn och 

vuxna förstärker bilden av att Jess är trygg i sig själv och brinner för sitt yrke. Det som 

utmärker Jess som en god lärare är bland annat hennes passion och intresse för elevernas 

bästa, hon engagerar sig i undervisningen och tror på det hon gör. Jess uppvisar en styrka i att 

inte ta åt sig när någon kommenterar hennes personlighet eller undervisning, hon vet vem hon 

är och hon är tror på det hon gör. Det viktiga är inte att vinna, utan att delta och ha roligt. Jess 

arbetar hårt för att stärka eleverna självförtroende och hon drar sig inte för att delta aktivt i 

undervisningen utan ser det som en självklarhet. 

 

I ett avsnitt blir Jess smygfilmad av klassen när hon tillsammans med en mobbad elev framför 

en sång inför klassen. Videon läggs ut på nätet och Jess inser att det är henne dem driver med, 

inte den mobbade eleven. Till en början blir hon sårad och försöker ta upp det med eleven 

som lagt ut videon, men eleven lyssnar inte utan kör över Jess. Jess, som inte vet hur hon ska 

straffa eleven, kommer slutligen fram till en bra lösning: 
 

Jess: Hey Brianna. Can I speak to you? Look, I know I’m not you’re favorite teacher. You don’t 

like my style, and that’s fine. But I’m not gone change who I am, so you just have to deal with it 

and respect it. Also you’re going to take this paper and you going to sing a duet with me.
58

 

 

Jess menar att även om man inte har samma åsikt kan man lära sig att respektera varandra. 

Det finns inga tydliga lärarkontraster till henne, utan det är hennes öppna och fördomsfria 

personlighet som framför att Jess är en genomsnäll tjej som har en passion att hjälpa andra. 

Således är både hennes människosyn och etiksyn väldigt positiv. Jess tror på 

förbättringsförmåga vilket framkommer när hon arbetar extra med att hjälpa elever som har 

hamnat snett. Jess anser att det viktigaste är att elevernas självförtroende stärks och att de får 
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känna att de är bra på det de gör. I undervisningen använder hon olika metoder och visar att 

det är viktigt att använda alla sinnen samt sin kreativa förmåga. Man lär med kroppen och 

genom att göra saker praktiskt. 

 

I TV-serien Glee möter vi spanskaläraren Will Schuester som har ett outvecklat sinne för 

musik och när den tidigare körläraren blir avskedad ser Will sin chans att få leda skolans 

kör.
59

 Om än är det flera år sedan kören hade sina glansdagar och den redan tajta budgeten har 

inget utrymme för en misslyckad kör – istället spenderas största delen av pengarna på 

hejarklackstränaren Sue Sylvesters utgifter. Will får ett ultimatum från rektorn, om han lyckas 

kvala in till nationella tävlingarna kan han få en summa pengar men om de misslyckas 

kommer kören att läggas ner. Will tar sig an utmaningen men inser tidigt att det är svårt att 

arbeta med den begränsade grupp elever som har intresse för kören, han behöver få mer elever 

dit men framförallt höja dess status. När Will ser Finn, en av fotbollskillarna, sjunga i 

hemlighet ser han sin chans och med fult spel (anklagar Finn för innehav av marijuana) ger 

Will honom ett ultimatum – gå med i kören eller få kvarsittning som kommer synas i betyget 

och därmed förlora ett tänkbart fotbollsstipendium. Finn går med i kören, men ser det till en 

början som socialt självmord. Tillsammans gör de dock ett uppträdande inför skolan och 

genom framträdandet lockas fler till kören, däribland både hejaklacksledare och fotbollskillar. 

En ny era av skolans framgångsrika kör är född. 

 

Det som utmärker Will, och som gör honom till en god lärare, är hans passion för både 

eleverna och musiken. Tillsammans utvecklar eleverna något de är bra på och något som de 

kan vara stolta över. De mobbade eleverna och de som är utanför den sociala sfär som råder i 

High School har fått sin revansch. Det är Wills motivation att hjälpa de svaga eleverna och 

låta alla vara med som gör honom till en god lärare. Tills skillnad från hans motsats, Sue, som 

endast ser de starka eleverna som något att ha och kämpa för. Will är inte felfri, men han tror 

på sina elever och han tror gott om dem. Liksom Jess i serien New Girl, har Will en mycket 

positiv människosyn och vill att människor ska få möjlighet att uppnå sina drömmar. 

Etiksynen är, bortsett från lögnen med marijuana, mycket positiv och Will möter såväl 

föräldrar som kollegor med en fast värdegrund. 

5.3 The Sad 
I kategorin om den sorgliga läraren ser vi Ezra Fritz. När vi först möter Ezra, nyexaminerad 

engelskalärare i TV-serien Pretty Little Liars, sitter han i en bar några dagar före 

terminsstart.
60

 I baren träffar han Aria Montgomery, en vacker ung tjej som har varit i Europa 

under sommaren och nyligen kommit tillbaka till hemstaden. De får snabbt kontakt och 

djupare känslor utvecklas. Nästa gång vi möter Ezra är det första dagen på terminen och han 

står med ryggen mot klassen och skriver sitt namn på tavlan. När han vänder sig om ser han 

Aria och utbrister högt ”Holy crap”. På baren trodde Ezra att Aria gick på college och när det 

visar sig att hon bara går i High School, och dessutom i hans klass, sker följande dialog efter 

lektionen: 
 

Ezra: I think you are amazing Aria, when I first met you I thought ‘Who is this girl?’ 

Aria: I’m still that girl. Nothing has changed. 

Ezra: Yes, it has. I’m your teacher. 

Aria: I know it not just me. You feel like this is ready for us too. 

Ezra: But it’s not right. We just can’t.
61
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Trots motstånd från Ezra, utvecklas en hemlig romans. Det visar sig vara något mer än en kort 

kärleksaffär, och de blir blint förälskade i varandra. Ezra vet att det är fel och kämpar tappert 

med sitt samvete, samtidigt är han hopplöst förälskad i den unga Aria. Aria försöker även hon 

avsluta det genom att exempelvis lämna in en ansöka för att byta klass, men ansökan avslås 

och det lilla motstånd hon hade försvinner. Som lärare är Ezra nytänkande och inspirerande, 

han är nyutexaminerad och taggad för sitt nya jobb. Han bedriver en undervisning där han får 

med sig eleverna och han verkar genuint omtyckt av både elever och kollegor. Den enda 

sprickan i kristallen är den förbjudna romansen med Aria, en romans som ibland tränger 

igenom hans omdöme som lärare. 

