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Sammanfattning  

Denna uppsats handlar om grundskollärarprofessionens utveckling, verksamma lärare och lärarstudenter. 

Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställningar: 

– Hur har grundskolan och grundskollärarens historiska utveckling vilken lett fram till dagens skola och lärare sett 

ut?   

– Hur framställs dagens verksamma grundskolelärare inom forskning i fråga om den egna yrkesrollen och 

verksamheten i skolan?                                                                                                                                                                      

– Vilken bild av lärarstudenter går att synliggöra i fråga om uppfattning, syn och attityder gentemot sitt kommande 

yrkesliv, lärarens roll och skolan?                                                                                                                                                     

– Vad motiverade dessa lärarstudenter att söka sig till lärarutbildningen och fortsätta densamma för att bli lärare i 

grundskolan?                                                                                                                                                                                        

– Vilka likheter, skillnader och eventuella samband går att synliggöra mellan de tre ovanstående bilderna? 

Studien visar att lärarna befinner sig i en starkt utsatt yrkesposition med en ifrågasatt profession och ofta höga 

påfrestningar i arbetsvardagen. Men såväl verksamma lärare som lärarstudenter innehar en stark drivkraft som 

motiverar de i sitt nuvarande och kommande utövande av yrket och uppdraget som lärare.  
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1. INLEDNING 
Denna uppsats handlar om lärarstudenters motivation till att bli lärare i 
grundskolans senare år och vilka uppfattningar de har kring sitt kommande yrke. 
Vidare handlar uppsatsen även om hur dessa uppfattningar står sig i relation till 
verksamma grundskollärares uppfattningar kring sitt yrke och hur läraren har 
hamnat i den position den idag befinner sig i.  

Rapporter i media gör gällande att den svenska skolan, som under en lång period 
placerat sig i toppen i internationella studier numera sjunker i takt med de 
svenska elevernas skolresultat. Exempelvis visades detta i den internationella 
PISA undersökningen från år 2009 där skolelever från 65 länder deltog 
(Skolverket, 2010). Röster höjs i samtakt med dessa rapporter att skolan behöver 
mer resurser, högre löner till lärarna och ökad jämlikhet mellan skolor och 
elever. Samtidigt ställs även krav på ökad kompetens hos verksamma lärare när 
tv-program som Klass 9A1 påstår att bara läraren bemöter eleverna på rätt sätt 
och anpassar sin undervisning så kommer även de goda resultaten (Aftonbladet, 
2011). Skolan är ett ämne som engagerar och är ständigt aktuellt för diskussion 
kring hur verksamheten lämpligast bör utformas. Reformer i grundskolans 
undervisning, förändringar av lärarutbildningen och ständigt politisk och medial 
uppmärksamhet visar på det intresse som grundskolan utgör för diskussioner och 
åsikter.  

Bourdieu (1999) använder sig av en metafor vilken gestaltar staten med en höger 
och en vänster hand. Höger handen symboliserar finansdrivande och 
målrationella institutioner, som finansdepartement och banker. I motsättning 
finns vänsterhanden vilken symboliserar allmännyttiga och värderationella 
institutioner, som skolan. På grund av den vänstra handens kostnader och 
samtida brist på inkomster tenderar höger handen att verka för att hålla tillbaka 
vänsterhanden för att därigenom hålla nere utgifterna. Dock innebär denna 
ständiga begränsning i den allmännyttiga verksamheten att ge konsekvenser då 
samhället på kort sikt sparar resurser men ofta drabbas negativt på längre sikt 
menar Bourdieu (1999). I fallet med den svenska grundskolan kompliceras detta 
ytterligare efter kommunaliseringen av grundskolan under 1990-talet vilket 
medförda att det ekonomiska ansvaret och fördelning av resurser till skolor 

                                                        
1 Klass 9A var en dokumentärserie som visades i SVT under två säsonger där ett antal erkänt 
duktiga lärare, även kallade ”superpedagoger”, skulle hjälpa elever och lärare att höja betygen 
i en årskurs nio klass med dokumenterat dåliga resultat (svt.se).  
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ålades kommuner istället för staten. Durkheim (Ritzer, 2009) menar att 
utbildning handlar om att låta individer tillskriva sig fysiska, intellektuella och 
framförallt moraliska verktyg för att kunna fungera i samhället. Skolan är därför 
en mycket viktig institution eftersom det enbart är i skolan som en sådan process 
är möjlig och kan involvera alla samhällets medborgare för att underbygga ett 
fungerande demokratiskt samhälle. I synnerhet då den socialiserande och värde- 
och normreproducerande uppgift som ingår i skolans uppdrag (Ritzer, 2009).  

Grundskolans uttalade uppdrag består så dels i att tillskriva eleverna 
intellektuellt kunskapsberikande och dels i ett socialiserande uppdrag 
(Skolverket, 2011). Båda dessa uppgifter ses som viktiga i skolans uppdrag att 
utveckla samhällets unga till samhällsnyttiga och välfungerande medborgare. 
Men med bakgrund av Bourdieu (1999) och Durkheim (Ritzer, 2009) synliggörs 
en problematik när rapporter gör gällande hur skola och lärare brister i 
uppfyllande av båda dessa uppdrag (Skolverket, 2011; Elmgren, 2003).  

Dagens skola styrs genom skolplaner och andra styrdokument, även om lärare 
idag ges en stor frihet att utforma den egna undervisningen. Kommunaliseringen 
under 1990-talet medförde att ansvaret över den enskilda skolan överfördes från 
statlig regi till kommunerna, deras lokala politiker och tjänstemän. Men 
decentraliseringen av ansvar och påverkan ökade behovet av kontroll av 
verksamheten genom en omfattande insyn från omvärlden. En ökad insyn och 
kontroll av lärarnas arbete och framgång mäts och jämförs genom nationella 
prov, betyg, inspektioner, undersökningar med mera. Följden blev en ökad 
stress- och arbetsbörda för den enskilda läraren (Ball, 2006 se Löfgren, 2012, s. 
30). Rapporter gör även gällande att många lärare överger sitt yrke och söker 
andra anställningar utanför skolans verksamhet (Lärarförbundet, 2012).  

Då jag själv spenderat drygt ett år som student på lärarprogrammets utbildning 
finner jag allt jämt ett stort intresse för skolfrågor och ser skolan som viktig för 
samhällets utveckling och välstånd, även om jag själv avbröt min utbildning till 
lärare. Givetvis innehar jag åsikter och synpunkter på dagens skola vilka bygger 
på egna erfarenheter både under och efter avklarad grundskolutbildning. Det är 
tänkbart att nästintill alla vuxna medborgare i Sverige har någon form av 
relation till grundskolan, genom egna erfarenheter eller närstående som befinner 
sig i skolans verksamhet, och därmed även har en åsikt om densamma. Men det 
finns trots allt en grupp människor vilka kan förmodas inneha en större kunskap 
i detta ämne än de flesta, nämligen de verksamma lärare som dagligen befinner 
sig ute på landets skolor. Det borde så finnas ett intresse av att undersöka hur 
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lärare själva ser på sitt yrke och den institution de är verksamma inom. Detta bör 
i sin tur ses som viktiga och värdefulla tillskott i den skoldebatt som pågår och 
har pågått under lång tid. Skolan och lärare är något som även intresserar och 
engagera forskningen. Tidigare forskning kring verksamma lärare inom 
grundskolan och hur utvecklingen lett fram till dagens skola och lärare kan 
därför användas för att genom egen tolkning skapa förståelse för lärarnas 
position och historia.  

Vidare finns en grupp individer i samhället vilkas strävan går mot att komma ut i 
denna verksamhet som nyexaminerade lärare. Årligen examineras en stor mängd 
nyblivna lärare från landets högre utbildningar och som sedermera ska ingå i 
skolans verksamheter. Ungefär var tionde student i Sverige läser till lärare vilket 
förklaras av framförallt den utbyggnad av lärarutbildning som skett under främst 
de senaste 20 åren. Breddningen av utbildningen medförde att antagningskraven 
har sänkts liksom utbildningens status har försämrats, samtidigt kan det även 
konstateras att förhållandevis många lärarstudenter avbryter sin utbildning innan 
examen (Nilsson Lindstöm, 2012).  

Dessa båda grupper av dels verksamma lärare med lång erfarenhet av skolans 
verksamhet samt gruppen lärarstudenter vilka snart kommer undervisa ute i 
landets skolor är en avgörande del i den svenska skolan. Genom att synliggöra 
de snart examinerade lärarstudenternas attityder, och se på skolan ur deras 
perspektiv ges möjlighet att studera och jämföra ideal, attityder och 
uppfattningar med den, utifrån tidigare forskning, etablerade yrkesrollen för 
verksamma lärare. Detta för att söka svar på frågan varför vissa individer har en 
stark vilja att jobba som lärare. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att genom intervjuer med lärarstudenter, vilka har ambition 
att undervisa i grundskolans senare år (årskurs sju till nio), skapa en bild av 
bakgrunden till deras val av utbildning och yrkesval. I denna del av arbetets 
syfte ingår även att undersöka hur dessa lärarstudenter ser på den verksamma 
lärarens roll och sin framtida yrkesroll i skolan utifrån den position de nu 
befinner sig i då de närmar sig sin examen.  

Det resultat som framgår utifrån ovan nämnda metod vill jag sedan jämföra med 
hur dagens verksamma lärare i grundskolan framställs inom det offentliga 
samtalet. Genom att ta del av och tolka i främsta hand tidigare forskning kring 
lärare i grundskolans senare år vill jag skapa en bild av den verksamma läraren 



 

4 

 

idag som sedan kan jämföras med vad min egen empiriinsamling visar. En 
ytterligare bild jag vill framställa för att sedermera väga in i en jämförelse är hur 
skolan och lärarnas historiska utveckling ser ut. Därigenom önskar jag skapa en 
förståelse i hur utvecklingen av skolan har tagit sig uttryck och därigenom hur 
lärarnas arbetsmiljö och kontext har påverkats fram till den position som dagens 
verksamma lärare befinner sig i.  

I en jämförelse mellan dessa bilder vill jag visa på likheter och skillnader som 
beskrivs, förklaras och problematiseras med hjälp av utvald sociologisk teori 
som kan appliceras. De frågeställningar som jag utgår ifrån för detta arbete är: 

- Hur har grundskolan och grundskollärarens historiska utveckling, vilken 
lett fram till dagens skola och lärare, sett ut? 

- Hur framställs dagens verksamma grundskolelärare inom forskning i fråga 
om den egna yrkesrollen och verksamheten i skolan? 

- Vilken bild av lärarstudenter går att synliggöra i fråga om uppfattning, syn 
och attityder gentemot sitt kommande yrkesliv, lärarens roll och skolan? 

- Vad motiverade dessa lärarstudenter söka sig till lärarutbildningen och 
fortsätta densamma för att bli lärare i grundskolan? 

- Vilka likheter, skillnader och eventuella samband går att synliggöra 
mellan de tre ovanstående bilderna? 

1.2 Centrala begrepp 
I min uppsats använder jag mig upprepat av två begrepp eller benämningar och 
jag önskar därför tydliggöra vad jag syftar till vid användande av dessa begrepp 
för att underlätta fortsatt läsning och förståelse. 

Lärare – Min studie inriktar sig som beskrivits i inledning och syfte mot främst 
grundskollärare och grundskolstudenter vilka är inriktade mot grundskolans 
senare år, det vill säga årskurs sju till nio. När jag i text använder mig av 
benämningen lärare åsyftar detta så på denna typ av lärare, i de fall andra lärare 
(exempelvis lärare på gymnasiet) ingår i ett resonemang eller redogörelse 
kommer detta anges i texten.   

Skola – Med samma avgränsning som ovan syftar jag vid användandet av 
begreppet skola till grundskolan och främst grundskolans senare år. När andra 
former av utbildning (exempelvis gymnasiet) ingår i ett resonemang eller 
redogörelse kommer även detta anges i texten. 
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2. SKOLSYSTEMET OCH LÄRARPROFESSIONEN 
Den svenska grundskolan är en omfattande verksamhet vilken under lång tid har 
involverat en stor mängd individer som lärare och elever dagligen. 
Grundskolans utveckling och historia fram till dess nuvarande form visar sig 
vara en omfattande och utdragen process vid studerande av densamma. Men hur 
lärarens arbetssituation ser ut idag bör reflekteras i hur utvecklingen av lärarna 
och verksamheten de befinner sig inom har sett ut. Därför vill jag först skapa en 
bild av lärarnas och skolans historia och utveckling fram till dess nuvarande 
form. 

2.1 Skolan och lärarens historia 
Skolans historia är den kontext och arbetsmiljö som läraren befinner sig i. I 
strävan att ge en sammanhållen bild av lärarens historia i grundskolan ser jag 
som viktigt att inledningsvis ge en förståelse för utvecklingen av den 
verksamhet de är verksamma inom. Skolan kan ofta ses som en spegel av det 
samhälle vi lever i. Förändringarna inom skolan har varit många i takt med 
politiska skiftningar, omvärldens förändringar och samhällets utveckling vilket 
också har påverkat lärarens arbetssituation i hög grad. I denna historiska 
redogörelse över det svenska skolväsendet tar vi vår början i 
parallellskolsystemet som var rådande för den svenska grundskolans 
verksamheter i över 100 år.   

2.1.1 Parallellskolsystemet 

Det parallellskolsystem vilket var rådanden inom svenskt skolväsen under lång 
tid tillkom i praktiken vid folkskolans införande. Richardsson (2010) beskriver 
hur införandet av folkskolor, vilket skedde 1842, medförde en plikt för varje 
socken att erbjuda minst en skola med minst en utbildad lärare. Folkskolan kom 
med tiden att ersätta all tidigare form av mer eller mindre sporadisk 
undervisning, vilken inte sällan skedde i hemmen. Detta inte minst efter 
instiftandet av skolplikt som infördes 1882, även om det länge fanns ett 
motstånd från många föräldrar att nu tvingas skicka iväg sina barn till skolan för 
att undervisas (Richardsson, 2010). Den nya utbildningsformen vände sig främst 
till elever ur de lägre klasserna i samhället vilka inte hade möjlighet att utbildas i 
privat regi eller inom läroverk. Med bakgrund av detta beskriver Olofsson 
(2010) hur folkskolan kom att betraktas som ett verktyg för att socialisera in 
arbetarklassens unga i den etablerade hierarkiska sociala ordning som det då 
förindustriella samhället utgjorde. Arbetarklassen växte i antal och ansågs 
behöva hållas under kontroll vilket folkskolan blev ett verktyg för. Detta oavsett 
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de egentliga föreställningar och förhoppningar som de ursprungliga 
initiativtagarna hade, vilket från början var att minska klyftorna i samhället 
(Olofsson, 2010). 

Folkskolorna drevs och finansierades av varje enskild socken medans staten stod 
för den alternativa utbildningsformen i parallellskolsystemet, läroverket 
(Richardsson, 2010). Ifråga om läroverket, som beskrivs av Schånberg (2004), 
var det den alternativa utbildningsformen som riktade verksamheten till 
samhällets mer välbärgade medborgare. Till en början var denna 
utbildningsform stängd för många av samhällets medborgare eftersom den länge 
endast riktades till pojkar vilka skulle fostras och utbildas för höga befattningar i 
samhället. Verksamheten härstammade från medeltidens lärdomsskola med en 
huvuduppgift att vidareföra det nationella kulturarvet samt att förbereda 
eleverna för högre studier. Även om läroverket i många avseenden kan ses som 
en traditionsbevarande och konservativ institution med gamla anor skedde flera 
reformer och förändringar under årens lopp. En av de större förändringar som 
tas upp av Salin (2010) är den delning av läroverket i realskola och 
gymnasieskola som gjordes för att möta många elevers framväxande krav på 
läroverksutbildning även om de inte eftersträvade högre utbildning. Denna 
delning av läroverkets utbildning gladde många elever som gavs möjlighet att 
tillskriva sig läroverksutbildning utan den extra skolgång som krävdes för ges 
tillträde till högre utbildningar. Under 1900-talet kom antalet läroverk att öka i 
takt med ökad elevtillströmning då rekryteringen breddades och även flickor 
gavs större tillträde (Salin, 2010).  

Schånberg (2004) redogör även för de flickskolor som kom att grundas på 
många platser i landet vid sidan av läroverk och folkskolornas verksamheter. I 
det föränderliga samhället kom kvinnors rätt att öka vilket även gav flickor 
större rättigheter och möjligheter. Flickskolorna skapades ofta i en tanke att ge 
flickor, från i huvudsak samhällets borgerliga klass, lärdom för ett möjligt 
framtida arbetsliv inom lägre betydelsefulla befattningar, som exempelvis 
lärarinnor i yngre åldrar och i flickklasser. Detta för att flickorna i helt och fullt 
skulle tvingas förlita sig på giftermål för att inbringa försörjning. Men det 
huvudsakliga målet inom flickskolor, menar Schånberg (2004), dominerades 
trots allt främst av att uppfostra och lära flickor att bli en god moder och 
hemmafru. Allt jämt betraktades utbildning för arbete främst som en manlig 
syssla och flickors utbildning bestod i mycket av att infogas i sin framtida roll 
som familjefru (Schånberg, 2004). 
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2.1.2 Den enhetliga grundskolan 

Lindesjö och Lundgren (2000) beskriver hur det framförallt under 1930- och 
1940-talet höjdes allt fler röster kring krav på en gemensam och obligatorisk 
grundskola för alla barn oavsett kön och klass. Efter den länge pågående debatt 
som blossat upp i samhället fattade riksdagen 1950 beslut om att på försök 
införa en reform vilken innebar obligatorisk skolgång i gemensam skolform. 
Diskussionen vilken ledde fram till detta beslut beskrivs av Lindesjö och 
Lundgren (2000) till stor del som formad av den ökade kritiken mot det rådande 
parallellskolsystemet. Argument fördes fram att det var nödvändigt med 
förändring av systemet för att komma till rätta med de stora klasskillnaderna i 
samhället. Klass, geografisk placering och kön påverkade individens skolgång 
och därmed framtida arbetsliv. De stora skillnaderna mellan samhälleliga 
grupper ville kritikerna eliminera genom förändrat skolsystem vilket tog till vara 
alla elevers studiebegåvning. Vidare fördes även argument vilka hänvisade till 
nödvändighet av förnyelse i undervisningen och bättre anpassning till samhällets 
utveckling. Diskussionen ledde så slutligen till att beslut fattades vilket lade 
grunden för en gemensam enhetlig grundskola vilken även gav alla elever 
behörighet till vidare studier. När detta försök utvärderades 1962 kom sedan 
riksdagen att fatta beslut att en enhetlig grundskola med nio års skolplikt skulle 
införas successivt i hela landet, vilket kom att ske under en tio års period 
(Lindesjö & Lundgren, 2000).  