 

Ezra har en god kunskapssyn och verkar genuint intresserad av att eleverna ska förstå vad det 

är de gör och läser. Undervisningen baseras ofta på dialoger och diskussioner. Människosynen 

är god, han verkar tro på sina elever och att de kan lära sig. Motivation hör ihop med att man 

vet varför man gör något och jag tycker mig se att Ezra arbetar för att väcka motivationen hos 

eleverna genom sina undervisningsmetoder. Ezra är en helyllekille som håller sig god med 

alla – såväl kollegor som föräldrar, han pratar inte illa om andra och verkar ha en vilja att 

försöka förstå andras agerande. Etiksynen däremot… det är helt enkelt inte okej att ha ett 

förhållande med en minderårig elev, och det vet Ezra om men ändå kan ingen av dem avsluta 

förhållandet. Det är inte frågan om någon förförelse eller utnyttjande från någons sida, utan 

det är helt enkelt en mörk kärlekshistoria. Som lärare är det en bra kombination att vara 

professionell och personlig, men att vara professionell och privat som Ezra blir är ingen 

lyckad kombination. 

 

I filmen Hip Hip Hora möter vi Åsa som är en nyexaminerad klasslärare på en 

högstadieskola.
62

 Första intrycket av Åsa är att hon är överdrivet klämkäck och verkligen vill 

förstå sina elever, när hon egentligen inte förstår dem alls vilket syns på elevernas 

ansiktsuttryck. Åsa är klassföreståndare för en sjua och filmen utspelar sig vid terminsstart 

efter sommarlovet. Det märks snabbt att det finns identitetsproblem i klassen och slutsatsen 

dras att Åsa kanske har fått en för svår klass att ha som första klass. 

 

Det märks att Åsa är ovan i undervisningssyfte och jag upplever att hon vill eller anstränger 

sig för mycket. Högstadiet är för många elever en ganska känslig period och Åsa vill så väl 

men det blir så fel. Hon överanstränger sig och jag kan inte låta bli att fundera över om denna 

karaktär skulle passa så mycket bättre som tidiglärare på låg- eller mellanstadiet där klimatet 

bland elever inte är riktigt lika hårt, vilket troligtvis är poängen med hennes karaktärisering. 

Exempelvis utbryter följande dialog när det uppstått bråk mellan en tjej och kille i klassen: 

 
Åsa: Du vet, killar i den åldern dom är ju inte lika utvecklade som ni tjejer är. Dom kanske inte vet 

hur dom ska göra för att få kontakt. Du håller ju på att växa upp till en riktigt vacker ung kvinna. 

Så jag tror att det som hände var det att Mikael eller Mouse helt enkelt ville flörta med dig för att 

han tyckte att du var söt. 

Sofie: Vadå… han liksom klämde mig på fittan men jag ska vara glad och tacksam då eller? 

Åsa: Nej… det var förstås dumt av honom att klämma dig på… ja, på …framstjärten. Men han 

gjorde det ju för att han tyckte du var söt. Du kanske kan se det som en komplimang? 

Sofie: Ja, så om jag liksom klämmer dig på pattarna nu då blir du jätte glad eller? 

Åsa: Det var inte så jag menar… 

Sofie: Nehe. Men hur menar du då?
63
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Eleven Sofie känner sig fullständigt missförstådd och scenen slutar med att Åsa bryter ihop 

och lämnar klassrummet gråtande. Det är inga tydliga brister i Åsa ämneskunskaper eller 

undervisningsmetoder, men i dialogen med eleverna verkar det fattas något och därmed 

hamnar hon i kategorin med den sorgliga läraren. Det känns som hon är malplacerad och hon 

verkar ha haft en utopi på lärarutbildningen som inte alls stämmer överens med verkligheten, 

för i verkligheten måsta man ju kunna interagera med elever. 

5.4 The Bad 
Sist ut har vi kategorin om den dåliga läraren där Elizabeth Halsey i filmen Bad Teacher är 

ett utmärkt exempel på en sur, bitter och självisk lärare.
64

 Filmen börjar med att Elizabeth 

avtackas i personalrummet, samtidigt visas tillbakablickar där det tydligt framgår att hon i 

möjligaste mån undviker både kontakt med elever och lärare. När hon efter avtackningen kör 

iväg från skolan med en cigg i munnen skriker hon ”I’m out of here bitches!”. Tyvärr varar 

inte Elizabeths lycka och när hennes fästman lämnar henne tvingas hon återgå till jobbet som 

lärare. Elizabeth framställs som en vacker attraktiv kvinna som är väldigt egoistisk och något i 

form av en lycksökerska vars största önskan är en bröstförstoring. Elizabeth framställs som en 

dålig lärare i egenskap av att hon dels inte är en förebild som person, både röker och använder 

droger samtidigt som hon inte drar sig för att ljuga eller använda fula tricks för att vinna. Dels 

i egenskap av Elizabeths ointresse av yrket, hon vill inte vara där utan gör det enbart för att 

försörja sig vilket ger ointresse i både undervisning och elever. Exempelvis kan hon inte 

namnen på vaken eleverna eller lärarna trots att hon arbetat på skolan över ett år. 

 

Som det framgår i Boggs karaktärsmodell syns tydliga kontraster till Elizabeths karaktär.
65

 

Kollegan Amy Squirrel framställs som en mönsterlärare med otaliga idéer och stort 

elevintresse. Även den nya kollegan Scott Delacorte framställs gilla eleverna och brinna för 

sitt yrkesval. Om än är ingen av deras framställningar speciellt positiv, utan båda framställs 

som relativt töntiga och till viss dels drivs dem med. Även om Elizabeth framställs som en 

dålig lärare med kalt klassrum och ointresse i undervisningen (hon använder till största delen 

filmvisning som undervisningsmetod) ser jag ljusglimtar i hennes roll som lärare. Visserligen 

utnyttjar hon eleverna och fuskar sig till toppresultat på ett statistiskt klasstest för att få pengar 

till sin bröstoperation, men hon har även ljusa stunder där hon ger ganska kloka råd till 

eleverna i deras identitetssökande. Exempelvis i en scen där Elizabeth säger till en elev att 

hon inte ska klä sig som om hon skulle kandidera till kongressen. Varav eleven kontar med att 

hon inte vill kandidera till kongressen utan hon vill bli president. Elizabeth frågar då om 

eleven verkligen vill bli president eller om det är något som föräldrarna vill?
66

 På sätt och vis 

framgår det att Elizabeth inte vill undervisa, men samtidigt är hon inte är helt ointresserad i 

eleverna och på sitt eget speciella vis försöker hon hjälpa dem. 

 

I förhållande till de två analysfrågorna framkommer att Elizabeths etiksyn är under all kritik, 

dvs. lärarens etiska och moraliska ansvar existerar inte. Elizabeth utnyttjar sin maktposition 

till max, både mot elever och föräldrar. Känslan av att vilja möta elever, föräldrar och 

kollegor med respekt lyser med sin frånvaro och istället visas endast trevligt bemötande när 

Elizabeth ser tillfälle för egen vinning. Empatisk förmåga däremot är något som framträder i 

mindre skala och där Elizabeth visar förståelse för elevernas situation och försöker hjälpa 

dem. Elizabeth har en relativt negativ människosyn, hon är kort och gott väldigt fördomsfull 

och anser inte att alla förtjänar hennes tid eller respekt. 
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I filmen Tusen gånger starkare möter vi Olle som är klasslärare på en högstadieskola.
67

 Olle 

är en relativt nytänkande lärare som värdesätter ämneskunskaper och har bra ordning i 

klassen. Hans undervisning är till viss del baserad på dialoger och till ytan verkar han vara en 

helt reko lärare. När den nya eleven Saga kommer till klassen vänds allt upp och ner. Tydligt 

framträder hur killarna i klassen blir positivt särbehandlade och hur tjejerna tystas ner – inte 

bara utav Olle utan av samtliga lärare. Olle, som har märkt att tjejerna i klassen har en 

tillbakadragen roll, uppmuntrar Saga att sprida bra stämning i klassen och försöka bidra med 

en förändrad, mer framträdande, attityd hos tjejerna. Men när tjejerna börjar säga ifrån och 

använda knep som killarna använder, blir Olle frustrerad och anses sig tvungen att ta till 

starka medel för att hålla disciplinen i klassen. 

 

Olle är ingen dålig ämneslärare, det framgår tydligt att han vet vad han pratar om och kan sitt 

område. Det Olle är dålig på och det som gör honom till en dålig lärare är hans brist på 

självreflektion, han vägrar se att han själv särbehandlar vissa elever och därmed påverkar 

klimatet i klassrummet och gruppdynamiken. Exempelvis säger han att han vill att eleverna 

ska räcka upp handen innan de pratar och bli tilldelad ordet, men när en av killarna pratar rakt 

ut och tar över ordet från den som blivit tilldelad säger han ”Bra Ludde! Precis så”.
68

 Med 

andra ord säger han en sak och agerar sedan tvärtemot det han precis sa. 

 

Således är både etik- och människosynen tvivelaktig. Inte tvivelaktig till den del att han anser 

att vissa är goda eller onda, utan hans agerande stärker de etablerade könsmönstren som finns 

på skolan och han verkar inte ha några planer på att förändra dem. Olle vill teoretiskt sett ha 

en förändring, arbeta för en jämställd skola, men i praktiken anser han att det är bra som det är 

– alla vet sin roll och har in plats, ingen idé att ändra på det. Olle ser gott hos elever, men 

utnyttjar sin maktposition som lärare. 
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6. Resultat 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärarrollen karaktäriseras i filmer och TV-serier 

under 2000-talet. I första avsnittet (6.1) behandlas den första frågeställningen; hur 

karaktäriseras lärarrollen i filmer och TV-serier under 2000-talet i förhållande till 

människosyn? I nästkommande avsnitt (6.2) behandlas den andra frågeställningen; hur 

karaktäriseras lärarrollen i filmer och TV-serier under 2000-talet i förhållande till etiksyn? 

Både avsnitten börjar med varsin tabell där karaktärernas ståndpunkter i förhållande till 

kodfrågorna framkommer. I de fall där det inte framkommit något svar lämnas rutan tom. 

Efter tabellerna följer en textredogörelse. 

6.1 I förhållande till människosyn 

Tabell 2. Sammanfattning av människosyn. 

 
Är människosynen 

positiv eller negativ? 

Hur ser karaktären 

på elevers 

förutsättningar för 

lärande? 

Hur förhåller 

karaktären sig 

till: innehåll, 

drivkraft och 

samspel? 

Hur ser sig 

karaktären på 

begreppet 

förväntningar? 

Alaric 

(Vampire 

Diaries) 

Människor är goda av 

naturen. Tror på sina 

elever. 

 

 

 

 

Förväntar sig 

ömsesidig respekt. 

Tror på andra 

chanser. 

Ms Norbury 

(Mean Girls) 
Positiv. 

Alla har 

förutsättningar för 

lärande, men elever 

har olika fallenhet för 

olika ämnen. 

Drivkraft och 

motivation behövs. 

Har höga 

förväntningar på 

eleverna. Viktigt 

att eleverna gör sitt 

bästa utifrån sin 

kompetens. 

Jess 

(New Girl) 

Obotlig optimist som 

tror gott om allt och 

alla. 

Elever har olika 

levnadsvillkor, därav 

anpassas 

undervisningen utifrån 

individerna i gruppen. 

Allt hänger ihop. 

Lärande ska vara 

roligt samtidigt 

som eleverna ska 

lära sig något och 

samspela med 

varandra. 

Alla kan lära. 

Viktigt att eleverna 

får känna sig bra på 

något. 

Will 

(Glee) 

Tror gott om eleverna. 

Tillsammans är vi 

starka. 

Elever har olika 

förutsättningar för 

lärande, därav 

anpassas undervisning 

utifrån elevgruppen. 

Är lärande roligt 

kommer 

motivationen och 

engagemang. 

 

Ezra 

(Pretty Little 

Liars) 

Helylle kille som är 

vänlig mot allt och alla. 

Tror gott om 

människor. 

Individanpassar och 

försöker arbeta för att 

skapa samma 

förutsättningar för 

alla. 

Arbetar hårt med 

att väcka 

motivationen hos 

eleverna, samspel 

och innehåll 

självklara delar. 

Ömsesidig respekt 

och ömsesidigt 

engagemang är 

viktigt. 

Åsa 

(Hip Hip Hora) 
Tror gott om eleverna. 

Alla kan lära bara de 

vill och har roligt. 

Försöker 

kombinera innehåll 

och motivation 

men går inget 

vidare. 

 

Elizabeth 

(Bad Teacher) 

Negativ. Alla förtjänar 

inte hennes respekt 

eller tid. 

 

Karaktären saknar 

själv motivation, 

kunskap och 

samspel. 

Brist på 

förväntningar 

råder. 
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Olle 

(Tusen gånger 

starkare) 

Fastlåst i stereotypa 

könsroller. 

Alla kan lära. Men 

traditionella 

könsmönster 

uppmuntras. 

Innehållet är 

viktigast. 

Har förväntningar 

som förstärker 

könsrollerna. 