Det enhetliga grundskolsystemet som växte fram utformades i centralisering och 
statlig kontroll. Lindesjö och Lundgren (2000) beskriver hur alla tidigare typer 
av skolor då ersattes av en enda utbildningsform vilken därmed krävde en 
enskild styrande part, det vill säga staten. Men redan under 1970-talet började 
diskussioner föras kring en ökad decentralisering av hela samhället, och därmed 
även skolan. Kritiken som växte fram allt starkare kom dels från den politiska 
vänstern att den då nyblivna centraliserade och enhetliga grundskolan behövde 
ge de enskilda skolorna och lärarna större befogenhet att själva styra över 
undervisningen. Detta för att kunna bemöta de enskilda elevernas individuella 
behov och förutsättningar samt att demokratisera skolan i högre omfattning.  
Samtidigt framförde den politiska högern argument att den offentliga sektorn 
(däribland skolan) var allt för byråkratisk och kostsam i sin dåvarande styrning 
(Lindensjö & Lundgren, 2000).  

Under 1980-talet påbörjades en decentralisering av grundskolan. Ett inledande 
försöksprojekt startades 1984 vilket innefattade nio kommuner och tre landsting 
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vilka gavs en ökad kommunal styrning. Utfallet från denna försöksverksamhet 
ledde till beslut i att fortsatta decentraliseringen, något som de båda politiska 
partiblocken i riksdagen var överens om (Lindesjö & Lundgren, 2000). Det 
fanns en övergriplig åsikt att en decentralisering var nödvändig för att anpassa 
skolan bättre till samhället och omvärldens utveckling. Ökade krav på 
individualisering, demokratisering och behov av avlastning för den hårt pressade 
statsbudgeten (bland annat till följd av den ekonomiska situationen i omvärlden) 
följdes även av en ökad osäkerhet kring ansvarfördelningen av skolan. Staten 
hade det övergripande ansvaret för skolan och anställning av personal, men 
kommunerna ansvarade för undervisning och verksamheten i stort. Detta låg till 
grund för uppkommen förvirring i var gränserna mellan ansvarområdena 
egentligen gick. Följakningen fattade riksdagen 1989 beslut att kommunalisera 
skolan 1989 vilket kom att genomföras under 1990-talet (Lindensjö & 
Lundgren, 2000). 

2.1.3 Kommunaliseringen av skolan 

Kommunaliseringen av skolan innebar ett överlåtande av ansvar för 
utbildningen på landets skolor från den centralstyrda statens ägo, ut till 
kommunerna själva. Löfgren (2012) tar upp hur de styrningsmekanismer som 
tidigare utgått från staten nu övergick till kommunerna. Anställningar inom 
skolan sköttes nu av kommunerna vilket tidigare varit reglerat av staten även om 
kommunerna varit de faktiska arbetsgivarna. Skolorna och lärarna fick själva 
större utrymme att tolka och precisera de mål som fanns för verksamheterna från 
att tidigare varit starkt reglerade av detaljerade läroplaner och styrdokument. Det 
ekonomiska ansvaret övergick till lokala politiker och tjänstemän vilka i stor 
omfattning kunde fördela resurser och formulera mål för verksamheterna inom 
kommunen (Löfgren, 2012).  

Vidare beskriver Elmgren (2003) hur det skedde en förändring i styrningen av 
skolorna genom att den regelstyrning vilken tidigare varit grunden för skolans 
verksamhet ersattes av målstyrning. Innebörden av detta blev att skolor istället 
för att i huvudsak följa upprättade regler kom att sträva efter nationellt uppsatta 
mål. Dessa nationellt uppsatta mål formulerades på sådant sätt att de kunde 
konkritiseras och preciseras på lokal nivå för att därmed ge bättre underlag för 
utvärdering och anpassning (Elmgren, 2003). I samband med 
kommunaliseringen och den förändrade styrningen ökade även kraven på 
kommuner och skolor att utvärdera och uppvisa resultat av verksamhetens arbete 
(Löfgren, 2012). Införandet av nytt betygsystem och nationella prov är exempel 
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på denna nya typ av kontroll över skolor. Följden av den ökade kontrollen i 
relation med ökat eget ansvar blev att skolor i större utsträckning inte bara 
mättes i hur väl målen uppnåddes, men skolor jämfördes även med varandra. 
Insikten och öppenheten i skolor vidgades, ökad insyn från såväl föräldrar som 
ökad kontroll genom inspektioner och tester från myndigheter kom så att följa 
denna utveckling (Löfgren, 2012).  

1992 kom även friskolereformen (Sandström, 2002) att träda i kraft vilken 
innebar att alla friskolor vilka var godkända av Skolverket nu hade rätt att få 
bidrag från den kommun den befann sig i. Den följande stora ökningen av 
friskolor i landet förklaras bland annat av att det är relativt lätt att starta en 
friskola i Sverige i jämförelse med i många andra länder. Följden av det ökade 
antalet friskolor och den medföljande marknadsstyrningen av skolan vilken 
innebär en valfriheten för elever att själva välja skola var tänkt att ge ökad 
kvalitet genom konkurrens (Sandström, 2002). Tanken var så att när skolor och 
lärare tvingas konkurrera om eleverna, vilka ges ett fritt val att själva välja var 
de ska genomgå sin utbildning, måste kvaliteten öka och samtliga aktörer höja 
sig för att kunna locka elever. Denna utveckling där skolor tvingas locka 
eleverna till sig kan då sättas i perspektiv till den tidiga folkskolans införande då 
tvärtom eleverna kom att tvingas till skolan (Richardson, 2010). Kritiken som 
riktas mot denna utveckling består främst, enligt Sandström (2002), i att när 
kommunerna tvingas ge pengar till dessa friskolor så sker det på bekostnad av 
den kommunala grundskolan. Friskolornas utbredning och framgång sker på 
bekostnad och genom resurser som egentligen borde tillhöra den kommunala 
verksamheten. En skola för alla, är alltså inte längre gällande menar kritikerna 
(Sandström, 2002). 

2.1.4 Lärarens historia i skolan  

Att undervisa och utbilda har under lång tid setts som ett viktigt och ansvarsfyllt 
uppdrag. Persson LH (2010) beskriver hur det redan under 1800-talet talades om 
lärarens kall, vilket innebar att inte vem som helst var lämpad att vara lärare. För 
att ansvara för barn och ungas utbildning och socialisering in i samhället, med 
familjen och samhällets goda vilja och förtroende, krävdes ett starkt kall från 
den individ som åtog sig ett sådant uppdrag. När folkskolereformen skedde 1842 
kom all undervisning oavsett var den skedde att bedrivas av utbildade lärare, 
tillskillnad från tidigare såkallade ”skolmostrar” och ”läsmästare” vilka saknade 
akademisk utbildning (Persson, 2010). Denna nya form av krav på examen 
medförde dock att enbart män fick undervisa i skolor då 
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folkskollärarutbildningen till en början endast riktades till män. Men den relativt 
låga lön som följde yrket samt framförallt bristen på examinerade lärare gav 
följden att även kvinnor fick ta anställning som folkskollärare från och med 
1859. Visserligen med villkoret att kvinnorna i huvudsak avsågs undervisa 
yngre elever och flickklasser. Männen ansågs nämligen fortfarande vara 
representanter för den starka arbetskraften och ansågs bäst lämpade för 
uppgiften som lärare. Denna skillnad av ansedd lämplighet i yrket samt mannens 
position i samhället som familjeförsörjare medförde en markant löneskillnad 
mellan könen visar Schånberg (2004). Löneskillnaden kom att fortsätta fram till 
att riksdagen 1937 beslutade att successivt införa likalön. 

Ifråga om läroverklärarna var deras uppgift att utbildad den högre klassens barn 
och unga i främst akademiska ämnen, även om andra ämnen som exempelvis 
idrott och slöjd även fanns. Att undervisa i akademiska ämnen inom läroverken 
krävde en lång akademisk utbildning, gav högre lön och därmed även högre 
status i jämförelse med andra lärare (Román, 2010). När läroverken under 1900-
talet breddade sin rekrytering bland annat med olika inriktningar och även 
flickor gavs större tillgänglighet kom elevtillströmningen och även antalet 
läroverk i landet att öka (Salin, 2010). Det stigande antalet elever och läroverk 
ökade givetvis behovet av antalet lärartjänster inom läroverken och även 
tillströmningen av kvinnliga lärare steg, även om de ändå var i klar minoritet. 
Schånberg (2004) beskriver hur den typiska läroverkläraren, ända fram till 
avskaffandet av parallellskolsystemet, var en man med akademisk och borgerlig 
bakgrund, vilken med auktoritet och lämplighet visat sig uppfylla de krav som 
ställdes på en läroverkslärare. 

2.1.5 Den enhetliga grundskolans påverkan 

Läraryrket var ett ansvarfullt och respekterat yrke i samhället under början av 
1900-talet. En person med yrkestiteln lärare var en utbildad och respekterad 
samhällsmedborgare även om det givetvis fanns en viss skillnad mellan 
folkskolläraren och läroverksläraren (Persson, 2010). Lärarnas röst vägde tungt i 
samhället när viktiga beslut skulle fattas och inte minst i fråga om utbildning 
och skola (Carlgren, 2010a). Lärarna var aktiva inom det professionella 
samtalet, och det var inte ovanligt att vissa framstående lärare avancerade i 
karriären till högre inflytelserika poster. Men i samband med avskaffandet av 
parallellskolsystemet 1962 och införande av statlig styrning och kontroll av en 
enhetlig skola avbröts denna strömning. Det skapades ett avstånd mellan 
forskning och det professionella samtalet gentemot de verksamma lärarna. 
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Lärarna tappade mycket av sitt inflytande i samhället och den framträdande 
sociala status som det praktiserande läraryrket medförde sjönk (Carlgren, 
2010a).  

Vid avskaffandet av parallellskolsystemet skulle så samtliga lärare oavsett om 
de tidigare tillhört folkskolan eller läroverket omskolas till att undervisa alla 
elever i en och samma skolform. Om denna reform i sig verkat positivt eller 
negativt för lärarna råder det dock delade åsikter kring. Framförallt på grund av 
att då skolan på många sätt speglas av samhället är svårt att jämföra då och nu 
beroende på hela samhällets utveckling (Lindesjö & Lundgren, 2000). Men vad 
Carlgren (2010b) kan fastslå är att den förändrade stukturen av skolsystemet 
krävde omskolning och vägledning för lärarna vilka därmed kom att tappa en 
stor del av sin inverkan i det offentliga samtalet. Tidigare hade lärarna närmast 
setts som medforskare och en stark tillgång för de professionella forskarna, 
exempelvis genom hypotesskapande. Men centraliseringen av skolan som 
medförde krav på riksomfattande riktlinjer för lärarna och skolan som 
verksamhet gjorde att forskarna istället inriktades mot att skapa underlag för 
nationella beslut kring skolans utformning och lärarnas arbete. Från att tidigare 
varit delaktiga i teoriskapande fick lärarna istället riktlinjer förklarade för sig 
som helst skulle följas utan protester eller ändringar (Carlgren, 2010b).  

Den expertstatus och kunskapsbas som tidigare varit tillskriven läraryrket 
minskade därmed kraftigt när de gick från medforskare till forskningsobjekt. 
Istället gavs då ett större spelrum för yrkesgrupper utanför skolan, som forskare 
och politiker, att påverka lärarna och skolans verksamhet. Detta då utan de 
praktiserande lärarnas direkta möjlighet till medverkan. Centraliseringen av 
skolan innebar även att beslut över arbetsvillkoren och utförandet inom skolan 
inte längre låg främst i lärarnas händer utan istället hos politiska organ och 
administrativa instanser (Carlgren, 2010b).  

Under centraliseringen av skolan skedde en mängd reformer av den nyinrättade 
grundskolan. Skolan ses som tidigare sagt ofta som en spegling av samhället och 
samhällets utveckling exempelvis i politiska skiftningar vilka medför påverkan. 
Ökande krav på decentralisering av samhället och däribland skolan medförde att 
lärare tillskrevs en större frihet i att påverka den egna undervisningen. Med 
utgångspunkt och tolkning av då gällande läroplan skulle skolan, och därigenom 
lärarna, utforma verksamheten och utbildningen efter befintliga förutsättningar 
och resurser. Lindesjö och Lundgren (2000) beskriver läroplanen från 1980, som 
till stor del svar på kraven för ökad decentralisering då den innehöll direktiv 
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vilka gav just en större frihet, men samtidigt större ansvar för lärarna vars arbete 
kom att styras efter lokalt utarbetade arbetsplaner. Detta således som en del av 
den ökade individualiseringen i samhället där skolan skulle erbjuda en jämlik 
skola för alla, oavsett förutsättningar och behov. Decentralisering som påbörjats 
och som gett lärarna en större frihet, men samtidigt ökat ansvar, tog ytterligare 
ett steg i samband med kommunaliseringen under 1990-talet. 

Löfgren (2012) beskriver hur kommunaliseringen av skolan ökade det enskilda 
ansvaret för undervisningen hos den enskilda läraren i fråga om upplägg och 
utövning. Syftet med den frihet som tillskrevs lärarna var att ge de bättre 
möjligheter att bättre bemöta varje enskild elev, men samtidigt skapades även ett 
behov av större insyn från samhället i skolan. Lärarens arbete gjordes mer 
offentlig samt började mätas och utvärderas genom olika metoder såsom prov 
och inspektioner. Utvecklingen medförde så att läraren ständigt måste vara 
beredd på att kunna visa upp verksamheten för ”utomstående”. Till detta kom 
även uppkomsten av marknads- och konkurrensmekanismer inom utbildningen 
vilka skapade en helt ny valfrihet för elever och föräldrar att välja den skolan 
som framstår som bäst. Elever, föräldrar, tjänstemän och myndigheter kan alltså 
nu ställa helt andra krav på läraren än tidigare vilket givetvis medför en 
påverkan (Löfgren, 2012).  

2.2 Läraren idag 
Jag ämnar i detta avsnitt ge en beskrivning av hur en etablerad yrkesroll i form 
av den verksamma läraren framställs inom forskning inriktad mot 
grundskollärare i Sverige. I avsnittet vill jag så ge en bild av hur dagens 
verksamma lärare och deras uppfattningar skildras inom den tidigare forskning, 
rapporter och statistik som jag har tagit del av. 

Som en utgångspunk för att beskriva yrkesrollen lärare och dennes situation 
samt uppfattningar, har jag i viss mån utgått ifrån Håkan Löfgrens (2012) 
doktorsavhandling Det sitter inte i väggarna. Han har intervjuat åtta 
högstadielärare vilka tidigare arbetat på en högstadieskola, kallad Sjöskolan. 
Skolan låg i en stadsdel som delvis byggts i det såkallade ”miljonprojektet” 
under 1960 till 1970-talet, med tämligen dåligt rykte, hög invandring och låg 
socioekonomiskt status. Områdets dåliga rykte påverkade även skolans rykte 
som snart blev klassad som en ”problemskola” och många tilltänkt nya elever 
började istället söka sig till framförallt den friskola som sedermera öppnades i 
närheten. Skolan kom 2007 framförallt på grund av höga kostnader och lågt 
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elevantal att läggas ned och lärarna fick söka sig till andra skolor (Löfgren, 
2012). 

Av de åtta intervjuade lärarna i Löfgrens(2012) avhandling har sedermera fem 
valts ut för närmare redogörelse i form av yrkeslivsberättelser med specifika 
kännetecken för varje individ. Detta pekar på den variation som kan finnas 
mellan lärare och deras uppfattning vilket skapas av individuella skillnader. 
Exempelvis visar sig inriktning av ämne spela en viss roll då läraren givetvis 
brinner lite extra för just det ämne som denne undervisar i. Lärarna i studien är 
vidare i skiftande åldrar och med skiftande erfarenhet. Den första läraren 
anställdes på skolan 1969 och den sista 2001.  

Att ge en samlad bild av en typisk grundskolelärare är inte helt problemfritt. Hur 
en enskild lärare formar sin yrkesroll med tillhörande normer, värderingar och 
attityder varierar givetvis i hög grad av personliga skillnader som intressen och 
värderingar, samt vilken kontext läraren befinner sig i (Löfgren, 2012). Men det 
finns trots allt vissa övergripande företeelser som kan urskönjas hos verksamma 
lärare. Löfgrens (2012) avhandling har jag kompletterat med annan litteratur, 
studier och rapporter för att jag genom en tolkning av det totala underlaget ska 
kunna ge en så rättvis bild av den verksamma läraren som möjligt. Det är de 
övergripande tendenser som jag har funnit för dagens verksamma lärare inom 
grundskolan vilka jag nedan avser redogöra för. Inledningsvis önskar jag dock i 
en närmare redogörelse för begreppet profession kopplat till läraryrket visa på 
en viss problematik utifrån forskningen i förhållande till en vanlig allmän 
uppfattning kring läraryrket som profession. 

2.2.1 Lärarens profession  

Stenlås (2009) menar att läraryrket idag, i en allmän syn, ofta betraktas som en 
profession vilket han menar kan ifrågasättas. För vid en närmare granskning av 
innebörden av en profession i relation till den verksamma läraren uppstår viss 
problematik och oenighet. Vissa ser det som en profession, andra inte alls medan 
en del snarare ser det som en form av semi-profession, det vill säga någonstans 
mittemellan (Stenlås, 2009). Jag ser en stark fördel i att därför ta upp denna 
fråga här innan min fortsatta beskrivning av dagens verksamma lärare.  

Vid en mer utförlig benämning av begreppet profession är det enligt många 
forskare svårt att betrakta läraryrket som ett strikt professionellt yrke. Detta är 
något som Colnerud och Granström (2002) hävdar när de diskuterar den 
verksamma lärarens profession. Kort sagt menar de att definitionen av en 
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profession förklaras genom att ett yrke, för att kunna kallas profession, måste 
uppfylla fyra krav. Det första kravet som ställs är systematisk teori vilket 
innebär en tydlig kunskapsbas vilken alla utövare inom professionen utgår ifrån. 
Denna kunskapsbas vilka lärare utgår ifrån kan ses som tämligen otydlig i 
jämförelse med andra mer klara professioner. I huvudsak tillskriver sig lärarna 
under sin utbildning en ämneskunskap för sin specifika undervisning i just 
detsamma ämnet. Även om utbildningen har förbättras i detta avseende för att ge 
lärarna bättre möjlighet att utveckla gemensam teori och vetenskapligt språk för 
att kunna studera läraryrket anses inte detta tillräckligt (Colnerud & Granström, 
2002) .  