 

Majoriteten av undersökningens karaktärer upplevdes ha en relativt positiv människosyn med 

en tro till att människor är goda av naturen och att de har den goda viljan där människan ses 

som en verksam och social varelse. Exempelvis Will (Glee) och Jess (New Girl) som båda är 

mycket personliga i sin undervisning samtidigt som de är duktiga på det de gör, och det 

kanske är just det som gör dem till ”helgon”. De har ämneskunskaperna, brinner för sitt yrke 

och visar att de är medvetna om elevers komplexa inlärningsförmågor. Samtidigt har de en 

positiv människosyn och tror gott om andra, vilket jag menar är A och O i ett yrke där 

människan är i fokus. I studien framkom enbart två karaktärer vars människosyn upplevdes 

som negativ, Elizabeth (Bad Teacher) och Olle (Tusen gånger starkare). Både Elizabeth och 

Olle är förhållandevis fördomsfulla, vilket gör att de har en negativ syn på alla människor som 

passar in i någon av deras kategoriseringar. Dalton såg en tendens att de goda lärarna 

framställdes engagerade på personligt nivå och genuint upplevs gilla eleverna, medan dåliga 

lärare framställs uttråkade av eleverna eller angenämt intresserade av att dominera dem.
69

 

Denna tendens har jag återsett i min studie och jag ser en stark koppling till karaktärernas 

människosyn. I undersökningen framkom att majoriteten av karaktärerna upplevs tro på att 

elever kan lära sig, dvs. förutsättningar för lärande är goda. Som lärare menar jag att det är en 

av grundförutsättningarna i alla undervisning – det måste finnas en grundtro att människan 

kan lära och utvecklas. 

 

Illeris menar att lärande består av tre delar: innehåll, drivkraft och samspel.
70

 Det råder delade 

meningar om de tre begreppens betydelse och vilket som väger tyngst. Hos karaktärerna i 

studien framträdde varierade betoningar, om än vägde motivationen ofta som tyngsta del. 

Både Jess (New Girl), Will (Glee), Ezra (Pretty Little Liars) och Ms Norbury (Mean Girls) 

betonar att lärande ska vara roligt, är det roligt kommer motivationen. Det gör dock inte att 

innehållet eller samspelet är oväsentligt, snarare tvärtom, är läraren tillräckligt skicklig och 

rutinerad finns dessa delar utan att man tänker på dem men det är motivationen hos eleverna 

man ständigt får arbeta med att väcka och hålla vid liv. Innehållet och samspelet beror till stor 

del på hur läraren lägger upp undervisningen, medan motivationen eller drivkraften ligger hos 

eleverna och det handlar om att göra eleverna delaktiga i verksamhetens upplägg och ge dem 

möjlighet att påverka. Som Jenner betonar handlar det i slutänden om att elever måste vilja 

lära sig för att lärande ska ske.
71

 Betoningen på att lärande ska vara en kombination av de tre 

faktorerna gör att jag menar att samtliga går att räkna som bra lärare i bemärkelse av 

lärandeteorier och undervisningsformer. 

 

Åsa (Hip Hip Hora), Elizabeth (Bad Teacher) och Olle (Tusen gånger starkare) har däremot 

inte samma helhetstänk vad gäller lärande. Åsa och Olle fokuserar till stor del på innehållet, 

dvs. betoningen blir på vad som ska läras och lärarens ämneskunskaper. Motivationen hos 

eleverna, liksom samspelet dem emellan, hamnar i bakgrunden. Å andra sidan gör inte det 

dem till dåliga lärare, men det gör dem till långt ifrån fullkomliga som lärare – de visar brist 

på reflektion och där läraren tenderar att lägga problem i samband med undervisningen på 

eleverna och inte på sitt eget undervisningssätt. I dagens samhälle är pedagogisk 

dokumentation en av huvudbeståndsdelarna i pedagogens uppgifter och innebär bland annat 
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att pedagogen ska utvärdera sig själv och sina undervisningsmetoder, när det brister faller 

undervisningens kvalité snabbt. Elizabeth är ett kapitel i sig själv, hon saknar själv alla tre 

delarna: ingen motivation för sitt jobb, har inte ämneskunskaperna och avskyr allt som har 

med interagerande att göra. Har inte läraren entusiasmen i undervisningen eller tror på det den 

gör, hur ska då eleverna kunna tro på det? Det som kan ge en skev bild, liksom framkommer i 

Ellsmores undersökning, är att karaktärerna ofta bara har en klass som publiken följer och att 

undervisningen planeras utifrån eget tycke.
72

 Det framgår oftast inte hur lärarna förhåller sig 

till nationella mål och riktlinjer, vilket är en stor del av lärarens arbete. I verkligheten är det 

inte fritt fram att lägga upp undervisningens innehåll efter eget tycke utan att stämma av mot 

kunskapskrav etc. Elizabeths undervisningsmetoder är tämligen begränsade och består till stor 

del av spelfilmer. Förvisso väger Elizabeths ointresse för undervisningen tyngre än Åsa och 

Olles brist på självreflektion, men samtliga passar in under kategorin av dåliga lärare tack 

vare sina respektive brister. 

 

Förväntningar är en stor del i människosynen, att ha realistiska förväntningar på elever och att 

låta eleverna ha förväntningar på en som lärare är viktigt – både för inlärning och utveckling. 

Forskning visar att förväntningar både kan stjälpa och hjälpa eleverna, därav föll det sig 

naturligt att jag skulle titta närmare på hur karaktärerna förhåller sig till förväntningar. Den 

som lyste starkast i förhållande till förväntningar på eleverna var Ms Norbury (Mean Girls) 

som hade högt ställda förväntningar på både sig själv och eleverna. Att ständigt arbeta för att 

bli bättre och att nå högsta potential utifrån sina egna förutsättningar är hennes motto. 

Karaktären ser sig själv som en pådrivande person som pushar folk till max, och oftast med 

positivt resultat. Både Ezra (Pretty Little Liars) och Alaric (Vampire Diaries) har 

förväntningar i form av ömsesidig respekt, genom att visa eleverna respekt förväntar de sig 

respekt tillbaka vilket de också får. Jess (New Girl) har också hon framträdande förväntningar 

på eleverna, men det rör sig snarare om att hennes entusiasm smittar av sig och att hon har en 

mjuk människosyn där hon tror vill väl och sätter upp realistiska mål till eleverna. Jess 

betonar vikten av att eleverna måste känna att de är bra på något, därav är rätt ställda 

förväntningar och mål avgörande för undervisningen. 

 

Olle (Tusen gånger starkare) har också förväntningar men av ett annat slag. Olle har stora 

förväntningar på Saga som kommer in som ny i klassen, hon är inte speglad av mönstret som 

finns på skolan och Olle ser att hon har potential att kunna bryta de fördomar som råder. När 

det visar sig att Saga faktiskt lever upp till Olles förväntningar och klarar att genomföra en 

brytning av könsmönstren, blir Olle trots allt inte nöjd – det var ju inte det här han ville. 