Det andra kravet som tas upp av Colnerud och Granström (2002) är auktoritet 
vilket innefattar att yrket tillskrivits krav på en formell legitimation för att utöva 
yrket. I fallet med lärare används en sådan legitimation och krav på viss examen 
för att inneha behörighet för ansvar över utbildning av unga. Men samtidigt 
uppstår en tvetydlighet när en lärare kan (tillfälligt visserligen) ersättas av en 
obehörig vikarie. Vidare finns ett tredje krav i form av yrkesmässig autonomi 
vilket av Colnerud och Granström (2002) beskrivs som en yrkesmässig frihet i 
utövande. Lärare har autonomi i att själv utforma arbetet i undervisningen och 
göra bedömningar av elevernas prestationer. Något som närmast kan betraktas 
som en ytterst individuellt baserad autonomi, läraren har alltså en stor personlig 
frihet. Men den professionella friheten är däremot mer begränsad.  Lärarna 
utsätts så för både kommunal och statlig styrning vilken påverkar lärarens 
professionella frihet. Kursplaner, huvudmoment och även läromedel är exempel 
på övergripande medel vilka påverkar lärarens arbetssätt och metoder. Det fjärde 
och sista kravet som Colnerud och Granström (2002) diskuterar i relation till 
läraryrkets profession är egenkontrollerad yrkesetik.  Med vilket det menas att 
yrkeskåren innehar gemensamma etiska riktlinjer och regler för hur yrket skall 
utövas. I lärarnas fall saknades länge en sådan gemensam yrkesetikkod och det 
var inte att förrän in på 2000-talet som de nationella lärarförbunden formulerade 
en gemensam yrkesetisk kod .  

Sammantaget kan det konstateras att lärarna inte innehar en stark 
yrkesprofession som exempelvis läkare eller advokater. De bakomliggande 
orsakerna till detta är förmodligen flera. Som det nämnts i den tidigare 
redogörelsen i frågan finns ett fokus på den specifika ämneskunskapen i 
lärarutbildningen vilket har försatt det professionella i bakgrunden för lärarna. 
Vidare menar Florin (1987) att lärare har en historia av svårigheter i formulering 
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av gemensamma intressen. Eftersom skolan är en omfattande institution med 
elever i olika åldrar, olika ämnen och så vidare, så är breddningen av intressen 
mycket stor. Något som medför svårigheter i att enas i gemensamt och avgränsat 
intresse för lärarna. I dessa intressekonflikter uppstår istället en kamp mellan 
olika lärargrupper vilka ställs mot varandra. Samtidigt påpekar Stenlås (2009) 
den tvetydighet som framstår av statligt uttryck i önskemål av att stärka lärarnas 
profession, men samtidigt genomförs reformer vilka inte alla gånger har en 
sådan inverkan. Colnerud och Granström (2002) menar att det finns en vilja från 
samhället, i synnerhet arbetsgivaren, att inte ge lärarna allt för stor autonomi 
eftersom detta skulle kunna försvåra insikten och påverkan i skolan. 
Problematiken kring läraryrkets profession är således ingen enkel fråga men kan 
ges som en viss förklaring till varför yrket i sig har en samhällelig lägre status, 
framförallt i jämförelse med andra tydliga och klassiska samhälleliga 
professioner som exempelvis läkare eller advokater (Colnerud & Granström, 
2002).   

2.2.2 Den ifrågasatta läraren  

Ett sätt att se den försämrade sociala statusen för läraryrket är i hur det betraktas 
av allmänheten. Ett tecken på denna förändring av lärarrollen som kan skönjas 
är genom att betrakta relationen mellan lärare och elev vilken har förändrats i 
stor grad. Lärarnas befogenheter inom skolan i relationen till eleverna bestod 
tidigare i form av auktoritet, disciplin och respekt grundat på den status som 
yrkesrollen medförde i hela samhället.  

”Jag tror att friheten bland eleverna har gått till överdrift, att det hämmar 
möjligheten för dem att få den sortens undervisning som lärarna vill ge 
ungdomarna” (Intervju med grundskollärare. Elmgren, 2003, s.129) 

Vad läraren i det ovanstående citatet menar är att lärarens minskade auktoritet 
och respekt i relation till elevernas ökade frihet genom individualiseringen tar 
sig uttryck i klassrummet och i den direkta relationen med eleverna. Detta 
kommer då påverka den undervisning som läraren önskar bedriva. 
Utgångspunkten för denna förändring kan ses i den ökade individualiseringen i 
samhället, som exempelvis Bauman (2002) diskuterar då han menar att individer 
i samhället i allt högre grad fokuserar på sig själva. Samtidigt som de tar (och i 
högre grad förväntas ta) ett större ansvar för sig själva och för framgång eller 
misslyckande i sitt liv. Utvecklingen av ökad individualism speglas även i 
skolan vilken i allt högre utsträckning riktar sig mot den enskilda individen 
(eleven) idag som exempelvis Beck (1986) ger uttryck för. Detta blir än mer 
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tydligt vid studerande av skolplanen för grundskolan (Lgr11) vilken tydligt 
påpekar hur lärarna ska eftersträva att ge den enskilda eleven ökat ansvar och 
inflytande över sin inlärning samt därigenom bemöta den enskilda individen 
utifrån dennes behov och förutsättningar (Skolverket, 2011).  

I den del av bakgrunden för detta arbete vilket berörde problematiken kring 
läraryrket som profession menas denna problematik vara en möjlig förklaring till 
läraryrkets försämrade sociala status (Colnerud & Granström, 2002). Berg 
(2003) menar att för ett yrke ska betraktas som professionellt måste först och 
främst statsmakten erkänna denna profession fullt ut, och i synnerhet den 
gemensamma kunskapsbasen. Därefter måste även allmänheten ge ett sådant 
erkännande. Calnerud och Granström (2002) talar om denna gemensamma 
kunskapsbas som kravet på systematisk teori. Då läraryrket inte uppfyller de 
krav som ställs för att ses som en fullständig profession kommer inte staten och 
inte heller allmänheten att betrakta yrket som en sådan vilket medför en 
sjunkande social status. Den försämrade statusen i samhället speglas så även 
inom skolans direkta verksamhet och lärarens interaktion med eleverna, då i 
termer av respekt och disciplin i relationen med eleverna. En grundskollärare 
uttrycker det på följande sätt: 

”Disciplinen ska vara densamma idag som på 80-talet men det har 
förändrats. Det var inte någon elev som vågade svära eller slå en vuxen 
under 80-talet, som man har sett och hört idag.” (Elmgren, 2003, s.129) 

Decentraliseringen av skolan och därmed även kommunaliseringen i viss mån 
avsåg att ge lärarna större frihet i sitt pedagogiska utförande. Men detta kom 
även att ge ökade krav på insikt i skolans verksamhet. Ball (2006) diskuterar hur 
skolans utveckling med ökande krav på insikt från omvärlden har påverkat 
aktörerna inom skolväsendet. På liknande sätt som skolan som institution blev 
nödgad att ständigt vara beredd på granskning av olika slag så blev även 
aktörerna, i detta fall lärarna, också det. Läraren måste idag vara beredd på att 
ständigt kunna svara för sitt agerande och kunna visa upp en bild av sitt arbete. 
Inte bara gentemot myndigheter och tjänstemän men även mot elever och 
föräldrar. Detta visar Löfgren (2012) på genom redogörelse ur en av sina 
intervjuer med en lärare och hur hon ser till att ständigt vara förberedd på att 
försvara sitt agerande gentemot elever eller föräldrar när det kommer till 
motivering av betygssättning: 
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”Maria: Så att det gäller ju och veta vad man ska svara B, eller B:s föräldrar. 
[…] Det kan jag ändå känna att jag vet ju att det förekommer och. Jag menar 
föräldrar, jag förstår ju mycket väl om dem ringer för dem har ju inte hela 
bilden.” (Löfgren, 2012, s.180)  

Citatet ovan visar heller inte bara hur läraren i detta fall är beredd på att försvara 
sitt handlande men visar även förståelse för att bli ifrågasatt och kontrollerad. 
Ball (2006) menar att lärarens ansvarar och förväntningar från omgivningen, 
inte bara berör elevernas framgång och utbildning inom skolan, men även för 
kontroll av verksamheten och sitt eget arbete. Det skapas ett behov hos läraren 
att ständigt vara förberedd på att kunna visa upp en önskvärd bild av 
verksamheten och sitt eget arbete vilken står sig stark i jämförelse med uppsatta 
mål men även i jämförelse med andra skolor och lärare. Detta är något som tar 
mycket kraft och tid för läraren som ständigt måste vara förberedd för sådana 
granskningar och jämförelser. Löfgren (2012) ger vidare en bild av att denna 
ökade press som sätts på läraren idag ofta uppfattas som påfrestande av läraren 
själv. Med bakgrund av den, i Löfgrens studie närbelägna och nyligen öppnade 
friskola, kom nyrekrytering av elever att bli allt viktigare. I denna situation av 
skapad konkurrens, mellan de båda skolorna och därigenom även mellan lärarna 
i området, upplevde lärarna en press att uppvisa en önskad bild av verksamheten 
och sig själva. Inte minst på grund av den negativa bild av Sjöskolan som ofta 
målades upp bland annat i lokal media.  

I efterföljden av den skapade konkurrensen mellan skolor och lärare kommer 
den enskilda lärarens status även sättas i relation till vilken skola denne jobbar 
på. Utifrån Löfgren (2012) kan det tolkas som att eftersom uppfattningar från 
omvärlden ofta grundas på skolans rykte genom exempelvis medias rapportering 
så kan läraren bedömas av detta rykte. Det vill säga att det är värre eller sämre 
att vara lärare och jobba på en skola med dåligt rykte än en skola med bättre 
rykte. En av lärarna i Löfgrens (2012) studie berättar hur personer i hennes 
omgivning reagerade då hon som nyanställd berättade om sin kommande 
arbetsplats.  

” Hedvig: ”Är du inte klok, där kan väl ingen jobba?” Så det är klart att jag 
var nervös.  
Håkan: Vad sa ryktet då? Var det? 
Hedvig: Att det var en jättedålig skola att det var en, en skola med en massa 
busar […] Och den var, alltså den var inte bra vad gäller elevunderlag” 
(Löfgren, 2012, s. 217) 
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För att återkoppla till Ball (2006) så kan det ses som att lärarens roll ständigt är i 
position för ifrågasättande. Läraren behöver ständigt vara beredd på att visa upp 
sitt arbete och kunna försvara sig, sin verksamhet och i enlighet med citatet ovan 
även sitt yrkesval. Den ökade insikten från samhälle medför att ifrågasättande, 
nedvärdering och ryktesspridning, exempelvis genom media, inte är begränsad 
på samma sätt som många andra yrken. ”Olof” är en annan av de lärare som 
ingår i Löfgrens (2012) studie och som berättar hur omgivningen reagerade när 
han avslöjade sin arbetsplats, även om ursprunget till det dåliga ryktet egentligen 
låg långt tillbaka i tiden.  
 

”Olof: Skolan hade dåligt rykte. Oförtjänt dåligt rykte […] ”hur kan du 
jobba där och är det inte tufft” och hur är det och så att. Och så visade det 
sig att det där gick tillbaka till händelser som händ, hände ja i princip innan 
jag själv var född ungefär. Alltså det gick tillbaka långt tidigare. Men vi fick 
hela tiden bära det. Och det tyckte jag, jag tyckte det var jobbigt.” (Löfgren, 
2012, s. 219) 

 
Det ovanstående citat anspelar även på att det i fallet med Sjöskolan fanns ett 
problematiskt och ökänt ungdomsgäng i området under slutet av 1960-talet 
vilket kopplades till skolan. Följdaktningen var det under denna period som det 
dåliga ryktet kring skolan börjades spridas vilket kom att fortsätta mer eller 
mindre fram till dess nedläggning (Löfgren, 2012). Lärarna menar att trots en 
ökad insikt i verksamheten och ett ökat ansvar för administrativa uppgifter som 
följd av den ökade kontrollen av skolan så framställs ofta en, om inte felaktig så 
åtminstone, vinklad bild av skolan. Fokus läggs ofta på de negativa delarna vilka 
i sin tur ges överdrivna proportioner. I fallet med Sjöskolan kan denna inte alls 
ses som någon problemfri skola, vilket också erkänns av lärarna. Men 
tillskillnad från hur skolan framställdes i lokaltidningen och synen på skolan ute 
i samhället ville lärarna istället fokusera på positiva delar och se möjligheter i 
elevernas olika bakgrund som möjligheter till lärande. Exempelvis vill lärarna i 
Löfgrens (2012) studie mena att den mångkultur som präglade elevunderlaget 
gav möjligheter till lärande och förståelse kring olika kulturer och möten på ett 
sätt som många andra skolor inte kunde. 
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2.2.3 Den ökade arbetsbördan 
 
”Positivt idag är att lärarna delger varandra sin professionalism. Negativt är 
att arbetsgivaren lastar på mer och mer som tar den viktiga tiden från 
barnen. Det måste vara något som är fel.” (Intervju med grundskollärare. 
Elmgren, 2003, s. 130) 

 
Colnerud och Granström (2002) diskuterar hur lärare i deras genomförda studie 
tenderar att undvika att tala om utvärdering som begrepp. Detta i mångt och 
mycket beroende på att lärarna inte anser sig besitta sådana utvärderande 
egenskaper och idéer som de själva menar krävs. Åsikten bland lärarna är ofta, 
menar Colnerud och Granström (2002), att lärarutbildningen inte förbereder 
lärarna för sådana uppgifter i tillräcklig omfattning. Istället måste lärarna då 
utarbeta strategier och tillvägagångssätt på egen hand och gemensamt med 
kollegor ute i praktiken. Läraren är därför mer benägen att berätta om dessa 
strategier och tillvägagångssätt som kan användas för att ta reda på vad eleverna 
lär sig, hur de lär sig, vilka svårigheter de har och så vidare. De metoder för 
utvärdering som finns exempelvis nationella prov ser lärarna ofta som mer eller 
mindre meningslösa för deras egen uppfattning av elevernas nivå, eftersom 
lärarna ofta tillskriver sig dessa kunskaper intuitivt i vardagen. Exempelvis 
genom iakttagelser under lektioner då läraren ständigt kan bedöma inte bara 
elevens kunskapsutveckling men även allmänna välbefinnande. Detta kopplar 
Colnerud och Granström (2002) även till problematiken kring läraryrket som 
profession och då bristen av gemensam teori och vetenskapligt språk. Uppgiften 
som åläggs lärarna i form av utvärdering brister därmed eftersom lärarna inte 
uppfattar sig ha den tillräckliga kunskapen för att utföra dessa uppgifter på 
optimalt sätt.   
 
Löfgren (2012) tar även upp denna fråga kring den ökade dokumentationen som 
åläggs läraren. Lärarna i studien är överlag positivt inställda till ökad 
dokumentation av elever, inte minst för att underlätta samarbetet mellan lärare 
men även med elevvårdspersonal när det uppstår problem eller svårigheter med 
vissa elever. Eftersom skolor och lärare idag utformar egna lokala arbetsplaner 
för verksamheten menas dokumentationen viktig för att planeringen ska 
underlättas. Men samtidigt framhävs dock även hur tidskrävande 
dokumentationen många gånger är och att det ofta finns brister i rutinerna kring 
mycket av det administrativa arbetet (Löfgren, 2012).  
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Stenlås (2009) tar vidare upp frågan kring lärarens autonomi och frihet i sin 
yrkesroll. Han menar i sin rapport att läraren borde ges utrymme och frihet över 
att kunna styra och påverka sitt arbete eftersom det trots allt är de som befinner 
sig i verksamheten och som kan den bäst. Därmed påpekas vikten av att tillåta 
de professionella själva sätta en standard på arbetet för att därigenom höja 
kvaliteten i verksamheten. Att överlåta en stor del av styrningen till någon 
annan, utan full kunskap om arbetets innehåll, innebär att mycket av lärarnas 
kompetens och utbildning inte tillvaratas menar Stenlås (2009). Colnerud och 
Granström (2002) påpekar också, som tidigare nämnts, att läraren idag 
visserligen har ett större utrymme att styra över det pedagogiska arbetet i 
klassrummet. Men att i den professionella rollen kan läraren betraktas som 
tämligen styrd genom kursplaner, huvudmoment i utbildningen och läromedel. I 
detta ryms, som tidigare nämnt, en större arbetsbelastning genom exempelvis 
ökat administrativt arbete.  
 
Statistik som gjorts över lärarnas arbetssituation ger även den en bild av den 
påfrestande position som många lärare anser sig befinna sig i. I en rapport från 
Lärarnas Riksförbund (lr.se, 2011) presenteras uppgifter vilka styrker detta 
ovanstående resonemang i hur det administrativa arbetet har ökat för lärare 
(rapporten berörde både grundskollärare och gymnasielärare). Av 627 tillfrågade 
lärare angav 90 procent att de administrativa uppgifterna har ökat under en fem 
års period. En tredjedel av de tillfrågade lärarna angav även att undervisningen 
har ökat i jämförelse med för fem år sedan, men i den beskrivningen av 
undervisning ingår då även kringuppgifter som administration, för- och efter 
arbete. I samma rapport uppgav en tredjedel av totalt 870 tillfrågade lärare att de 
ansåg sin arbetssituation som försämrad i jämförelse med året tidigare. De två 
förstnämnda orsakerna till denna åsikt var ökad arbetsbelastning och fler 
administrativa uppgifter (lr.se, 2011).  
 