Förväntningen var ställd som en hypotes, en utopi, som inte skulle gå att genomföra. Det lät 

bra i teorin att förespråka jämställdhet, men i praktiken var det bra som det var – ingen 

mening att förändra något som fungerar, åtminstone för halva klassen. Fenomen går att se 

utifrån två perspektiv som von Wright menar, och när Olle enbart ser jämställdhetsproblemet 

ur synvinkeln att det beror på klassen ser han Saga som den optimala lösningen.
73

 När Saga å 

sin sida ser att problemet snarare beror på Olles behandling av eleverna, uppstår en konflikt 

där Olle vägrar se utanför sin ram. Förväntningarna var således uppsatt för att ge ett 

förutbestämt svar, men när svaret i själva verket inte stämde överens med det förväntade 

svaret – ja vad händer då? Förväntningen slår tillbaka på både läraren och eleverna i negativ 

bemärkelse. 

 

Sist men inte minst framstår Elizabeth (Bad Teacher) helt sakna förväntningar. För att ha 

förväntningar på andra måste man vara tillräckligt insatt för att ha en åsikt, det har inte 
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Elizabeth. Undervisningen bedrivs till största delen med spelfilm under större delen av 

terminen och när slutprovet närmar sig blir Elizabeth förvånad över att eleverna inte kan 

något. En nyckfullhet av att inte ha haft några förväntningar alls på eleverna för att i slutet på 

terminen ha skyhöga förväntningar, ingen bra kombination. Om än verkar hon inse att det till 

viss del beror på henne själv och försöker förändra undervisningen med kontroversiella 

metoder för att eleverna ska klara målen. 

6.2 I förhållande till etiksyn 
Tabell 3. Sammanfattning av etiksyn. 

 

Är karaktären 

reflekterande 

praktiker? 

Hur bemöter 

karaktären elever, 

kollegor och 

föräldrar? 

Hur hanterar 

läraren 

ledarrollen? 

Hur gestaltas 

karaktären i 

förhållande till 

professionell, 

personlig o 

privat? 

Alaric 

(Vampire 

Diaries) 

Ja. Positivt. 
Tar sitt ansvar som 

lärare. 

 Professionell / 

Personlig 

Ms Norbury 

(Mean Girls) 
Ja. 

Pushar sina elever 

framåt. Trevligt mot 

såväl kollegor, elever 

och föräldrar. 

Självironisk och 

sarkastisk. 

Ledarrollen tydlig. 
Professionell, 

stundtals personlig. 

Jess 

(New Girl) 
Ja. 

Väldigt personlig, 

bjuder på sig själv. 

Ingen tydlig 

ledarroll, stundtals 

tar eleverna över 

men Jess återtar 

rollen. 

Professionell / 

Personlig 

Will 

(Glee) 

 

Ja. 

 

Trevligt bemötande. 

Trygg i sin 

ledarroll. 

Engagerad i det 

han gör. 

Professionell / 

Personlig 

Ezra 

(Pretty Little 

Liars) 

Ja. 

Trevligt bemötande 

mot såväl elever, 

kollegor och föräldrar. 

Mestadels bra 

ledaregenskaper, 

men 

kärleksrelationen 

påverkar i negativ 

bemärkelse. 

Privat och 

personlig med 

eleverna. 

Kärleksrelation till 

en elev. I 

undervisningen 

professionell. 

Åsa 

(Hip Hip Hora) 
Försöker. 

Klämkäck. Försöker 

bemöta eleverna på ett 

professionellt sätt men 

misslyckas med 

kommunikationen. 

Formellt ledarskap, 

men ingen stark 

ledare. 

Försöker vara 

professionell. 

Elizabeth 

(Bad Teacher) 
Till viss del. 

Alla förtjänar inte 

hennes respekt eller 

tid. Maktmissbrukare 

mot såväl kollegor, 

elever och föräldrar. 

Utnyttjar sin 

ledarroll till max. 

Genomför saker 

utifrån egen 

vinning. 

Privat. 

Olle 

(Tusen gånger 

starkare) 

Nej. Förespråkar 

jämställdhet så länge 

det gynnar killarna. 

Trevlig mot elever och 

kollegor så länge de 

har samma åsikt som 

honom. 

Har det formella 

ledarskapet, men 

har inte klassen 

med sig. 

Professionell och 

privat. 

 

På den svenska lärarutbildningen får man från dag ett lära sig hur viktigt det är att kritiskt 

kunna granska sitt eget arbetssätt (självreflektion). När man börjar arbeta är det således 
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självklart att när något inte går som planerat att (1) titta på yttre omständigheter och (2) titta 

på hur jag agerade som pedagog. Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Var fanns styrkan i 

undervisningen? Var gick det fel någonstans? Osv. Helt enkelt använda sig av enkla frågor 

som hjälper en att analysera sin egen roll i undervisningen, för problemet kanske inte beror på 

yttre omständigheter utan på att ens form av undervisning inte matchar gruppen av elever och 

då måste man som pedagog kunna ändra sitt undervisningssätt. Därav ansåg jag det som 

centralt att studera denna reflektion hos karaktärerna. 

 

I sju av åtta filmer framgick det tydligt att karaktärerna visade självreflektion, medvetenhet 

och öppenhet för förändring om det behövdes. De självklaraste tolkningarna av självreflektion 

framkom av Alaric (Vampire Diaries), Ms Norbury (Mean Girls), Jess (New Girl), Will 

(Glee), Ezra (Pretty Little Liars), Åsa (Hip Hip Hora) och förvånansvärt också Elizabeth (Bad 

Teacher). Den enda som behöver ges förklaring till är Elizabeth och där anser jag att i början 

av filmen är hon helt ointresserad av sitt yrke. Men när Elizabeth väl ser att hon kan vinna på 

det själv, tvekar hon inte att ändra undervisningsmetoder när det inte fungerar. Hon visar 

således att självinsikt om att elevernas resultat inte enbart beror på dem utan också på henne 

och hennes undervisningsmetoder. Olle (Tusen gånger starkare) är den enda som inte visar 

sig vara reflekterande praktiker. Han ser att det finns problem i klassen och han försöker göra 

något åt dem, men det faller honom aldrig in att rannsaka sig själv och titta på sin egen roll i 

problemen. 

 

Bemötande handlar till stor del om att respektera andra människor och att vilja möta alla med 

respekt. I undersökningen framkom att majoriteten av karaktärerna generellt sett hade en 

positiv inställning till andra människor och arbetade hårt med att ha ett trevligt bemötande 

gentemot elever, kollegor och föräldrar. Bemötande handlar även om att vilja försöka förstå 

andras perspektiv och det såg jag hos några karaktärer, exempelvis Alaric (Vampire Diaries) 

och Ms Norbury (Mean Girls). En av de karaktärer som hade svårare för bemötande var Åsa 

(Hip Hip Hora) som trots starkt engagemang och överdrivet positiv inställning inte lyckades 

kommunicera med eleverna på ett bra sätt. Bemötandet kändes påklistrat och trots genuina 

ansträngningar befann hon sig inte på samma nivå som eleverna. Inte heller Elizabeth (Bad 

Teacher) hade någon större framgång vad gäller bemötande, men det berodde knappast på 

brist i kommunikationen utan snarare bristen på engagemang. Går man in med en nonchalant 

och fördomsfull inställning blir betyget i bemötande absolut inte i topp. Det jag finner 

oroväckande är inte de enskilda karaktärerna som visar en negativ bild av bemötande, utan 

bristen på att lärarna inte håller ihop och visar en enad linje utåt. Det förekommer flertalet 

exempel där kollegor baktalar och bedrar varandra för att framstå som den bästa läraren. Min 

undran blir såldes var solidariteten finns i lärarkåren? 

 

Som Maltén påpekar kan ledarskap vara positivt eller negativt beroende på dess utövande och 

kontext. Det finns således två typer av ledare; den formella och den informella. Dessa kan 

vara samma person men måste inte nödvändigtvis vara det.
74

 Den formella ledaren har sitt 

ledarskap och makt genom en formell position, således hamnar samtliga i undersökningen i 

denna kategori. Om än gäller det att förvalta det ledarskapet på ett framgångsrikt sätt, för att 

kunna behålla respekten från gruppens medlemmar (eleverna). Några karaktärer förvaltar 

ledarskapet på ett mycket positivt sätt exempelvis Ms Norbury (Mean Girls), Will (Glee) och 

Alaric (Vampire Diaries). Alla utstrålar en tydlig ledarroll och får eleverna med sig. Därmed 

har de även fått det informella ledarskapet, som visar en förtrogenhet mellan elever och lärare. 
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Det finns några karaktärer som visar okej ledarskap, men där det finns några brister som gör 

att de har det formella ledarskapet men inte det informella. Här återses Åsa (Hip Hip Hora) 

och Olle (Tusen gånger starkare). Båda har formellt ledarskap, men ingen av dem har med sig 

eleverna och ledarskapet blir således enbart en fråga om formell makt. Elizabeth (Bad 

Teacher) återfinns också i den här kategorin, men till skillnad från Åsa och Olle, utnyttjar hon 

sitt formella ledarskap till max. Elizabeth tvekar inte ett ögonblick att köra över andra om hon 

själv vinner på det, och verkar inte bry sig nämnvärt om att hon inte har ett informellt 

ledarskap – eleverna gör som hon säger ändå för att de är rädda för henne. 

 

Ezra (Pretty Little Liars) hamnar i en egen kategori. Mestadels är han en väldigt bra ledare 

och som ser ut att ha med sig eleverna, således även ett informellt ledarskap. Men hans 

kärleksrelation till en elev påverkar ledarskapet negativt och bitvis utnyttjar han sin position 

som ledare mot de andra eleverna på ett negativt sätt. På sätt och vis är nog detta nyckfulla 

ledarskap värre än karaktärernas i stycket ovanför, för de är åtminstone ärliga i sina 

intentioner. Deras härskar tendenser är ganska tydliga och har inte gett intryck av något annat 

heller. Ezra vill, och är till 99 %, en helyllekille som vill alla väl. Men när hans personliga 

åsikter påverkar hans ledarroll i klassrummet och han har med sig eleverna, blir kontentan i 

enstaka fall maktutövning och tendenser till manipulation. 

 

Jess (New Girl) är även hon ett eget kapitel och hon utstrålar ingen tydlig ledarroll. Om än har 

hon den formella ledarrollen, men utnyttjar det endast när det är absolut nödvändigt. Hon får 

dock med sig eleverna tack vara hennes egen entusiasm. Jag ser inte att Jess är en stark ledare, 

men ändå gör hon ett bra jobb och det viktigaste av allt är att hon får med sig eleverna. Om 

man får med sig eleverna måste man kanske inte ha tydliga ledaregenskaper? 

 

Som det framkom i analysverktygen (avsnitt 3.2.2) går det att förhålla sig till läraruppdraget 

utifrån tre perspektiv: privat, personlig och/eller professionell. Hougaard listade (under 

samma avsnitt) exempel på egenskaper i förhållande till begreppen.
75

 Den kombinationen 

lärare bör sträva efter är i första hand professionell/personlig, eller enbart professionell 

alternativt personlig. Det som ofta kännetecknar mindre bra lärare är när begreppet privat står 

ensamt eller i kombination med något av de andra två. I studien framkom varierat resultat i 

förhållande till begreppen. Alaric (Vampire Diaries), Ms Norbury (Mean Girls), Will (Glee) 

och Jess (New Girl) gestaltar alla i kombinationen av professionell och personlig. Samtliga 

visar att de besitter ämnes- och metodkunskaper. De arbetar helhetsinriktat och försöker inta 

olika perspektiv. De visar förmåga till inlevelse i undervisningen och förmåga att samarbeta 

såväl med elever som kollegor, samtligt som de kan förhålla sig sakliga till problem som 

uppkommer. Sist men inte minst visar dessa fyra att de besitter självkännedom. 

 

Ovanstående var den bra kombinationen av egenskaper. Först ut i karaktärerna som saknar 

någon av dessa är Ezra (Pretty Little Liars) som visar den riskfyllda sidan av att vara 

professionell och privat med eleverna. Ezra visar, liksom ovanstående, att han försöker arbeta 

helhetsinriktat och innehar både ämnes- och metodkunskaper. Men istället för att förhålla sig 

personlig med eleverna blir han privat. Tendenser till att vara känslosam, oresonlig, 

egenmäktig och osaklig framträder. Tyvärr ingen bra kombination. Om än är Ezras 

kombination inte lika dålig som Elizabeths (Bad Teacher), för Ezra har åtminstone en 

professionell sida. Elizabeth å andra sidan handlar till största delen efter egna intressen och 

framstår därmed förhålla sig till läraruppdraget utifrån en privat sida. I första hand bevakar 

hon sina egna intressen och kan vara både oresonlig och osaklig. 
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Olle (Tusen gånger starkare) gestaltar även han kombinationen professionell och privat. Olle 

visar, liksom de andra, att han har ämnes- och metodkunskaper och försöker arbeta 

helhetsinriktat. Om än kan han inte förhålla sig saklig till problem i klassen, utan tar in 

personligt omdöme och tycke. Till viss del menar jag att han bevakar sina egna intressen, då 

han inte vill ha en ”stökig” klass vilket han menar blir en av följderna om tjejerna börjar få 

mer tal utrymme i undervisningen. Olle visar sig vara både osaklig och oresonlig vid problem. 