Vidare rapporterar TCO (2012) i en undersökning att utbildningssektorn i 
närmast konkurrens med vårdsektorn är värst drabbade när det gäller stress. 
Läraryrket är ett mycket utsatt arbete i fråga om stress menar rapporten och 
pekar på att för stor obalans i krav och förväntningar gentemot resurser och 
kontroll har omfattande inverkan. Dessutom finns en stor obalans mellan 
arbetsinsatsen och belöning eller uppskattning vilket bidrar till ökad stressnivå 
hos många lärare (tco.se, 2012). Just den ökade stressnivån anses också vara en 
bidragande orsak till det höga antal lärare som överger läraryrket. Lärarförundet 
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(2012) presenterar siffror som visar att var nästan var sjätte lärare har bytt arbete 
sedan sin examen och därmed övergett läraryrket. I just den rapporten framhölls 
dock den låga lönen vara den främsta orsaken. Det bör även noteras att detta 
gäller alla typer av lärare inom skolväsendet och inte bara just grundskolans 
lärare där andelen avhopp anses vara något lägre (lararforbundet.se, 2012).  

2.2.4 Lärarens drivkraft 

Trots denna utsatta position som lärarrollen innebär med förändrad status och 
ökad arbetsbörda går det inte att bortse ifrån den stora mängden 
yrkesverksamma individer som faktiskt arbetar inom den svenska grundskolan 
idag. Löfgren (2012) visar på att det bland lärarna på Sjöskolan finns en 
grundläggande vilja och yrkesstolthet som gjorde att de målmedvetet fortsatte 
sitt arbete med något de ansåg vara mycket viktigt. Sjöskolan var en skola med 
dåligt rykte och lärarna ansåg att de ofta fick utstå oförättat hård kritik och 
negativa omdömen från omvärlden då fokus ofta låg på negativa delar i 
verksamheten. Lärarna som faktiskt befann sig i verksamheten såg på skolan på 
ett annat vis och önskade hellre fokusera på möjligheterna som kom med 
utmaningar, som exempelvis ett mångkulturellt elevunderlag med ofta inslag av 
en sämre socioekonomisk situation. De ville inte identifiera sig med den bild 
som framställdes av skolan och lärare i media och i synnerhet inte den bild som 
framställdes av Sjöskolan. Detta i kombination med de marknadsmekanismer 
som följde av den skapade konkurrensen mot andra skolor i att fånga de nya 
eleverna skapade en stark sammanhållning inom lärargruppen vilket uppfattas 
som mycket viktigt av lärarna för att orka med yrket i påfrestande lägen 
(Löfgren 2012).   

Lärarna i Löfgrens (2012) studie drivs av en grundläggande vilja att skapa en 
skola för alla och där alla elever ges lika möjlighet till god utbildning och 
utveckling. Även om lärarna är medvetna om att detta är en mycket 
svåruppnåelig tanke framträder denna idealiska tanke som en drivkraft för de. 
Elevernas bästa står i fokus för de verksamma lärarna och det är mycket för 
elevernas skull som de jobbar på och axlar den ofta påfrestande lärarrollen. 
Sedan kan denna fokusering skilja sig något mellan lärarna huruvida det är den 
socialiserande processen eller den rent kunskapsberikande processen som 
framstår viktigast för läraren för att hjälpa och utveckla eleverna. Men fokus och 
drivkraft står i en ständig strävan efter att möta, hjälpa och utveckla eleverna, 
oavsett om det handlar om lärande kring mångkultur och möten med människor 
eller om det handlar om att utveckla rena kunskaper för vidare studier och 
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arbetsliv (Löfgren, 2012). Huvudpoängen för de verksamma lärarna är alltjämt 
möjligheten och uppdraget att påverka och utveckla eleverna till goda människor 
som ges goda och lika förutsättningar att nå lycka och framgång i livet.   

2.3 Sammanfattning av Skolsystemet och lärarprofessionen 
De två bilder jag i detta kapitel eftersträvat att synliggöra kan jag nu 
sammanfatta genom ett antal olika punkter för vardera bild. Under nedanstående 
rubriker redogörs så för vad jag ser som bildernas huvuddrag vilka framgått ur 
de beskrivningar som gjorts.  

2.3.1 Huvuddrag i bilden av Skolan och lärarens historia   

- Parallellskolsystemet ersattes med en enhetlig och centraliserat styrd skola 
för att ge en mer likvärdig utbildning och skola.  

- Centraliseringen innebar att lärarna utestängdes från det offentliga 
samtalet och forskningen och skulle istället följa direktiv som gavs. 
Lärarstatusen sjönk samtidigt som de tappade inflytande över 
arbetsvillkor och utformning av verksamheten. 

- Efter främst krav på ökad individualisering och demokratisering kom en 
decentraliseringsprocess inledas vilken resulterade i kommunaliseringen.   

- Kommunaliseringen gav enskilda kommuner och lokala aktörer större 
ansvar och inflytande. Målstyrning och friskolereformen skapande 
konkurrens mellan skolor som började jämföras till följd av ökade krav på 
kontroll och insikt.  

- Lärarna gavs större frihet i utformande av den egna undervisningen, men 
med ökad frihet kom ökat ansvar. En ständig insikt och kontroll från 
”utomstående” blev en del av lärarens arbetsvardag.  

2.3.2 Huvuddrag i bilden av Läraren idag 

- Lärarna upplever sig inneha en tydlig profession men yrket visar sig ha 
svårt att uppfylla professionskraven även om läraren betraktas ha en hög 
personlig frihet. Orsakerna är flera men den bristande professionen ses 
som bidragande orsak till yrkets försämrade status.   

- Lärarens roll är i ständig position för ifrågasättande och (för de själva) 
ofta felaktig kritik. De är ständigt beredda på att kunna visa upp sitt arbete 
på ett önskvärt sätt och försvara sitt agerande gentemot inom- och 
utomstående aktörer vilket innebär påfrestning och stress för lärarna.  

- Lärare upplever visst administrativt arbete som till exempel 
dokumentationen av elever som viktigt. Dock anses arbetsbördan vara för 
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stor och tidskrävande. Dessutom har de inte de rätta kunskaperna eller 
förmågorna för att utföra alla uppgifter på ett optimalt sätt.  

- Statistisk visar att många lärare upplever en hög grad av stress och många 
lärare har övergett yrket. Främsta orsakerna är ökad arbetsbelastning och 
för låg ekonomisk och social ersättning i relation till arbetsinsats. 

- Lärarna visar en drivkraft och ambition att hjälpa och stödja de enskilda 
eleverna i utveckling på flera plan. Jämlikhet, rättvisa och lika 
förutsättningar för lycka och framgång är viktigt och i gemenskap med 
likasinnade lärare gör att de orkar med arbetets påfrestningar.   
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3. METOD 
Jag kommer i denna del att närmare beskriva det tillvägagångssätt som använts 
för denna studie. Inledningsvis avser jag att behandla frågan kring mitt val av 
kvalitativ intervju som metod med utgångspunkter ur konstruktivistisk och 
induktiv inriktning följt av en närmare presentation av min valda metod. Vidare 
behandlas mitt tillvägagångssätt för bearbetning och analys av insamlad data. 
Under den därpå efterföljande rubriken behandlas mitt urval och deltagare som i 
sin tur följs av en genomgång av intervju och datainsamling där jag närmare 
redogör för den intervjuguide som legat till grund för intervjuerna som 
genomförts samt hur intervjuerna har gått till. Vidare reflekterar jag kring 
begreppet validitet för denna studie för att sedan diskutera etiska överväganden. 
Avslutningsvis förs en metoddiskussion kring mitt arbete.  

Som tidigare nämnt har jag valt att utgå ifrån intervju som metod i en kvalitativ 
forskningsinriktning för att lämpligast möta det forskningsproblem som ligger 
till grund för mitt arbete. Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) menar att valet 
mellan kvalitativ och kvantitativ forskning görs gällande utifrån ett antal 
grundläggande antaganden kring hur vetenskaplig grund betraktas. Jag önskar 
därför att inledande redogöra för sådana antaganden jag har gjort vilka har haft 
inverkan på mitt val av metod.   

3.1 En konstruktivistisk utgångspunkt 
Den kvalitativa inriktningen i forskning menar Bryman (2002) är att tolka och 
förstå individers egen verklighetsuppfattning genom en djupare analys av 
insamlad empiri. Utgångspunkten blir då att först kartlägga, tolka och förstå en 
individs personliga upplevelser för att därefter kunna förklara ett beteende. Då 
intresset inom den kvalitativa forskningen så rör individers personliga 
uppfattning och föreställningar ser jag denna riktning som den mest lämpliga för 
min studie. Vidare har jag utgått ifrån ett konstruktivistisk synsätt. Den generella 
uppfattningen inom det konstruktivistiska synsättet, som Bryman (2002) lyfter 
fram, är att sociala aktörer i samspel med varandra konstruerar den sociala 
verkligheten. Sociala företeelser eller kategorier vilka människor använder för 
att förstå sin verklighet (exempelvis vad som är manligt och kvinnligt) skapas så 
av och genom individer i socialt samspel med varandra. Det innebär också att 
den sociala verkligheten ständigt revideras och förändras, verkligheten kan 
därför se annorlunda ut för olika individer och befinner sig i ständig förändring.  
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Med utgångspunkt i Brymans (2002) förklaring av konstruktivism innebär detta 
för mig, i mitt arbete, att de beskrivningar jag gör av den sociala verkligheten 
inte är något bestående. Vad jag intresserar mig för är alltså representation, i 
form av intervjupersoner i min egen datainsamling, för de sociala företeelser 
som jag önskar studera. Den redogörelse jag gör är därmed grundad i en specifik 
version av den socialt konstruerade och ständigt föränderliga verkligheten vilken 
därmed inte heller kan betraktas som något slutgiltigt eller bestående. Vad jag 
önskar studera är lärarstudenternas syn och uppfattningar kring verkligheten 
som skapas av aktörerna själva. Den sociala verkligenheten betraktar jag då som 
föränderlig och till exempel kontexten gör att den kan se olika ut.  

3.2 En induktiv inriktning 
Den induktiva inriktningen sätts ofta i relation till en deduktiv inriktning ifråga 
om forskning och teori. Det deduktiva synsättet och tillvägagångssättet förklaras 
av Bryman (2002) att en studie utgår från befintlig teori kring det ämna som ska 
undersökas. Utifrån vald teori kan en eller flera hypoteser formuleras kring en 
företeelse som väcker intresse. Följden blir sedan att studien går ut på att 
undersöka hur väl de formulerade hypoteser stämmer med den insamlade 
empirin. Hypotesen kan därefter förkastas eller bekräftas vilket kan leda till att 
teori omformuleras och utvecklas.  

Bryman (2002) förklarar så även den induktiva inriktning, som innebär att 
utgångspunkten ligger i empirin, alltså i motsats till det deduktiva synsättet. 
Detta gör att jag i min analys av insamlad data undviker att missa relevanta 
insikter vilka kunde ha förbisetts om jag tidigt låst mig i redan utvalda teorier. 
Det induktiva synsättet utgår så ifrån den insamlade datan och det resultat som 
detsamma ger för att först därefter applicera teori. De båda inriktningarna 
används också flitigast inom varsin forskningsinriktning just på grund av deras 
utgångspunkter. Det induktiva synsättet innebär utförlig och omfattande 
datainsamling vilken kan analyseras utan föreställningar eller tidigare teori för 
att tillåtas ”tala för sig själv". Ett induktiva synsätter förknippas därmed oftast 
med den kvalitativa forskningen, medans den deduktiva inriktningen snarare 
passar till en kvantitativ forskning (Bryman, 2002).  

Med bakgrund av detta resonemang avser jag så att ur ett induktivt synsätt utgå 
från de data som samlas in för att i ett senare skede applicera teorier utifrån vad 
min empiri berättar. Genom den utgångspunkt jag har valt för detta arbete får jag 
möjlighet att nå en helhet av lärarstudenternas uppfattningar inom de frågor som 
jag bygger studien kring.  
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3.3 Kvalitativ intervju som metod 
Med ovanstående utgångspunkter har jag använt mig av kvalitativa intervjuer 
som metod för detta arbete. Patel och Davidsson (2003) menar att kvalitativa 
intervjuer grundas i sådana utgångspunkter vilka jag har redogjort för ovan och 
metoden är användbar i just strävan mot att få fram en individs egen uppfattning 
och tolkning av omvärlden. Patton (2002) menar vidare att en fördel i kvalitativa 
intervjuer är att intervjupersonen själv måste formulera sina svar, de ges alltså 
inte några alternativ i hur svaren ska se ut vilket gör att svaret kommer närmare 
intervjupersonens personliga uppfattning.  

Hur en kvalitativ intervju utformas och genomförs finns det olika varianter för 
beroende på vilket upplägg och grad av styrning som intervjuaren eftersöker. 
När jag i följande resonemang talar om intervju syftar jag till intervju som 
företas mellan två individer, intervjuare och intervjuperson. Patton (2002) 
beskriver tre typer av intervjuer vilka kan ses i olika grad av styrning. Den första 
typen med hög grad av styrning är den strukturerad eller standardiserad intervju 
vilken innebär att intervjuaren ställer ett antal bestämda frågor utifrån ett 
frågeschema, även om intervjupersonen givetvis svarar med egenformulerade 
ord. Fördelen med detta val är att intervjuaren får svar på de exakta frågor som 
denne har samt att varje intervju kommer se likadan ut så länge det uppsatta 
schemat följs vilket underlättare en efterföljande analys. I motsats till den 
strukturerade eller standardiserade intervjun beskriver Patton (2002) finns den 
ostrukturerade eller informella intervjun. I denna intervjuform är mycket flexibel 
och kan nästan liknas vid en vanlig konversation där intervjupersonen i hög grad 
tillåts prata om vad den själv ser som intressant och viktigt. Strukturen i 
intervjun är mycket öppen och i den utsträckning intervjuaren ger någon struktur 
över huvudtaget i intervjun så sker det i övergripande teman vilka 
intervjupersonen kan ledas in på. Denna typ av intervju är exempelvis användbar 
då en forskare vet mycket lite om det område som den ska studera och använder 
intervjun för att inskaffa förståelse och finna intressant frågor att arbete vidare 
med.  

En tredje typ av intervju som Patton (2002) beskriver, och den typ jag har valt 
för mitt arbete, befinner sig mellan de båda ovanstående intervjumetoderna i 
fråga om struktur då jag som intervjuare utgår ifrån en semi-strukturerad 
intervjuguide. Jag ansåg mig ha en viss förståelse och kännedom av mitt 
intresseområde och var i min empiriinsamling intresserad av intervjupersonen 
egen uppfattning kring det ämne jag önskade undersöka. Jag ville ge 
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intervjupersonen möjlighet att själv resonera och berätta fritt med även utrymme 
för att själv föra intervjun framåt genom frågor som denne tog upp självmant i 
sitt berättande. I min valda intervjumetod används som sagt en intervjuguide 
vilken innehåller ett antal teman vilka intervjun skulle bygga på men även öppet 
formulerade frågor som ställdes under varje tema. Metoden beskrivs dock som 
flexibel av Patton (2002) på så sätt att jag som intervjuare inte har en fast 
ordning i hur frågor under intervjun skulle avklaras. Intervjun fördes framåt i 
första hand av intervjupersonen själv genom sitt berättade, även om jag som 
intervjuare använde möjligheten att ställa följdfrågor under intervjun för att 
kunna föra densamma i den riktning jag önskade. En närmare förklaring kring 
mitt val av intervju utifrån en semi-strukturerad intervjuguide och hur själva 
intervjuerna gick till beskrivs senare i metoddelen.  

3.4 Bearbetning och analys av data 
Patel och Davidsson (2003) menar att bearbetning av kvalitativt datamaterial 
skiljer sig mycket från studie till studie. Att fastslå en viss metod som den bästa 
är inte heller möjligt, utan forskaren måste själv överväga och avgöra vilket 
tillvägagångssätt som den anser vara det bästa för sin specifika studie. Jag har i 
mitt arbete med insamlat datamaterial utgått från en mer generell ansats för 
dataanalys inom kvalitativ metod även om jag i viss mån har tagit inspiration 
från vissa teoretiska redskap och begrepp som är vanliga inom 
forskningsmetoden grounded theory (Bryman, 2002).  

Min insamlade empiri har jag i enlighet med kvalitativ metod analyserat genom 
en inledande kodning vilken gärna ska påbörjas så snart som möjligt efter att 
insamlingen av data har börjat (Bryman, 2002). I mitt fall var detta intervjuer 
vilka transkriberades och kodades kontinuerligt under och efter 
datainsamlingsperioden. Bryman (2002) redogör för hur sådan kodning innebär 
att mycket noggrant och upprepade gånger läsa igenom sitt samlade material. 
Inledningsvis går kodningen ut på att finna ord, meningar eller uttryck i 
materialet vilka kan jämföras och särskiljas för att organiseras in i kategorier. 
Kategorierna representerar i sin tur en företeelse från verkligheten som 
framkommit i det samlade datamaterialet och som genom termer eller begrepp 
förklarar dess egenskaper och som kan relateras till andra kategorier. 
Bryman(2002) förklarar vidare hus dessa kategorier vilken inledningsvis mest 
innehåller informanternas direkta åsikter och tankar kommer att fyllas på med 
tolkning och analys från forskaren själv vilket utvecklar kategorierna ifråga. På 
detta sätt skapas, utvecklas, formuleras och omformuleras kategorier.    
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Genom att jag påbörjade kodning och analys av min insamlade data i direkt 
samband med min pågående insamling av data kunde jag även använda mig av 
teoretiskt urval (Bryman, 2002). Att utgå ifrån ett teoretiskt urval innebär att 
forskaren under kodning, analys och tolkning av empiri finner information som 
är intressant vilket sedan tas med till kommande empiriinsamling 
(intervjutillfälle). Under min bearbetning av intervjuer upptäckte jag mönster 
och möjliga kategoriseringar vilka jag kunde pröva närmare under kommande 
intervjuer. Detta gör att jag redan under insamlingsperioden fick möjlighet att 
testa kategoriseringarnas hållbarhet (Bryman, 2002).  

Det resultat som framkommit utifrån, det ovanstående redogjorda, 
tillvägagångssättet för min datainsamling med efterföljande analys kommer så 
att ligga tillgrund för diskussionsavsnittet för detta arbete. Där ges jag möjlighet 
att jämföra mitt resultat syftar till att skapa en bild av de lärarstudenter vilka 
ingått i min egen empiriinsamling med de två bilder vilka tidigare presenterats 
utifrån tidigare forskning. I mitt tillvägagångssätt som syftar till att låta empirin 
tala för sig själv innan teori appliceras på densamma har jag ständigt strävat mot 
teoretisk känslighet (Starrin, Larsson, Dahlberg & Styrborn, 1991). Det innebär 
att jag i min forskarroll behöver frigöra mig från egna föreställningar för att inte 
den tolkning jag gör av empirin ska påverkas. Den utmaning som detta medför 
diskuteras närmare under nästkommande rubrik. 