 

Åsa (Hip Hip Hora) är den enda karaktären som gestaltas som endast professionell. Hon visar 

ämnes- och metodkunskaper, och försöker inta ett professionellt förhållningssätt gentemot 

eleverna. Om än tror jag det behövs en personlig sida hos lärarna också för att knyta ett band 

till eleverna, men i detta fall känns det som karaktären visar en osäkerhet och därmed väljer 

att enbart agera utifrån ett professionellt perspektiv. Desto mer erfarenheter en lärare får, 

desto lättare är det att känna sig trygg i sig själv och våga vara personlig med sina elever. 
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7. Diskussion 

I studien var det ganska likartade svar på kodfrågorna, speciellt i kategorin om The Good och 

The Saint. Det som jag menar skilde karaktärerna åt var att The Saint ofta ger eleverna det 

”lilla extra”, karaktärerna visar att de verkligen brinner för yrket och de verkar genuint 

intresserade av att hjälpa alla elever på bästa möjliga sätt. Även i kategorin om The Sad 

förekom likheter med de två första kategorierna, det som vanligtvis skilde karaktärerna åt var 

deras etiksyn. Tydligast och mest avvikande svar kom från kategorin om The Bad, som i 

många fall skilde sig från övriga kategoriers svar. Om än ser jag, utifrån min indelning och 

karaktärernas ståndpunkter gentemot kodfrågorna, att det som tydligast avgör i vilken 

kategori karaktären hamnar beror dels på dess hur den axlar ledarskapsrollen och dels vilket 

förhållningssätt den har gentemot yrket (professionell/personlig/privat). 

 

I tidigare forskning (avsnitt 2) togs skillnaden mellan dålig arbetare, dålig förebild och dålig 

lärare upp. Det framkom att dessa tre nödvändigtvis inte måste innebära samma sak. Jag har 

sett detta i min studie och instämmer i att det finns en skillnad mellan att vara en dålig lärare 

och att vara en dålig arbetare/förebild, det ena måste inte nödvändigtvis innebära eller 

medföra det andra. Den dåliga förebilden går att exempelvis se i Ezra (Pretty Little Liars) som 

har ett förhållande med en minderårig elev. Han är ingen dålig lärare, utan snarare en väldigt 

bra lärare. Han är inte heller någon dålig arbetare, men han är en dålig förebild. 

 

I tidigare forskning (avsnitt 2) framkom vidare att den bra eller goda läraren ofta har någon 

konflikt med organisationen, den står ofta ensam att bedriva en kamp mot 

utbildningssystemet. Till skillnad från den dåliga läraren som ofta har organisationen i ryggen 

eftersom den åsidosätter egna intressen framför organisationens. Detta är något jag inte har 

sett i min studie, snarare tvärtom. Det som går att utläsa i min studie är att den goda läraren 

snarare behandlar samtliga inom organisationen på ett positivt sätt och därmed håller sig väl 

med både organisationens krav och dess anställda. Då det uppstår meningsskiljaktigheter eller 

konflikter försöker den goda läraren hitta vägar runt problemet, utan att gå emot andras 

värderingar och krav. Det blir således en jämkning där båda parter ofta vinner på lösningen. I 

studien framställs istället den dåliga läraren i vissa fall gå emot organisationens intressen, då 

den sätter egna intressen i första hand vilket strider mot tidigare forskning (avsnitt 2). Jag låter 

det vara osagt om det beror på datamaterialets begränsade antal eller om det faktiskt är ett 

tidsskifte på gång i populärkulturens framställning av yrket. 

 

Fisher m.fl. tog upp bilden av lärarens som sexuell varelse, där de menade att den manliga 

läraren ofta framställs som en skolflicksförälskelse medan den kvinnliga läraren ofta 

framställs för vidare publik.
76

 Jag har till viss del återsett det i min studie där exempelvis Ezra 

(Pretty Little Liars) figurerar som typisk skolflicksförälskelse, hans förhållande är även som 

Fisher m.fl. kommer fram till en ganska mörk och dyster kärlekshistoria. Alaric (Vampire 

Diaries), Olle (Tusen gånger starkare) och Will (Glee) menar jag dock inte direkt vänder sig 

enbart mot ung kvinnlig publik, utan snarare framställs de ha förhållande med jämnåriga 

kvinnor. De kvinnliga karaktärernas framställning gällande sexualitet varierar kraftigt i 

studien. Elizabeth (Bad Teacher) framställs som en sexbomb som är mycket medveten om 

utseendets makt. Hon är dock den enda för varken Jess (New Girl), Ms Norbury (Mean Girls) 

eller Åsa (Hip Hip Hora) framställs som sexuella varelser i någon större bemärkelse. 
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 Fisher, Roy; Harris, Ann & Jarvis, Christine. 2008. 
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I tidigare forskning (avsnitt 2) framkom att populärkulturen ofta uppvisar en starkt förskönad 

bild av yrket, där läraren många gånger endast har en klass att förhålla sig till och att 

undervisningens upplägg är fritt att välja efter lärarens behag. Till viss del instämmer jag i 

denna bild och menar att i majoriteten av studiens filmer får publiken följa läraren och en 

klass. Dock framgår det i några filmer och TV-serier (exempelvis Mean Girls, Vampire 

Diaries och Pretty Little Liars) att karaktärerna har flertalet lektioner med andra klasser och 

är således ämneslärare inom ett specifikt ämne. Således framgår det även här att de har 

riktlinjer, regler och uppnåendekrav att förhålla sig till. Det ger, även om publiken inte får se 

scener från annan undervisning, en mer realistisk bild av yrket. Dock finns det exempel där 

karaktären verkar bedriva en egen undervisning, helt avskärmad från nationella mål och krav 

(exempelvis Bad Teacher). 

 

Tidigare forskning (avsnitt 2) visar även att den goda läraren ofta blir involverad med 

eleverna på personlig nivå. Detta är något jag har återsett i studien och menar att det förstärker 

bilden av den goda läraren som genuint intresserad och engagerad i sitt yrke. Det ger således 

en positiv bild av yrkesrollen och det är kanske den sidan vi, som yrkesverksamma, främst vill 

visa upp. Det vill säga, en sida av yrket där det framgår att pedagogerna är nöjda med sitt 

yrkesval och verkligen tror på sina elever. Den negativa bilden av yrkesrollen går nog dock 

inte att undkomma, inte heller i populärkultur. Det negativa bilden, eller bilden av en dålig 

lärare, framställs i studien ofta som bitter både på sitt yrke och livet i allmänhet – det är 

egentligen inte det här karaktären vill arbeta med. Faran med en negativ framställning kan 

således vara att den bild vi redan har av yrkeskategorin förstärks och bekräftas. 