Slutprodukten av bearbetning av kvalitativ datainsamling, som i mitt fall är 
intervju, är ofta en text vilken varvar citat från intervjuer och tolkningar eller 
kommentarer från forskaren (Patel & Davidsson, 2003). I mitt resultat för detta 
arbete är också detta vad jag har eftersträvat då jag i resultatet framför min 
tolkning av det insamlade och kategoriserade datamaterialet samt förstärker 
mina tolkningar av direkta citat från de genomförda intervjuerna.  

3.5 Urval och deltagare 
Deltagarna i min studie är lärarstudenter vid Linköpings universitet vilka 
utbildas med inriktning mot grundskolans årskurser fyra till nio. De befinner sig 
alla i slutet av sin utbildning och har efter nuvarande termin ytterligare en termin 
kvar innan examen som sker efter totalt 9 terminers (4,5 års) utbildning. Den 
bild av den verksamma läraren som framställs i detta arbete är till viss del 
grundad i en intervjustudie (Löfgren, 2012) gjord med lärare inriktade mot 
grundskolans senare år. I min urvalsprocess togs detta i beaktning och jag fann 
det lämpligt att därför intervjua lärarstudenter med ovanstående inriktning och 
med ambitioner att undervisa i årskurs sju till nio i framtiden. Detta gör att de 
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lärarstudenter som jag intervjuat har erfarenhet av att vistas på högstadieskolor 
genom den verksamhetsförlagda utbildning som ingår i lärarutbildningen. Då 
individerna i Löfgrens (2012) nämnda studie består av fyra kvinnor och fyra 
män har jag eftersträvat jämn könsfördelning även i mitt urval.  

Således tog processen i mitt urval sin början med att finna lärarstudenter vilka 
inriktar sig mot grundskolans senare år. Urvalet i sig har varit ett 
bekvämlighetsurval. Bryman (2002) menar att bekvämlighetsurval är en metod 
vilken är vanligt använd då det uppstår svårigheter att finna intervjupersoner och 
forskaren då istället använder sig av de personer som finns tillgängliga för 
denne. Då jag själv under en period läste på lärarprogrammet vid Linköpings 
universitet använde jag mina personliga kontakter från den tiden för att få 
kontakt med lämpliga intervjupersoner. Utifrån kontakt med ett antal av de 
tillfrågade studenterna fick jag sedermera kontakt med ytterligare studenter vilka 
passade in på mina kriterier och var villiga att medverka i min studie.  

Informanterna i studien är totalt sex stycken till antalet. Könsfördelningen ger en 
fördelning av lärarstudenterna på tre kvinnor samt tre män. I min studie har 
samtliga intervjupersoners namn fingerats enligt etiska principer (Bryman, 
2002). Personerna som ingår i min studie är: Elin- 24 år, Sara – 23 år, Marie – 
24 år, Anders – 24 år, Daniel – 26 år samt Kalle 25 år.  

3.6 Intervju och datainsamling 
Utifrån det syfte som formulerats för detta arbete har intervjuer genomförts med 
fokus på individens egen syn och uppfattning. I kvalitativ metod, vilket är det 
grundläggande valet för denna studie, ges möjlighet att genom intervju och 
analys av individens egenformulerade berättelse och redogörelse att nå fram till 
individens egen tolkning av verkligheten (Bryman, 2002; Kvale & Brinkmann, 
2010).  

De intervjuer som genomförts har varit av semi-strukturad karaktär i beskrivning 
av Bryman (2002) vilket innebär att jag som intervjuare använder mig av en 
intervjuguide (se bilaga). Min intervjuguide är utformad på sådant sätt att den är 
uppdelad i tre olika teman vilka i sin tur innehåller ett antal förberedda frågor 
som jag önskade få svar på under intervjun. En fördel med denna form av 
intervjustrategi är att ordningen på frågorna inte nödvändigtvis måste följa 
samma ordning vid varje tillfälle. Vidare formulerades frågorna som öppna och 
tämligen övergripande för att intervjupersonen själv skulle formulera tankar och 
föra fram vad den ansåg viktigt därmed stå för det mesta av pratandet under 
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intervjun (Bryman, 2002). Jag kunde under intervjun ställa följdfrågor på det 
som sades av intervjupersonen för vidare utveckling men även leda samtalet till 
de frågor jag önskade få svar på om det inte redan avhandlats. Den semi-
strukturerade intervjun kunde därmed anpassas efter det som intervjupersonen 
svarade och själv tog upp. Genom mitt val av tillvägagångssätt för intervju gavs 
även möjlighet att bruka det teoretiska urval (Bryman, 2002) som tidigare 
beskrivits.  

Kvale och Brinkmann (2010) påpekar vikten av att i en intervju anpassa sina 
frågor på ett sådant sätt att de dels är begripliga, det vill säga inte 
invecklade/otydliga eller att begrepp används som den intervjuade inte känner 
till. Dessutom är det viktigt att undvika ledande frågor för att komma åt vad 
intervjupersonen själv tycker och tänker. Det senare kräver en viss balansgång 
eftersom jag som intervjuare inte vill påverka intervjupersonens svar genom 
ledande frågor men samtidigt vill få svar på de faktiska frågor jag har. Jag 
eftersträvade därför i formulering av frågor i min intervjuguide samt följdfrågor 
under intervjun att uppmuntra till eget formulerande och beskrivande av 
intervjupersonens tankar (Kvale & Brinkmann, 2010).  

Under själva intervjun, som genomfördes enskilt med enbart mig själv och 
intervjupersonen närvarande, användes en mp3 spelare för ljudupptagning. 
Bryman (2002) lyfter bland annat fram en stor fördel med ljudupptagning under 
intervjuer vilket är att intervjupersonens utsaga på ett exakt återgivande vis kan 
sparas till senare tillfällen. Exakta formuleringar, tonfall eller andra skiftningar i 
språk och uttryck som kan vara av stor betydelse kommer med på inspelningen 
vilket kan vara svårt att få med vid exempelvis enbart skriftliga anteckningar. En 
nackdel med spela in under intervjun kan vara att intervjupersonen blir 
distraherad av utrustningen och det faktum att dennes röst spelas in (Bryman, 
2002). Men jag ansåg att fördelarna översteg nackdelarna i denna del och 
dessutom använde jag en liten mp3 spelare vilken jag hoppades lättare skulle 
smälta in i omgivningen. Jag använde mig även av anteckningar under intervjun 
för att kortfattat skriva ned intryck och tankar som uppkom under intervjun 
(Bryman, 2002).  

Platsen där en intervju genomförs kan vara av stor vikt för att få ett 
tillfredsställande resultat av tillfället menar Bryman (2002). Att sitta i en ostörd 
miljö, exempelvis ett avskilt rum utan yttre störningar, är viktigt vid intervjuer 
för att kunna upprätthålla fokusering och finna ett välfungerande flöde i 
samtalet. Dessutom, då jag använde mig av diktafon, ville jag givetvis undvika 



 

31 

 

att inspelningen stördes av andra ljud vilket kunde ha försvårat den kommande 
transkriberingen. I detta fall utgick jag ifrån intervjupersonernas förutsättningar 
och önskemål för intervjun. Det ledde till att hälften av intervjuerna 
genomfördes på universitetet, i enskilda grupprum vilka jag bokat så vi ostört 
kunde genomföra intervjun. De resterande tre intervjuerna genomfördes i mitt 
hem efter önskemål från intervjupersonerna då detta var det smidigaste och 
bästa alternativet för de vid den aktuella tidpunkten. Samtliga intervjuer 
genomfördes under en sammanhängande period av tio dagar.  

Innan själva intervjun påbörjades gav jag intervjupersonen mer omfattande 
information, än vad som gjorts tidigare. Jag informerade åter om studiens syfte 
och intervjun genom att nu närmare redogöra för den intervjuguide och teman 
som jag ämnade utgå ifrån i vårt samtal. Inför en intervju är det viktigt att 
informera intervjupersonen kring den struktur som jag som intervjuare 
eftersöker under samtalet. Detta för att göra intervjupersonen bekväm och 
införstådd i hur upplägget för intervjun ser ut vilket kan påverka hur lyckad 
intervjun blir (Bryman, 2002). Vidare informerade jag kring de etiska aspekter 
som fanns för arbetet och de åtgärder som jag åtog mig att utföra och som 
erbjöds intervjupersonen. En mer genomgående redogörelse kring etiska 
aspekter för arbetet går att finna under denna rubrik nedan.  

3.7 Validitet 
För den kvalitativa forskningen är genomförande av kvalitetsförsäkran inte 
densamma som i kvantitativ forskning med begrepp som exempelvis reliabilitet 
(Patel & Davidsson, 2003). Detta grundas i det antagande hur vi befinner oss i 
en värld av ständig rörelse och i en pågående process (Bryman, 2002). Inom 
kvalitativa metoder används däremot ofta termer utifrån validering för att 
betrakta kvaliteten och trovärdigheten i ett arbete. Innebörden av validitet i just 
kvalitativ forskning berör egentligen hela forskningsprocessen och inte enbart 
datainsamlingen, vilket kan ses som huvudfokus för validitet inom den 
kvantitativa forskningen (Patel & Davidsson, 2003).  

I mitt arbete har jag strävat efter en förståelse av lärarstudenters uppfattningar. 
Mitt tillvägagångssätt innebär att tolka och förstå individens egen uppfattning 
kring det område jag är intresserad av för min studie. Validiteten i mitt arbete 
blir då att under hela forskningsprocessen sträva efter att kunna redogöra för de 
intervjuades egna uppfattningar på ett så korrekt sätt som möjligt (Patel & 
Davidsson, 2003). Min strävan har som sagt varit att låta empirin tala för sig 
själv utan påverkan av mina eventuella föreställningar eller förväntningar. Som 
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tidigare nämnt handlar det om att besitta en teoretisk känslighet (Starrin et al., 
1991) vilket är en ständig och svår utmaning för forskare. Att bortse från mina 
föreställningar fullständigt tror jag personligen är nästintill omöjligt även om jag 
givetvis gjort mitt yttersta för att nå så hög grad av teoretisk känslighet som 
möjligt. Ett sätt att sträva mot just teoretisk känslighet, som tas upp av Bryman 
(2002) är att ständigt återvända till sin empiri och gå igenom densamma för att 
leta efter andra synsätt eller tolkningar. Detta är en metod för att öka den 
teoretiska känsligheten vilken jag har tagit fasta genom att vid flera tillfällen 
noggrant gå igenom mitt material igen och igen.  

Jag har även använt mig av teoretiskt mättnad (Bryman, 2002) vilket i viss mån 
kan hänvisas som en metod för att även öka validiteten i ett arbete. Det innebär 
att forskaren i sin datainsamling vilken fortlöpande analyseras och kodas 
fortsätter sin datainsamling till dess att ett tillräckligt sammanhållet underlag kan 
uppfattas och inga nya data framkommer (Bryman, 2002). I mitt fall resulterade 
min datainsamling i sex olika intervjuer med vilka jag anser mig uppnått 
tillräcklig teoretisk mättnad då fler intervjuer troligtvis inte gett nya eller 
relevanta data i någon kategori. Vidare använde jag mig av ett förfaringssätt som 
kallas respondentvalidering, vilket tas upp av Patton (2002) och som innebär att 
jag skickade ut transkriberad intervju till deltagaren. Detta för att försäkra mig 
om att det som sagts anses vara riktigt av den intervjuade. I ett sådant fall att 
intervjupersonen anser att dess verkliga uppfattning inte fullt framgått eller kan 
misstolkas får den då chans att påpeka det. Ingen av informanterna har dock haft 
några synpunkter på de transkriberade intervjuerna.  

Jag har i detta arbete arbetat efter ett induktivt tillvägagångssätt vilket kan 
användas för att fastställa trovärdighet. I mitt fall använder jag, i resultatdelen 
för detta arbete, citat från transkriberade intervjuer för att förstärka det 
resonemang som förs fram. Detta för att öka trovärdigheten i de tolkningar som 
jag har gjort under min analys av insamlat datamaterial.  

3.8 Etiska överväganden 
Som forskare är det viktigt att vara medveten om etiska överväganden som bör 
finnas med i arbetet (Kvale & Brinkmann, 2010). För att sätta mig in i de 
forskningsetiska riktlinjer som finns har jag sökt sådana riktlinjer i litteratur 
vilken behandlar etiska frågor inom kvalitativt forskningsarbete. För denna 
redogörelse väljer jag att utgå ifrån Brymans (2002) beskrivning av etiska 
överväganden.  
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Bryman (2002) redogör för fyra etiska överväganden eller krav vilka bör tas i 
beaktning vid ett arbete av detta slag. Inledningsvis kommer jag förklara dessa 
fyra krav mycket kortfattat utifrån Brymans (2002) beskrivning. 
Informationskravet innebär att de intervjupersoner som ingått i studien ska 
informeras om studien och vad deras medverkan innebär. I informationen ska 
även de förpliktelser jag ålägger mig i enlighet med etiska riktlinjer finnas samt 
vilka rättigheter informanten själv har. Det andra kravet, vilket är 
samtyckeskravet, berör den intervjuades godkännande av medverkan i studien. 
Konfidentialitetskravet handlar om den skyldighet som medför att informanter 
ska garanteras anonymitet och ska således inte kunna identifieras. Det material 
som är samlat kring de, exempelvis intervjuer, ska förvaras på ett säkert sätt utan 
åtkomst för obehöriga. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket 
innebär att den information som samlats enbart skall användas för det specifika 
forskningsändamålet (Bryman, 2002). Jag kommer nedan redogöra för hur jag i 
riktlinjer utifrån Bryman (2002), men även Patton (2002) samt Kvale och 
Brinkmann (2010), tog mig an att möta dessa krav.  

I en första kontakt gav jag en kortare information kring vad mitt arbete handlade 
om och mitt upplägg för den tillfrågas eventuella medverkan för att 
intervjupersonen skulle få möjlighet att ta ställning till om denne vill medverka 
eller inte. Samtliga tillfrågade personer var villiga att ställa upp på intervju och 
vid intervjutillfället gavs en mer utförlig information kring arbetet och 
framförallt intervjuns upplägg. Jag redogjorde för de tre teman som utgjorde 
intervjuguiden för att intervjupersonen skulle vara medveten om hur jag tänkt 
mig att intervjun skulle företas. Informationen gällde även den konfidentialitet 
som har präglat arbetet och anonymiteten för intervjupersonen försäkrades. I 
detta ingick även garantier att jag är den enda som tar del av det som 
intervjupersonen berättar och den insamlade datan ska endast användas till mitt 
specifika arbete.  

Jag försäkrade mig kring att intervjupersonen samtyckte till dessa villkor och 
givetvis även att den godkände att jag spelade in intervjun. Något som alla 
informanter ställde upp på och jag framförde även bakgrunden till mitt önskemål 
att använda ljudinspelning under intervjun. Vidare redogjorde jag för de 
befogenheter som fanns för intervjupersonen i att när som helst under intervjun 
kunna avbryta intervjun eller välja att inte svara på några frågor. 
Intervjupersonen fick själv avgöra hur utförligt och personligt denna ville svara 
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på mina frågor men jag påpekade givetvis att ju mer utförliga svar mer gynnsam 
intervju skulle det bli ur mitt perspektiv.  

För att intervjupersonen inte heller skulle känna sig begränsad i sina uttalanden 
på grund av rädsla för feltolkningar eller missförstånd, skickade jag ett redigerat 
exemplar av det transkriberade materialet till de (vilket jag givetvis informerade 
om innan intervjun). Detta sätt kan användas, enligt Patton (2002), i avsikt att 
försäkra sig om att uttalandena under intervjun anses riktiga för informanten.  
Agerandet kan även göra att intervjupersonen blir mer bekväm och avslappnad. 
En mindre redigering ansåg jag skulle göra mer nytta än skada då en något 
redigerad version är lättare att läsa. Något jag hoppades skulle minska risken att 
intervjupersonen lät bli att läsa transkriberingen för att de helt enkelt inte orkade 
eller förstod den. Detta förfaringssätt bidrar även till att öka trovärdigheten för 
det insamlade materialet (Patton, 2002). Ingen av intervjupersonerna har dock 
haft några anmärkningar på det transkriberande materialet vilket då inte krävde 
diskussion kring åtgärder eller korrigeringar. Då jag eftersträvade att 
intervjupersonen själv skulle föra en stor del av talandet under intervjun ville jag 
försäkra mig om att intervjupersonen kände sig bekväm och inte höll inne med 
information av en eller annan anledning. Denna åtgärd garanterat givetvis inte 
något sådant, men min förhoppning är att intervjupersonen mer avslappnat och 
utförligt kunde berätta om sina tankar och uppfattningar.  

Problematiken som följer av att skicka ut transkriberade intervjuer, vilket 
gjordes till en e-mail adress, är dock ett diskutabelt agerande vilket jag har 
övervägt. Att sprida intervjumaterial är inte en sak som ska tas lätt på, inte minst 
med tanke på konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002). Men 
den leverantör (universitetets e-mail funktion) som användes, och som 
kontrollerades innan något material skickades, anser jag vara en relativt säker 
sådan i jämförelse med många andra e-mail leverantörer. De intervjuade 
tillfrågades om denna e-mail var den rätta och om de var tillfreds med att få det 
redigerade materialet skickat dit. I redigeringen av materialet ingick även 
fingering av namn på deltagare, andra personer eller platser för att intervjun på 
så sätt inte skulle kunna kopplas till personen. Vidare gav jag instruktioner om 
att efter läsning radera eventuellt nedladdade fil och radera även mailet det kom 
med. Ljudinspelningarna har förvarats på en extern hårddisk med tillhörande 
lösenordskrav för att förhindra att obehöriga ska få tillgång till de.  

I det etiska övervägandet ingår även att inte inkräkta på individernas privatliv 
eller skada intervjupersonerna på något sätt (Bryman, 2002). Med detta i tanke 
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har jag eftersträvat att formulera mina frågor i den intervjuguide som använts på 
ett sådant sätt att intervjupersonen själv får avgöra i vilken grad denne vill dela 
med sig av sitt privatliv och hur de vill formulera sig. Eftersom jag i mitt resultat 
använder mig av direkta citat från intervjuerna har jag även sett till att dessa 
uttalanden inte på något sätt går att koppla till någon av mina intervjupersoner. 

3.9 Metoddiskussion 
Patel och Davidsson (2003) hävdar som tidigare nämnt att valet av metod och 
tillvägagångssätt för att bedriva forskning är ett övervägande och det är inte 
alltid så lätt att välja den rätta metoden. Visserligen går det alltid att fundera 
över hur arbetet hade artat sig om jag gjort andra val än de jag gjorde men jag 
anser att det tillvägagångssätt jag har valt gav mig goda möjligheter att finna 
svar på det forskningsproblem som mitt arbete bygger på. I min bearbetning av 
data och analys utgick jag ifrån en mer generell ansats för bearbetning för 
kvalitativa analyser. Även om jag delvis tagit inspiration från utvalda begrepp 
och termer som är vanliga inom metoden grounded theory (Bryman, 2002) 
eftersom jag ansåg att de kunde hjälpa mig i min bearbetning och analys av 
insamlad data.  

I fråga om de genomförda intervjuerna upplevde jag i viss grad hur några av de 
intervjuade personerna inte var helt vana vid att själva föra samtalet i sådan grad 
som jag eftersträvade i min intervju. Som tidigare nämnt var min tanke att ge 
intervjupersonerna utrymme att själva föra resonemang och tankar kring de 
teman jag presenterade. Detta visade sig dock vara olika lätt för informanterna. 
Jag förde visserligen samtalet framåt genom följdfrågor men i några av fallen 
kan jag i efterhand se att det förmodligen hade underlättat för intervjupersonen 
om jag redan vid den första kontakten hade gett en mer utförlig information 
kring intervjun. Detta för att intervjupersonen skulle få en bättre chans att 
förbereda sig att tala mer fritt och självständigt under intervjun. 

Angående validiteten för mitt arbete så grundade jag det antalet intervjuer som 
genomfördes på teoretisk mättnad (Bryman, 2002). Inom det induktiva synsättet 
finns dock ett visst utrymme för deduktiva ansatser. Detta genom att efter fasen 
av reflekterande utifrån befintlig teori kring sitt resultat, samla in ytterligare 
empiri för att förstärka eller bredda den teori som använts och de slutsatser som 
arbetet visat på. Inom vissa specifika metoder är detta till och med standard i 
utförandet. Jag har inte gjort någon sådan deduktiv kontroll av de slutsatser 
vilket ger en viss påverkan för validiteten i mitt arbete.  
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Vidare så innehåller den typen av intervjumetod som jag har använt mig av en 
viktig uppgift för mig i att tolka och analysera det som framkommer i 
intervjuerna. Som det framkom i inledningen för detta arbete har jag personligen 
erfarenhet av lärarprogrammet då jag själv var student där under drygt två 
terminer vilket visserligen har gett mig värdefull förförståelse för min studie. 
Men då denna bakgrund speglas även i mitt fortsatta intresse för läraryrket och 
skolan medförs givetvis problematik och svårigheter att fullt uppnå den 
teoretiska känslighet (Starrin et al., 1991) som jag eftersträvar. Men med de 
metoder jag har använt och med ständig påminnelse för mig själv har jag gjort så 
gott jag har kunnat. Vidare kan min ytliga relation till intervjupersonerna 
påpekas då de vet om att jag tidigare gått lärarprogrammet och möjligt är att 
detta påverkat de på något sätt. Jag eftersträvade därför att i kontakt med 
intervjupersonerna och under intervjutillfället förhålla mig neutral men genuint 
nyfiken till allt som sades för att inte ge inverkan på vad som sades. Min 
förhoppning är att min bakgrund som tidigare lärarstudent inte ska ha påverkat 
intervjupersonernas svar i någon riktning. 

Kring de etiska aspekterna för detta arbete har jag lagt stor vikt vid att uppfylla 
de krav på etiska överväganden som har diskuterats. Jag ser givetvis en viss 
problematik och kritik mot mitt handlande kring respondentvalidering vilket 
innebar att jag skickade transkriberad intervju till informanterna. Som tidigare 
nämnt bör spridning av intervjumaterial övervägas noggrant och inte ske utan 
ordentlig eftertanke. Jag anser dock att med de vidtagna åtgärder som gjordes 
kring valet att skicka konfidentialitetssäkrade transkriberingar till informanterna 
överväger fördelarna med handlingen dess medföljande nackdelar.  

Jag har i mitt tillvägagångssätt för detta arbete valt att utgå ifrån den insamlade 
empirin för att låta denna tala för sig själv innan befintlig teori appliceras. Trots 
detta tillvägagångssätt har jag valt att i ett avsnitt för detta arbete mycket kort 
presentera de begrepp och termer utifrån etablerad teori som jag använder i 
diskussionen för detta arbete. I diskussionen diskuteras samtliga tre presenterade 
bilder i olika omfattning och infallsvinklar utifrån tidigare redogörelser men 
tankegångarna förstärks med applicerad teori. Så även om dessa teorier inte 
applicerats förrän långt in i arbetsprocessen för min uppsats vill jag presentera 
desamma innan de används i min diskussion för att därigenom ge en viss 
förförståelse för de.   
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4. RESULTAT 
I resultatet för detta arbete har jag utgått ifrån de kategoriseringar vilka 
framkommit ur analysen av de intervjuer som utgjort datainsamlingen. För att ge 
en tydligare redogörelse utgår jag ifrån två teman, varav de första kopplas till 
lärarstudentens utveckling under sina studier för att sedan följas av studenternas 
tankar kring den verksamma lärarens roll och skolan som institution. 
Avslutningsvis kommer resultatet sammanfattas på liknande sätt som de tidigare 
två framställda bilderna för att återge huvuddragen för lärarstudenterna i 
kortfattad form.  

4.1 Lärarstudentens kall 
I denna del av resultatet redogör jag för de analyser och resultat jag har funnit i 
kategoriseringar vilka jag önskar koppla till deras nuvarande roll som 
lärarstudent. Inledningsvis behandlas vad det var som gjorde att studenterna 
sökte sig till lärarutbildningen och därmed valde att bli lärare med ambition att 
undervisa i högstadiet. Därefter visar resultatet på hur den ursprungliga 
drivkraften hos lärarstudenterna förändras på ett omvälvande sätt. 

4.1.1 Glädjen att lära och lära ut  

Hos samtliga intervjudeltagare framstår utbildning som något viktigt. Även om 
det finns vissa skillnader i när de började på lärarprogrammet i relation till när 
de tog studenten från gymnasiet fanns det alltjämt en tanke om att någon gång 
påbörja en högre utbildning. Att genomgå högre utbildning är något 
eftersträvansvärt hos studenterna och samtliga läste gymnasieprogram vilka 
syftar till fortsatt utbildning på universitet eller högskola. Värt att notera är att i 
tre av fallen finns någon eller några närstående vilka genomgått pedagogisk 
utbildning till lärare i någon ålderskategori. Ingen dock i samma inriktning som 
studenterna själva läser och ingen menar heller att någon närstående aktivt 
påverkat deras val att söka sig till lärarprogrammet, även om de tror att detta 
givetvis kan ha inverkat ändå.  

Vad som istället framgår hos intervjupersonerna när de berättar om bakgrunden 
till sitt utbildningsval och att påbörja en lärarutbildning är en föreställning om 
att engagera, lära ut och förmedla kunskap. Nyttan av utbildning och glädjen i 
att lära och lära ut speglas i informanternas svar. En lärarstudent berättar om hur 
hans positiva inställning för att lära ut, vilket i detta fall tog sig uttryck i en 
yrkeserfarenhet, bidrog till hans yrkesval. 
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Jag tyckte att det var roligt att lära ut och så. Jag jobbade på ett ställe där 
man lär ut praktiska grejer till varandra, och därigenom så fick jag ju liksom 
en känsla att jag hade lite talang för att lära ut (Kalle). 

4.1.2 Att se sig själv som lärare  

Lärarstudenterna som alla relativt nyligen själva varit elever i grundskola och 
gymnasium relaterar sitt val av yrke till den tidigare skolgången. Det finns en 
positiv erfarenhet av lärare vilket medför en föreställning om vad de själva 
eftersträvar i framtiden. Ett exempel jag vill lyfta fram för att exemplifiera detta 
resonemang är hur en av studenterna, som läste ett gymnasieprogram med 
språkinriktning, berättade om en duktig och engagerad språklärare. Läraren 
fångade honom i ett ämne och skapade en föreställning som kom att påverka 
hans val av utbildning. Vid tillfället var han ganska skoltrött men fick en ny lust 
för utbildning och önskade då kunna få ha samma inflytande på andra som hans 
lärare hade på honom. Detta gjorde att han sökte sig till lärarutbildningen och i 
synnerhet det specifika ämnet. 

Min studie visar att när informanterna ser tillbaka till när de sökte sig till 
lärarutbildningen fanns en delvis utopisk bild då de föreställde sig själva i en 
framtida yrkesroll. Ofta fanns en bild av den egna skolgången och tidigare lärare 
som hade inspirerat och engagerat i ett speciellt ämne som de tyckte om. Med ett 
speciellt (eller bland vissa flera) ämnen skapades så en föreställning av hur de 
själva skulle stå framför en klass vilken skulle trollbindas av sin lärare. En 
student berättar nedan om hur hon kan tänka tillbaka på hur det var att börja på 
lärarprogrammet.  

I början var det väldigt mycket, inte bara från min sida tror jag utan ifrån, ja 
men som i klassen […] Det var mycket snack där om att ”å, historia är så 
himla kul eller å jag är så duktig på tyska” eller var det nu var och folk var 
väldigt inriktade på ämnena känner jag (Elin). 

Citatet visar på hur fokus hos studenterna låg på just det spännande ämnet med 
vilket de blivande lärarna med engagemang och intresse skulle undervisa sina 
elever. 

4.1.3 Elevkontakt ger insikter 

Som det antyds i föregående citat kom inställningen för läraryrket och 
föreställningen kring sin kommande arbetsroll att förändras för lärarstudenterna.  
I synnerhet kopplar lärarstudenterna sin förändrade uppfattning till den 
verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) som under utbildningen genomförs 
ute på skolor. Från att tidigare varit mer inställda kring föreställningen av ämnet 
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som undervisas, den kunskapsberikande upplevelsen och insikten som de 
önskade ge sina elever kom den vardagliga kontakten med individerna 
(eleverna) att bli allt viktigare.  

Under praktiken kom lärarstudenterna till insikt att eleverna inte nödvändigtvis 
hade samma brinnande intresse för ett visst ämne som de själva. Det räckte alltså 
inte med att de själva fann en stor fascination i ett ämne vilket de engagerat 
kunde tala om. Ute på skolorna handlade det istället om att sätta sig in i 
elevernas tänkande och situation. Det handlade då om att förstå eleverna, att 
fånga deras uppmärksamhet och intresse. Att förbereda en lektion, läsa på och 
förbereda material vilket tidigare varit huvudsaken i lärarstudenternas 
föreställning för att uppfylla sina förväntningar som lärare visade sig ha mycket 
mindre betydelse. Genom att stå inför en klass högstadieungdomar vilka kan ha 
en helt annan inställning till den kommande lektionen än läraren själv kom 
också en ny förståelse för vad läraryrket handlar om. En av de intervjuade 
lärarstudenterna berättar om när hon förstod att det handlade om mer än bara en 
ämneskunskap. 

Hur dom vill göra, hur dom är och allt liksom… Vad som har hänt på rasten, 
om tjejen har gjort slut eller om nån har lagt upp en ful bild på Facebook. 
Det är liksom viktigt. Så då förstår man att, okej, det spelar ingen roll om 
jag tycker att Strindberg är jätteintressant och jätteviktigt just nu. De bryr 
sig om att det var si eller så många år sedan han dog eller att hans pjäser 
sätts upp igen (Elin). 

4.1.4 En ny drivkraft 

I intervjuerna berättar lärarstudenterna om hur deras utbildning ofta anses som 
oseriös och ”flummig” samt hur de upplever att många lärarstudenter avbryter 
sin utbildning. Resonemanget som framgår kring anledningen till detta pekar på 
att det finns en förklaring som kan hänvisas till en förändrad inställning för 
läraryrket. Huvudpoängen är att komma till insikt att lärarrollen inte i första 
hand handlar om ett ämne utan om människor. Då lärarutbildningens 
antagningskrav är tämligen låga idag jämfört med många andra utbildningar 
menar lärarstudenterna att många nya lärarstudenter börjar utbildningen för de 
har just intresse eller talang för ett ämne. När sedan insikten kring vad läraryrket 
egentligen handlar om infinner sig förstår de att yrket inte alls är vad de strävar 
efter.  
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Jag tror det bara är så att det inte var som dom trodde. Jag tror många av 
dom som hoppar av, dom känner bara att antingen […] ”nä det passar inte 
för mig.” och vissa känner att ”shit, det är ju 25 elever, och dom tycker inte 
att historia är kul. Jag tycker att det är askul, varför gör dom inte det?” Jag 
tror att det är lite också att man glömmer alla personerna (Elin)  

I lärarstudenternas berättande framträder nu istället drivkraften att finnas för 
eleverna, att skapa rättvisa, jämlikhet och hjälpa utsatta elever. Att enbart utbilda 
genom eget intresse och uppnå närmast expertkunskaper i ett visst ämne har 
ersatts av en starkare drivkraft att hjälpa och forma elever som individer. En av 
informanterna pratar här om en strävan mot att vara betydelsefull som en 
nuvarande drivkraft hos henne. I detta resonemang jämför hon läraryrket med att 
arbete som psykolog i fråga om att ha en betydelse för människor. 

Alltså att man vill vara betydelsefull för någon. Och sen om det är för att 
man gör folk ”friska” eller det är för att man lär folk saker… Det är ju lite 
samma… Och samma det här att man jobbat med människor och att ja… 
betyda nåt liksom (Sara) 

När lärarstudenterna nu befinner sig i slutet av sin utbildning har drivkraften 
bakom yrkesvalet så kommit att handla om att ta sig an ett viktigt uppdrag som 
lärare. Att ansvara för unga individers utbildning och formande till 
samhällsmedborgare i både socialiserande, livsutvecklande och 
kunskapsberikande mening är för informanterna ett viktigt och lockande 
uppdrag.  

Det är ingen annan man förlitar sig på när man väl har en klass. Och det är 
jag som bestämmer, liksom... det är jag som har det yttersta ansvaret. Och 
det är väl det som driver en lite och… tillslut få en egen klass och se en 
utveckling hos individerna i klassen. (Daniel) 

4.2  Lärarstudenter om lärare  
I detta andra avsnitt av resultatet kommer jag redogöra för hur lärarstudenterna 
funderar kring sin kommande yrkesroll som lärare och hur de betraktar den 
verksamma läraren idag.  

4.2.1 Medvetenhet om arbetsbelastning 

Studenterna själva hänvisar i hög grad till egna erfarenheter av att ha varit ute i 
skolor och sett lärarnas arbete. Det framkommer ur alla intervjuer med 
lärarstudenterna erfarenheter från när de varit ute på skolor och hur en stor 
arbetsbörda hos lärarna ofta tar sig negativa uttryck. Det tenderar att vid närmast 
varenda praktik finnas någon eller några verksamma lärare som beklagar sig 
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över ett stressigt, underbemannat och överbelastat arbete. Flera av studenterna 
berättar också om hur de fått goda råd av verksamma lärare ute på skolor kring 
hur de ska agera för att överhuvudtaget orka med jobbet som nyexaminerad 
lärare. Dessa råd rör hur lärarstudenterna uppmanas att aldrig ta på sig något 
extra arbete så som exempelvis ansvara för bokinköp eller ingår i skolråd och 
ledningsgrupper. All form av uppgifter utöver det faktiskt nödvändiga och som 
går utanför deras direkta uppdrag ska alltså undvikas, åtminstone till dess att de 
fått in fasta rutiner i sitt vardagliga arbete.  

De är så inte nödvändigtvis fullt medvetna om omfattningen av handlingar eller 
uppgifter som kan finnas, men de har en medvetenhet kring den stora 
arbetsbörda som präglar många verksamma lärares vardag och lärarstudenterna 
anser att den behöver begränsas. Uppfattningen är att många lärare lider av den 
stress och överbelastning som kan finnas i arbetet vilket resulterar i att 
verksamma lärare ”går in i väggen”. Men studenterna visar sig ändå inte vara 
oroliga över hur de personligen kommer ställas inför en hög arbetsbelastning 
med mängder av tids- och kraftkrävande uppgifter, i synnerhet syftar 
studenterna på administrativa uppgifter som kringgärdar läraruppdraget. De 
menar att de som personer kommer kunna hantera påfrestningarna och 
arbetsuppgifterna även om de själva kan erkänna att de inte är fullt medvetna om 
vidden av alla uppgifter som ingår i arbetsuppgiften. Men någon oro inför stress 
eller psykisk ohälsa för just de själva känner inte.  

Ja, jag är ju fullt medveten om att det kommer vara mycket administrativt 
och sådär, men det tror jag att man kommer in i mer sen (Kalle) 

4.2.2 Kritik mot kritiken 

Lärarstudenterna visar sig så vara medvetna om många av de påfrestningar som 
följer i läraryrket. Denna insikt har delvis kommit ur medias rapportering kring 
skola eller lärare, och statistik liknande den som redovisats i tidigare kapitel. En 
av studenterna uttrycker sig såhär kring statistik som han tagit del av och menar 
att det behövs en förståelse att se orsaker och skeenden bakom statistiken för att 
förstå den fullt ut. 

Skolan blir ju sämre och sämre. Det har man ju sett i statistiken. Men 
samtidigt får skolan mindre och mindre pengar och resurser för att göra 
något. För så som man har sett ute i skolan så gör ju lärarna allt dom kan 
med dom resurser som dom har. Så det är ju inte skolan eller lärarna det är 
fel på utan snarare politiken omkring skolan… (Daniel) 
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Just den praktik och verklighetsförankring i utbildningen som refereras i 
ovanstående citat återkommer som en förklaring i hur lärarstudenterna 
föreställer sig sin framtida arbetssituation. Informanterna anser sig ha en större 
insikt i ”den verkliga skolan” genom att de spenderat tid där och ser då på den 
rådande debatten kring dels skolan men även lärarens arbetssituation med 
kritiska ögon. Flera av informanterna berättar om hur de kan följa diskussioner 
och åsiktsyttringar på internet kring skolan och uppleva att läraryrket utsätts för 
omfattande negativa omdömen. Det finns hos många en uppfattning av att 
läraryrket är mer utsatt än många andra yrken.  