 

De flesta har nog mött både bra och dåliga lärare under sin egen skoltid. När den negativa 

bilden bekräftas, även med hjälp av en fiktiv bild, tror jag det finns risk att det bildas 

generaliserade stereotyper och att man drar alla över ett streck dvs. placerar in alla i 

yrkesgruppen i samma kategori. Forskning tyder på att de intryck och bilder vi får från 

populärkulturen kan förstärka eller bekräfta det vi redan vet, dvs. den (stereotyp)bild som vi 

har om någonting. Därav tror jag att det är viktigt att undersöka hur bilden framställs i 

populärkultur, inte minst för att kunna påverka eller instämma i dess tolkning. Det är trots allt 

en av de bilder som förmedlas till allmänheten och unga människor som står inför sitt 

yrkesval. Det kanske bara är en liten del i helhetsintrycket av yrket som kommer från 

populärkulturen, men det är trots allt en bild som bidrar till helhetsintrycket och yrkesvalen. 
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8. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur stereotypbilder av lärarrollen karaktäriseras i 

filmer och TV-serier under 2000-talet. In undersökningen ämnade jag titta närmare på 

karaktärens utmärkande drag och i resultatet ställa dessa drag i förhållande till människosyn 

och etiksyn. 

 

I studien framkommer att det går att se att både etiksyn och människosyn avspelar sig i vad vi 

värderar som bra respektive dåliga lärare. I kategorier om den bra läraren framställs ofta 

karaktären ha en positiv människosyn där denne tror på eleverna och dess förmåga att 

utvecklas. Karaktären visar gott bemötande mot både elever, kollegor och föräldrar. I studiens 

framställning av bra lärare framkommer att dessa har de två självklara delarna av 

ämneskunskaper (innehåll) och samarbetsförmågor (samspel) som naturliga inslag i 

undervisningen. Det som de bra lärarna arbetar hårt med i lärandeprocesser är att väcka 

motivationen hos eleverna och det hör ofta ihop med förväntningar på dem. Således har de 

karaktärer som framställs som bra lärare ofta realistiska eller höga förväntningar på eleverna. 

Vidare framkommer att de bra lärarna oftast tar sitt ansvar som formella ledare, men utan att 

utnyttja makten och såldes får de då även ett informellt ledarskap för gruppen där de får med 

sig eleverna i undervisningen. Den goda läraren visar även på djup självreflektion och 

medvetenhet om sitt läraruppdrag. 

 

Till skillnad från de bra lärarna framställs de dåliga lärarna ofta sakna många viktiga 

egenskaper, inte minst självreflektion. Den dåliga läraren tenderar att sätta egna intressen 

framför både andras intressen och yrkets arbetsuppgifter. Den dåliga läraren tenderar att ofta 

bryter mot yrkets normer om att agera professionellt och sakligt i förhållande till eleverna, och 

istället visas ofta en privat sida som smyger sig in i arbetet och påverkar, i många fall, detta 

negativt. Den dåliga läraren tenderar även att se ner på andra, inte minst kollegor och elever 

vilket inte är särskilt positivt i bemötandesynpunkt. Medan den bra läraren arbetar hårt med 

att väcka motivationen hos eleverna, fokuserar den dåliga läraren oftast enbart på 

ämneskunskaperna (innehållet i undervisningen) och upplevs således anse att både motivation 

och samspel är relativt oviktiga i lärandeprocesser. Sist men inte minst, framställs den dåliga 

läraren ofta utnyttja sin formella maktposition. 

 

De slutsatser som framkommer i studien är trots allt att stereotypbilden av lärarrollen i dagens 

film och TV-serier framställs på ett relativt positivt sätt. Yrkesbilden känns relativt modern 

och uppdaterad. Det var inte mitt syfte att undersöka undervisningsmetoder och jag har inte 

heller studerat det, men de metoder som framställdes användas av karaktärerna kändes 

nytänkande och inspirerande. Ungefär som det ser ut i dagens samhälle, vilket ger en relativt 

realistisk bild av hur karaktäriseringen ser ut. Bemötande gentemot kollegor, elever och 

föräldrar är i de flesta fall positivt. Det som främst skilde karaktärerna åt och där det lättast 

gick att bedöma deras kompetens, var dels i deras ledarskap och dels i deras förhållande 

gentemot yrket (om de var professionella, personliga eller privata). Om än verkade 

majoriteten av karaktärerna är glada och positiva till sitt yrkesval, vilket trots allt är bland det 

viktigaste i arbete med människor och det ger en positiv bild av yrket. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur karaktäriseringen av lärarrollen framställs i 

populärkultur med fokus på filmer och TV-serier under 2000-talet. I undersökningen gjordes 

en beskrivning av karaktären samt hur de förhöll sig till människo- och etiksyn, som var 

studiens frågeställningar. I undersökningen delades även karaktärerna in, utifrån dess 

ståndpunkter i människosyn och etiksyn, i någon av studiens fyra kategorier (The Good, The 

Saint, The Sad eller The Bad). Definitionen för människosyn och etiksyn, under teorikapitlet, 

blev tillsammans med de fyra lärarkategorierna och det allmänt hållna begreppet stereotyp 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

 

I resultatet ställdes karaktärernas drag upp i två tabeller där en kortfattad redogörelse för 

karaktärernas ståndpunkter i förhållande till studiens kodfrågor redogjordes. Efter respektive 

tabell följde en textbaserad del med djupare analys och diskussion. 

 

Det resultat som framkom var att lärarrollen framställs på ett relativt positivt sätt, i fråga om 

människosyn. Majoriteten av karaktärerna upplevdes ha en positiv syn på eleverna, där de 

framställdes tro på att alla elever kan lära och hade lagom ställda förväntningar på sina elever. 

Vidare framkom att, beroende på typ av lärare, prioriteras olika delar av lärandets tre pelare; 

innehåll, drivkraft och samspel. I kategorin om bra lärare sågs både innehåll och samspel som 

självklara delar, därmed lades tyngdpunkten på att väcka elevernas motivation (drivkraften). I 

kategorin om dåliga lärare prioriterades i första hand enbart innehållet i undervisningen, de 

andra delarna framställdes som relativt oväsentliga. 

 

I resultatet, i förhållande till etiksyn, framkom att majoriteten av karaktärerna framställs som 

reflekterande praktiker om än i olika grad. Då detta är ett högaktuellt ämne, kan denna 

framställning bidra till en positiv bild av yrket. Vidare framkom att bemötandet gentemot 

elever, kollegor och föräldrar ansågs i samtliga fall utom ett vara positivt. Ledarskapsrollen 

ansågs i många fall relativt okej, men många karaktärer visade brister i sitt ledarskap. Sist 

men inte minst framkom det skilda resultat i fråga om karaktärens förhållningssätt i 

förhållande till begreppen professionell, personlig och privat där fyra lärare hamnar i 

kategorin om bra lärareegenskaper och fyra i kategorin om dåliga läraregenskaper. 

 

Slutligen kan studien konstatera att bilden av lärarrollen framstår som relativt positivt i 

majoriteten av undersökningsfallen, om än visar den att där det framställs tvivelaktigheter 

sker detta i första hand i ledarskapet eller i karaktärens förhållningssätt gentemot yrket 

(professionell, personlig eller privat). 
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