Det kan jag bli lite trött på. För jag kan känna ibland att det finns andra 
yrken, som vare sig de är legitimerade eller inte, som också blir ifrågasatta 
men det är inte alls i samma omfattning. Fast sen tycker jag självklart att det 
är många saker som stämmer i det som sägs (Elin)  

Det finns en åsikt bland lärarstudenterna att mycket av den kritik som framförs 
mot lärare är obefogat då många bara anser sig veta hur skolan fungerar. 
Studenterna lyfter även fram detta som ett tecken på hur de anser att verksamma 
lärare uppfattas i dagens samhälle och menar enhälligt att lärare idag har en 
ganska låg social status. Eftersom att alla individer har gått i skolan i någon 
form så har också alla en åsikt och uppfattning om skolan som de anser vara rätt. 
Informanterna menar att åsikter ofta bygger på egna erfarenheter av skolan där 
saker som individen själv anser fungerat bra eller mindre bra lyfts fram. Men 
lärarstudenterna påpekar att det inte alltid fungerar lika bra och att något som 
fungerat bra för en person inte nödvändigtvis behöver fungera för en annan.  

Som att folk säger att vem som helst kan komma in och ta lärarrollen, för att 
dom själva har upplevt att någon kan komma in och göra det… Jag menar 
som civilingenjörer som går in och blir lärare i deras klasser. Och visst, det 
kanske kan funka ibland för vissa, men det gäller ju fortfarande att man har 
den pedagogiska utbildningen (Anders).  

Vad informanten i citatet ovan syftar på med den pedagogiska utbildningen är en 
att inneha förmåga att möta olika individers förutsättningar, möjligheter och 
behov. Det handlar således inte enbart om att besitta en ämneskunskap för att 
lyckas som en bra lärare utan om framförallt att ha förmåga att nå sina elever 
med lämpliga och effektiva pedagogiska metoder.  

4.2.3 Obalans i insats och ersättning 

Lärarstudenterna visar uttryck av att vara missnöjda i balansen mellan 
arbetsinsats och ersättning (lön och social uppskattning) för läraryrket. De 
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uppfattar lärarens status i samhället som lägre än vad den borde vara då 
uppgiften och arbetet är så betydelsefullt och viktigt. Samtliga informanter tog 
upp just lönefrågan som exempel på hur lärarnas status betraktas i samhället. 
Lönen är givetvis en central del för alla som arbetar inom vilket yrke det än må 
vara. Men i lärarstudenternas fall så ser de inte en lön som ett främsta mål även 
om de anser att den bör höjas, inte minst för att visa uppskattning för det arbete 
som utförs och som statushöjare av yrket. 

Jag gick inte in i yrket för att tjäna pengar, för då skulle jag kunna sitta och 
trixa som webbdesigner och tjäna 8000 mer än vad jag någonsin kommer 
tjäna. Men det är inte det jag vill bli (Anders). 

Det är alltså inte alls lönen som är det drivande i studenternas val av yrke men 
däremot uttrycker de tankar kring att arbetsbördan måste matcha ersättningen på 
ett bättre sätt. Dessutom ser de lärarens uppgift i samhället som oerhört viktig 
vilket de menar förtjänar en högre uppskattning genom rimlig ersättning och 
uppskattning i samhället för den insats de gör. Läraren spelar en mycket viktig 
roll i hela samhället och bör uppskattas för detta är den generella ståndpunkten. 
Dessutom har lärarstudenterna en lång utbildning att genomgå, vilken 
studenterna inte har något emot då de själva ser vikten av en omfattande 
utbildning för ett omfattande och viktig jobb. Men alla uttrycker i någon mån att 
lönen inte matchar utbildningstiden.  

Lönen spelar ju en viss roll, det finns nog många lärare som blir frustrerade, 
och som känner så att de lägger ner sin själ i arbetet men får inget för det. 
[…] Sen för det blir ju mindre populärt också när det är så pass lång 
studietid och för så pass lite så… det kanske inte riktigt känns värt det för 
vissa. (Marie) 

4.2.4 Den professionella läraren 

Det finns en redan noterbar yrkesstolthet hos lärarstudenterna. De ser skolan och 
lärarens uppdrag som en mycket viktig och rent av samhällsbärande uppgift. 
Lärarrollen anses vara en mycket viktig roll med därför berättigade höga krav på 
utövaren. Informanterna ställer sig därför positiva till exempelvis en 
lärarlegitimation för att testa lärare och kunna sålla bort eventuellt olämpliga 
individer från lärarrollen. Dock råder det något skilda meningar bland 
lärarstudenterna kring hur en sådan kontroll egentligen borde utövas och om den 
nuvarande metoden är den rätta.  

Informanterna själva uppfattar alltså inte läraryrket som särskilt styrt i allmänhet 
och ser sitt yrke som en klar profession. Studenterna är dock något tudelade i 
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sina svar när de talar om vilken frihet som finns inom lärarrollen. De menar att 
det absolut finns en synbar styrning, så som läroplaner att följa och moment att 
utföra, men friheten i planering och stor del av upplägg i den rent pedagogiska 
verksamheten i klassrummet ser de som stor. De formulerar det snarare som att 
det är upp till läraren att använda sin fantasi för att i möjligaste mån utforma 
undervisningen på det sätt som de anser bäst för eleverna. Det är upp till läraren 
att exempelvis söka sig till andra metoder än den klassiska metoden att läraren 
står framför sin klass och föreläser utifrån en lärobok. 

4.2.5 Ambition och drivkraft särskiljer lärare 

I tolkning av studenternas berättande kan en form av uppdelning mellan två 
lärartyper skönjas. Denna skillnad mellan lärare kan sedan relateras till de 
tidigare redogjorde drivkrafterna för lärarstudenten. Under alla intervjuer 
framkom erfarenheter av hur skolor och lärare kunde skilja sig åt. 
Lärarstudenterna syftar dels på direkt iögonfallande skillnader som storlek på 
klasser, den fysiska miljön och så vidare. vilka många gånger kopplas till 
ekonomiska förutsättningar ute på skolor. Men detta gjordes även gällande 
vilken inställning till sitt yrke som kunde uppfattas hos olika lärare på olika 
skolor. På vissa skolor upplevdes inte någon utbred gemenskap, exempelvis som 
att lärare hälsade inte på varandra i korridorerna eller att det i lärarrummet ofta 
fanns ofta en negativ atmosfär.  

Samtidigt finns skolor som upplevdes vara raka motsatsen genom en god 
sammanhållning och glädje där det upplevdes finnas en utbredd ambition i 
arbetet för att driva eleverna framåt i sin utveckling. Denna gemenskap och 
samriktade ambition går även i linje med studenternas egen drivkraft om 
lärarens större uppdrag som går utanför tillskrivande av en viss ämneskunskap. 
På samma sätt kan den andra typen av lärare kopplas till den ämnesinriktade 
kunskapsberikning som präglade studenterna i början av sin utbildning på 
lärarprogrammet. I min tolkning av lärarstudenternas berättande kan då skolor 
som snarare präglas av denna individuellt inriktade drivkraft med fokus på den 
egna undervisningen och det rent kunskapsberikande arbetet inom sitt specifika 
ämne. Vilket snarare kan kopplas till upplevelser av den förstnämnda typen av 
skola. En av lärarstudenterna kopplar samman lärarstudenters insikt i behovet av 
den rätta drivkraften vilket kan medföra avhopp från lärarutbildningen med 
rapportering som hon har tagit del av som visar att många nyutbildade lärare 
mycket snart söker anställning utanför skolans verksamhet. 
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På samma sätt som lärarstudenternas drivkraft menas ha förändrats kan det så 
tolkas som att finns det lärare som fortfarande har ett huvudfokus i 
ämneskunskapen snarare än individerna. Detta ger en möjlig förklaring till att 
många lärare överger just läraryrket och söker sig till andra yrken istället. Inte 
minst på grund av påfrestningarna som finns i yrket som blir för stora när inte 
den rätta drivkraften finns.  

Jag vill dock poängtera att det inte påstås finnas en sådan fullständig 
differentiering mellan skolor och lärare, vilket heller inte är min tolkning. De 
kategorier av lärare som beskrivs utifrån tolkning av lärarstudenternas 
berättande finns förmodligen på alla skolor, och ingen skola kan betraktas som 
antingen på det ena eller andra viset. Många lärare skulle förmodligen inte heller 
kunna tillskrivas fullständigt en eller annan kategori vid närmare studerande. 
Men min tolkning av informanternas berättande ger en visning om att lärare mer 
eller mindre kan kategoriseras på detta vis. Min ambition här var att på detta vis 
förtydliga det resonemang som framgått i min tolkning av intervjuer utifrån 
lärarstudenternas upplevelser och uppfattningar från den verksamhetsförlagda 
utbildningen.  

4.3 Huvuddrag i bilden av lärarstudenter 
I ett antal sammanfattande punkter vill jag nedan redogöra för de huvuddrag 
som framkommit i mitt resultat. Dessa punkter kommer sedan ligga till grund 
för den kommande diskussionen. Resultatet visar att: 

- En inledande drivkraft kopplas till den egna skolgången där intresse för 
ett visst ämne och engagerande lärare inspirerat de att söka sig till yrket. 
De värdesätter utbildning som något viktigt och såg en glädje i att lära och 
lära ut vilket även var bidragande faktorer till yrkesvalet.  

- Praktik och elevkontakt kom att förändra lärarstudenternas drivkraft och 
uppfattning kring läraryrkets uppdrag. Fokus gick från en ämnesinriktad 
kunskapsberikning för elever till att åta sig stort ansvar och betydelse för 
att forma och utveckla enskilda individer på flera plan.  

- Lärarstudenter är medvetna om lärarnas höga arbetsbelastning, om än inte 
den fulla omfattningen. De anser att arbetsbelastningen är för stor, men 
tror sig själva klara av den. Erfarenheter av praktik har givit en insikt som 
många ”utomstående” saknar.  

- Det uppfattas finnas en obalans mellan arbetsinsats, ansvar och 
engagemang från lärarna gentemot den ekonomiska ersättningen och 
sociala uppskattningen. 
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- Läraryrket uppfattas vara en tydlig profession. Lärarna anses ha stor 
möjlighet att utforma undervisningen som de vill. De är nöjda med den 
frihet som lärare anses inneha och accepterar viss upplevd styrning.  

- Den drivkraft som studenterna själva anser sig inneha anses också vara 
nödvändig för att orka med arbetet och kunna uppfylla lärarens uppdrag.  

- Erfarenheter av praktik visar på två typer av lärare varav den ena uppvisar 
likande drivkraft som lärarstudenterna själva vilket medför gemenskap 
och delade ambition bland lärarna. Den andra typen kopplas snarare till 
lärarstudenternas inledande drivkraft vilket även ges som möjlig 
förklaring till att många verksamma lärare (av samma skäl som många 
lärarstudenter) överger läraryrket.  
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5. APPLICERAD TEORI 
Jag kommer i detta kapitel i kortfattad form presentera de begrepp och termer 
vilka senare används i diskussionen men som inte framkommit tidigare i arbetet. 
I begränsningen av redogörelse håller jag mig till de använda begreppen utan att 
närmare förklara det större perspektivet av termens placering i eventuell större 
teori då jag inte ser detta nödvändigt för min framställan och användning av 
begreppet i min diskussion. Jag redogör därför här de följande begrepp på så 
viss jag vill tolka och använda desamma för mitt fortsatta arbete.  

5.1 Generaliserande andre och signifikanta andra 
Mead (1976) använder sig av två begrepp i samband med identitet och 
medvetandeutveckling hos enskilda individer. Generaliserande andre syftar till 
det sociala tänkandet och hur en individ tenderar att påverkas av dennes 
omgivning ifråga om normer och attityder. En individ påverkas av den sociala 
omgivning den befinner sig i och kan så utveckla flera olika generaliserande 
andre som används i olika situationer och sociala tillfällen. Genom 
generaliserande andre kan en grupp inverka på en individs beteende genom att 
denna tillskriver sig de normer, värderingar och attityder som är etablerade i 
gruppen. Det kan vara generella normer i ett helt samhälle, men även normer 
som påtrycks en individ i en familj eller ett fotbollslag. Individen tillskriver sig 
alltså de normer och värderingar som görs gällande i den grupp som densamma 
befinner sig i.  

Det andra begrepp som Mead (1976) använder och som jag vill ta upp är 
signifikanta andra. Då handlar det, istället för en grupp, om en speciell person 
som under en period av en individs liv spelar en viktig roll och har stor inverkan 
på individen. Det kan exempelvis vara en släkting, en lärare eller en kamrat.  

5.2 Det sociala samspelet som en teater 
Goffman (1959/ 2009) menar att det sociala samspelet mellan människor kan 
liknas vid en teater utifrån det dramaturgiska perspektivet. Han menar att 
individer använder sig av spelade roller och i interaktion med andra människor 
lär sig hur de ska bete sig utifrån sin roll. Det sociala samspelet kan så betraktas 
som en teater i vilken en individ står på scen och framträder i sin förväntade roll 
med olika medaktörer inför en publik. En viktig distinktion är skillnaden mellan 
scenen och kulissen, då individen efter sitt framträdande kan återvända till 
kulissen. Där behöver inte individen spela sin roll inför en publik och får istället 
möjlighet att i en avskild miljö och i lugn och ro reflektera över sitt 
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framträdande och den respons som framträdandet gav från medaktörer och 
publik.  

5.3 Social responsivitet och utbrändhet 
Asplund (1987) använder sig av begreppet social responsivitet vilket han menar 
är något spontant men samtidigt grundläggande som uppstår i samspel mellan 
människor. Den sociala responsiviteten är så något som uppstår mellan 
exempelvis två människor när de reagerar på varandras uttryck och signaler i 
social interaktion. Att reagera på andra människor i sociala interaktioner är så 
något som vi gör automatiskt. Vidare skiljer Asplund (1987) på konkret och 
abstrakt socialitet vilket innebär att människor kan använda sig av social 
responsivitet som verkliga människor och sitt verkliga jag eller i form av sociala 
roller.  

Skillnaden i konkret och abstrakt socialitet kopplar Asplund (1987) även till 
psykisk ohälsa och då i synnerhet utbrändhet. Han menar att individer inte kan 
riskera att drabbas av utbrändhet så länge de upplever någon form av 
känsloutbyte, då utbrändhet i hans tycke består i en total avsaknad av känslor, 
positiva som negativa. Utbrändhet kan först uppstå när individen upplever en 
total likgiltig attityd gentemot andra individer och ser sig själv och sin 
omgivning som abstrakta aktörer snarare än människor. Det är således enligt 
Asplund (1987) först när en individ upplever en stark abstrakt socialitet och 
därmed bara ser sig själv och andra som abstrakta roller framför verkliga 
människor som avsaknad av känsloutbyte i den sociala responsiviteten kan leda 
till utbrändhet.  

5.4 Rationalitet och samhällsutveckling 
Weber diskuterar rationalitet, i betydelse av vad det är som gör att människor 
agerar som de gör, och drar paralleller till olika samhällstyper (Ritzer, 2009; 
Månson, 1985). Vad Weber såg som ett samhälle att föredra är ett sådant 
samhälle vilket präglas av värderationalitet då värderingar och normer styr 
handlandet hos individer i samhället. Däremot såg han stora risker i hur ett 
sådant samhälle riskerar att under tid och utveckling övergå i ett allt mer 
byråkratiskt samhälle vilket styrs av skriftliga bestämmelser och där människor 
drivs av en målrationalitet. Istället för att agera efter värderingar och normer 
kommer människor då att enbart sträva mot att nå uppsatta mål på bekostnad av 
normer, värderingar och medmänsklighet.  
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6. DISKUSSION 
Jag kommer i en resultatdiskussion utgå ifrån de tre bilder som förts fram för att 
diskutera dessa i relation till varandra. I jämförelse och granskning av dessa 
bilders huvuddrag vill jag applicera etablerad teori för att närmare förstå och 
söka förklaring till de företeelser som upptäckts i mitt arbete. Inledningsvis ges 
en sammanhållande tillbakablick över de huvuddrag som framgår ur varje bild 
vilka ligger till grund för resultatdiskussionen. 

6.1 Sammanfattning av huvuddrag i presenterade bilder 
Bilden av Skolan och lärarens historia:  

Det parallellskolsystem som under lång tid var rådande i Sverige kom att 
ersättas av en enhetlig och centraliserat styrd grundskola för att ge en likvärdig 
utbildning för alla elever. Följden av centraliseringen innebar för lärarnas del att 
de utestängdes från det offentliga samtalet och forskning. Från att tidigare 
snarast betraktats som medforskare vars röster vägde tungt i diskussion och 
beslutsfattningar kring skolan kom lärarna att bli forskningsobjekt. Vilka då 
istället (helst utan protester) skulle följa de direktiv och riktlinjer som gavs. 
Lärarstatusen sjönk samtidigt som de tappade inflytande över arbetsvillkor och 
utformning av verksamheten. 

Efter främst krav på ökad individualisering och demokratisering kom en 
decentraliseringsprocess av skolan att inledas. Decentraliseringen ökade i 
omfattning för att slutligen nå fram till kommunaliseringen under 1990-talet då 
ansvar för skolor kom att överföras från staten till kommunerna och dess lokala 
aktörer. Den tidigare regelstyrningen kom att ersattes med målstyrning vilket 
menades göra att verksamheten och lärarens arbete än mer kunde anpassas för 
att möte de behov utifrån de förutsättningar som fanns. Lärarna gavs en större 
frihet och ökat ansvar för utformning av den egna undervisningen. Men detta 
medförde ett större behov av insikt och kontroll av skolan och lärarens arbete. 
När dessutom friskolereformen infördes skapades konkurrens mellan skolor och 
lärare som började jämföras med varandra. Lärarens arbetsvardag kom så att 
präglas av insikt, utvärdering, jämförelse och nya krav från både inom- och 
utomstående aktörer.   

Bilden av Läraren idag: 

De verksamma lärarna anser sig inneha en tydlig yrkesprofession, men vid en 
närmare granskning visar sig yrket ha svårt att uppfylla kraven för en profession. 
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Däremot erkänns lärarna inneha en stor personlig frihet i exempelvis den direkta 
utformningen och utförandet av undervisning. Bristerna i uppfyllande av 
professionskraven är flera men just den otydliga professionen ses som 
bidragande orsak till yrkets försämrade status. Vidare är lärarens roll i ständig 
position för ifrågasättande och (enligt lärarna själva) ofta oförrättad kritik. 
Lärarna har ett behov av att ständigt vara beredda på att kunna visa upp sitt 
arbete på ett önskvärt sätt och försvara sitt agerande gentemot inom- och 
utomstående aktörer. Detta är mycket tids- och kraftkrävande för lärarna vilket 
medför påfrestning och stress.  

Många lärare uppfattar en ökning av administrativa uppgifter som delvis viktig 
och av nytta men samtidigt anses arbetsbördan vara allt för stor och tidskrävande 
vilket påverkar lärarna negativt. Inte minst då lärarna inte har de rätta 
kunskaperna eller förmågorna för att utföra framförallt sådant administrativt 
arbete på ett optimalt sätt. En ökad arbetsbelastning, stress och obalans mellan 
arbetsinsatsen och ersättning (ekonomisk och social) lyfts fram som de främsta 
orsakerna till att så många lärare överger yrket.  

De verksamma lärarna visar sig inneha en drivkraft och ambition att hjälpa och 
stödja enskilda elever i utveckling på flera plan. Att arbeta för jämlikhet, rättvisa 
och lika förutsättningar för lycka och framgång för varje elev är viktigt för 
lärarna. Det är denna drivkraft som ideal och gemenskapen med likasinnade 
lärare vilka innehar samma ambitioner, som gör att de orkar med arbetets många 
påfrestningar.   

Bilden av lärarstudenter: 

Resultatet i detta arbete visar på att lärarstudenterna värdesätter utbildning och 
finner en glädje i att lära och lära ut vilket bidrog till att de sökte sig till 
läraryrket. Vidare bygger yrkesvalet på erfarenheter från den egna skolgången 
där intresse för ett visst ämne och engagemang från en eller flera lärare 
inspirerat de att söka sig till yrket. Denna inledande drivkraften kom att 
förändras genom praktik och elevkontakt under lärarutbildningen när 
studenterna fick en annan uppfattning av läraryrkets uppdrag. Fokus gick från ett 
starkt ämnesinriktad uppdrag att berika för eleverna i en viss kunskap till att åta 
sig större ansvar och betydelse för att forma och utveckla enskilda individer som 
människor på flera plan. Det synliggörs även hur detta anses vara en nödvändig 
drivkraft för att orka med arbetet och kunna uppfylla det uppdrag som åläggs en 
verksam lärare i grundskolan.  
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Lärarstudenter är medvetna om lärarnas höga arbetsbelastning, om än inte 
nödvändigtvis den fulla omfattningen i alla uppgifter. De anser dock att 
arbetsbelastningen för lärare är för stor och riskerar att ta tid från den viktiga 
elevkontakten, men de visar sig tro att de själv kommer kunna hantera 
påfrestningarna. Deras medvetenhet som ofta byggs på praktikens erfarenheter 
har även gett de en insikt och förståelse för lärarens arbete och uppdrag som 
många ”utomstående” med starka åsikter kring skolan tenderar att sakna.  I 
intervjuerna uppfattas det finnas en kritik mot en obalans mellan arbetsinsats, 
ansvar och engagemang från de verksamma lärarna gentemot den ekonomiska 
ersättningen och sociala uppskattningen från samhället.  

De uppfattar läraryrket att vara en tydlig profession. Studenterna visar sig se en 
stor möjlighet för lärarna att utforma undervisningen som de vill även om det 
givetvis finns en viss styrning i yrket. Men genom sin nödvändiga drivkraft och 
ambitioner kan läraren finna vägar för att utforma undervisningen som den anser 
bäst för att uppfylla sitt uppdrag. Lärarstudenterna är nöjda med den frihet som 
finns eftersom den berör just vad som är viktigast för de, nämligen kontakt och 
inflytande över eleverna.   

Hos lärarstudenterna går det att tolka en uppfattning av som pekar på att det 
finns två typer av verksamma lärare varav den ena uppvisar en likande drivkraft 
som lärarstudenterna själva och som kan delas och skapa gemenskap. Den andra 
typen kopplas snarare till lärarstudenternas inledande drivkraft vilket även ges 
som möjlig förklaring till att många verksamma lärare (av samma skäl som 
många lärarstudenter) överger läraryrket.  

6.2 Resultatdiskussion 
Nedan kommer jag under fyra olika rubriker diskutera de tre presenterade 
bilderna ur olika avseenden och i jämförelse med varandra. I diskussion och 
förklaring kring de tre tidigare presenterade bilderna appliceras även viss teori 
vilken tidigare redogjorts för.  

6.2.1 Den första drivkraften 

Mitt resultat visar på att lärarstudenterna ser utbildning som något 
grundläggande och mycket viktigt vilket kan speglas i individens 
personlighetsutveckling som ofta påverkas av exempelvis dennes föräldrar. 
Mead (1976) talar om generaliserande andre i resonemang kring 
identitetsutveckling och som innefattar sådan påverkan från den närmsta grupp 
som exempelvis en ung individ befinner sig i. Individen tar till sig av normer, 
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regler och värderingar från sin omgivning, vilket i lärarstudenternas fall kan 
kopplas till en uppfattning kring vikten av utbildning. När en individ exempelvis 
växer upp i en familj vars medlemmar värdesätter utbildning högt så kommer 
den enskilda individen ta efter dessa värderingar vilket syns i lärarstudenternas 
inställning till vikten av utbildning.  

En mer direkt påverkan som synliggörs i mitt resultat ifråga om informanternas 
inledande drivkraft bestod i egna erfarenheter av lärare under sin egen skolgång, 
i grundskola och gymnasium, som engagerat och inspirerat studenterna inom ett 
särskilt ämne. Detta kan också kopplas till Mead (1976) som använder sig av 
begreppet signifikanta andra, som i relation till generaliserande andre, innefattar 
en viss person som under en period av en individs liv står denne nära och har 
stor inverkan på densamma. I fråga om lärarstudenterna kan då en sådan lärare 
beskrivas som en signifikant andra vilken inspirerat individen vilken kommer 
eftersträva att efterlikna sin lärare.  

Vidare framkom det i de intervjuerna som gjordes att hälften av informanterna 
hade någon eller några närstående familjemedlemmar som befann sig inom 
skolans verksamhet i form av lärare. Familjemedlemmar har stor inverkan på 
individens utveckling och kan ofta betraktas som signifikanta andra åtminstone 
under perioder av individens uppväxt. Det är därför mycket troligt att detta 
påverkat lärarstudentens val av yrke, även om det inte skett genom öppna och 
aktiva påverkansprocesser eller direkta uppmaningar. I just fallet med dessa 
lärarstudenter kan även en koppling göras till det tidigare resonemanget kring 
generaliserande andra då familjemedlemmar vilka arbetar med utbildning 
rimligtvis värdesätter just utbildning mycket högt vilket inverkar på gruppens 
normer och värderingar.  

Den beskrivna drivkraft som präglade lärarstudenterna i en första inriktning mot 
läraryrket kan vidare förstås genom att väga in de andra två bilder som 
framställts i mitt arbete. Detta eftersom lärarstudenterna innan de påbörjade sin 
utbildning till lärare byggde sin föreställning utifrån sin erfarenhet som elev i 
skolan. Skolan och lärarnas utvecklingshistoria präglas av ökad individualism i 
verksamheten och frihet för lärarna att bemöta de enskilda individerna. Dagens 
verksamma lärare har under denna utveckling tillskrivits en tämligen hög grad 
av frihet i att utforma den egna undervisningen för att ges möjlighet att bemöta 
eleverna på lämpligaste sätt. Den målstyrning som ersatte tidigare regelstyrning 
syftade till just en sådan frihet för skolor och lärare att ges utrymme för tolkning 
av målen för att genom eget upplägg av undervisningen uppfylla uppsatta mål på 
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bästa sätt . En övergång till målstyrning i kombination med friskolereformen och 
medföljande konkurrens gjorde att dagens lärare behöver lyckas i sin 
undervisning för att kunna uppvisa tillfredsställande resultat i utvärderingar och 
jämförelser. 

Därigenom kan en tidigare lärares påverkan för lärarstudenten vara ett exempel 
från verkligheten för att visa på hur lärarens ökade frihet i målstyrning samt 
ökade krav på prestation för att leda eleverna till framgång tar sig uttryck. 
Lärarens ökade frihet gav upphov till en undervisning i ett ämne vilket den 
kommande lärarstudenten fann intressant att lockas inte bara av 
ämneskunskapen men även undervisningen upplägg och engagemanget från 
läraren. Kombinationen kan då även gett inspiration att lärarstudenten, med 
samma kunskap i ämnet och pedagogiska metoder som den verksamma lärarens 
besatt, själv kunna engagera och trollbinda sina elever på samma sätt med 
utgångspunkt i det specifika ämnet.  

6.2.2 Den ”rätta” drivkraften 

I mina intervjuer med lärarstudenter synliggörs hur insikter utifrån elevkontakt 
under verksamhetsförlag utbildning ger studenterna en förändrad drivkraft. Det 
tidigare fokus som närmast kan beskrivas som starkt ämneskunskapsinriktat 
förändrades till att se den enskilda individen i varje elev, och strävan mot att 
utveckla densamma på fler sätt än bara tillskriva de en ämneskunskap. För att 
dra en parallell till Durkheim (Ritzer, 2009) som nämndes i inledningen till detta 
arbete så har skolan enligt honom mycket viktig uppgift att genom utbildningen 
tillskriva eleverna fysiska, intellektuella och moraliska verktyg för att fungera i 
samhället. Durkheim betonar just det moraliska som speciellt viktigt i 
utbildningen vilket kan spegla den socialiserande uppgift som skolan och 
därigenom lärarna har. I lärarstudenternas förändrade ambition från vad som 
tidigare närmaste kan beskrivas som starkt intellektuellt inriktad ingår nu hela 
spektrat av vad som av Durkheim anser som skolans, och därigenom lärarens 
uppgift (Ritzer, 1999).  

Utifrån Goffman (1959/ 2009) kan det gå att dra kopplingar till just 
lärarstudenternas nya insikter i lärarens uppdrag genom praktiska erfarenheter. 
Då lärarstudenterna tidigare inte haft lärarrollen på sådant sätt som de fick pröva 
på under sin praktik hade de inte någon full kunskap om hur framträdandet 
skulle se ut. Den föreställning de innehade byggde så på egna erfarenheter i 
form av en elevroll.  Men när lärarstudenten nu fick sätta sin in i lärarrollen på 
riktigt och uppleva interaktionen med eleverna gav det värdefulla upplevelser. 
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Föreställningen kring hur lärarrollen utifrån studenternas tidigare elevroll 
stämde inte med hur det faktisk var, interaktionen blev inte sådan som förväntat. 
Den insikten gjorde då att lärarstudenterna reflekterade över sin kommande roll 
som lärare vilket slutligen ledde fram till de nya insikter och nya drivkraft som 
utvecklades. Lärarstudenterna kunde så genom insikten närma sig läraryrket och 
det verkliga syftet istället för den tidigare, snarast elevrelaterade, uppfattningen. 

Utifrån den historiska bilden av skolan och lärarens utveckling kan 
lärarstudenternas nya drivkraft även ses som bättre överensstämmande med det 
uppdrag som åläggs den verksamma läraren. Utvecklingen fram till dagens skola 
har gått mot ökad individualistiskt tänkande och bemötande vilket inte minst 
framgår vid i studerande av den senaste läroplanen (Lgr 11) vilken tydligt 
framhävdar den enskilda elevens rättighet till frihet, inflytande och eget ansvar. 
Skolan och lärarens uppgift att låta varje enskild elev utveckla sin egen särart 
och karaktär och stödja denna att utvecklas kunskapsmässigt och som människa 
(Skolverket, 2011).  

Just det ökade individualistiska tänkandet kan även appliceras på den drivkraft 
som lärarstudenterna visar sig inneha. Bauman (2002) beskriver individualismen 
som en ökad medvetenhet och ökat ansvar för individen att själv styra och forma 
sitt liv och sin framgång eller misslyckande i detsamma. Lärarstudenterna ser ett 
personligt ansvar i att uppfylla det uppdrag som de anser att den verksamma 
läraren har. I beskrivning av sin nuvarande drivkraft framkommer en strävan 
mot att få ta ansvar för ungas utveckling till goda människor och 
samhällsmedborgare. De visar sig ha en vilja till att betyda något för andra 
människor vilket blir en del av det uppdrag de föreställer sig uppfylla som 
framtida lärare. Det är så ett personligt projekt för lärarstudenterna att uppfylla 
det uppdrag som de ser sig ämnade för, och att inte uppfylla detsamma är därför 
inte ett alternativ. Lärarstudenterna ser ett personligt ansvar och uppdrag i att 
klara av de uppgifter som väntar och övervinna eventuella hinder. Därmed har 
de inte någon påtaglig oro för att påverkas negativt av exempelvis den höga 
arbetsbelastning som präglar läraryrket.  

I mitt arbete har de verksamma lärarna uppvisat liknande drivkraft som 
lärarstudenterna ifråga om huvudfokus på eleverna med en ambition att utveckla 
de, inte bara kunskapsmässigt, men även som människor i stort. I sitt arbete 
präglas de av strävan mot rättvisa och jämlikhet med lika förutsättningar för alla 
att nå lycka och framgång i livet. Dock visar sig lärarna tendera att se denna 
strävan snarare som ett ideal än ett faktiskt uppnåbart mål. De är medvetna om 
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de förutsättningar och begränsningar som finns vilket gör att total uppfyllande 
av de mål som drivkraften innehåller ses som närmast orimliga att uppnå. Men 
lärarna menar att drivkraften gör att de orkar med den påfrestande 
arbetsbelastningen och att de genom gemenskap och delade ambitioner kan klara 
av de hårda påfrestningarna som yrket medför.  

6.2.3 Den påfrestande lärarrollen 

I den omstrukturering av styrning vilken gick ifrån regelstyrning till målstyrning 
inom skolan ökade lärarnas ansvar för den egna undervisningen vilket i sin tur 
ställde nya krav på kontroll och utvärdering av lärarens arbete. Lärarens arbete 
gjordes på så sätt till en närmast offentlig angelägenhet vilken behövde 
kontrolleras av utomstående. Denna offentlighet kom inte bara att gälla aktörer 
vilka kunde förknippas med skolan och lärarnas verksamhet (elever, föräldrar, 
politiker, tjänstemän m.fl.) utan även andra utan någon synbar koppling. I 
synnerhet media började lägga större fokus och rapportera kring skolan och 
lärarnas arbete. Inte minst efter den konkurrens mellan skolor som kom att följa 
av friskolereformen då skolor, och lärarnas arbete inom desamma, i allt större 
omfattning började jämföras med varandra. Den verksamma läraren måste 
därför idag vara ständigt förberedd på att visa upp sitt arbete, resultat, agerande 
med mera, för utomstående samt vara beredd på att försvara sig själv, sitt yrke 
och sitt utförda arbete.  

För att åter koppla till Bauman (2002) och individualismen går det här att dra 
vissa kopplingar till lärarnas situation och påfrestning idag. Utifrån 
individualismens innebörd kan det anses vara så att de verksamma lärarna tar ett 
allt större personligt ansvar för sitt arbete. Något som då kan kopplas till den 
drivkraft eller ambition som behandlades tidigare. Lärarnas drivkraft och 
ansvarkännande för att åta sig ett, för de, mycket viktigt och ansvarfullt uppdrag 
gör att de även i enlighet med målstyrningen och individualismens följder 
känner ett större personligt ansvar. En ständig beredskap på att utvärderas, 
kontrolleras och jämföras gör detta till en mycket stressande och påfrestande 
situation för lärarna. I den ökning av kontroll och utvärdering med mera ingår 
även en stor del av den ökade arbetsbörda i form av administrativt arbete vilket 
ytterligare tar tid och kraft från lärarna. Detta framgår även i den statistik som 
tidigare redovisats i detta arbete gällande dagens verksamma lärare.  

I mitt arbete visar sig både verksamma lärare och lärarstudenter inneha en 
drivkraft vilken de menar är nödvändig för att orka med yrket. Det visar sig 
dock i mitt resultat för datainsamling finnas en uppfattning rörande en skillnad 



 

56 

 

mellan olika lärare hos lärarstudenterna. I erfarenhet av praktik förlagd ute på 
skolor synliggörs två typer av lärare varav den ena kan tillskrivas en liknande 
drivkraft som lärarstudenternas och som präglas av strävan mot gemenskap och 
gemensamma ambitioner i att uppfylla sitt omfattande uppdrag som lärare. Den 
andra typen av lärare visar sig snarare inneha en form av drivkraft vilken kan 
relateras till lärarstudenternas inledande drivkraft för att söka sig till läraryrket 
och som närmast kan betraktas som ämneskunskapsinriktad. Dessa lärare 
betraktas mer som likgiltiga inför sitt arbete utan ett brinnande intresse för att 
utveckla sina elever utöver själva ämneskunskapen. 

Men samtidigt visar den bild av dagens verksamma lärare att de tenderar att ha 
en liknande drivkraft som lärarstudenterna själva. I ett försök att bringa en 
klarhet i denna fråga vill jag använda mig av Asplund (1987) som diskuterar 
utbrändhet utifrån begreppet social responsivitet. Han menar så att utbrändhet 
först riskerar att uppkomma när en individ upplever en avsaknad av känslor, 
positiva eller negativa. Så länge individen upplever känslor finns så ingen risk 
för utbrändhet eller liknande form av psykisk ohälsa.  

För att applicera detta på den kategorisering av lärare som framgår i tolkning av 
lärarstudenternas intervjuer kan det tänkas att verksamma lärare visst innehar 
den typ av drivkraft som lärarstudenterna själva. Men, då verksamma lärare 
exempelvis upplever en stor påfrestning av stress och dessutom en kraftig 
obalans i relationen mellan arbetsinsats och ersättning (social och ekonomisk) 
uppstår givetvis negativa känslor hos densamma. Läraren upplever själv sitt 
uppdrag som oerhört viktigt och betydelsefullt, men när denne inte upplever 
någon direkt ersättning för sitt arbete utan snarare ifrågasättande och kritik kan 
tvivel uppstå och drivkraften försämras. När drivkraften försämras hos den 
verksamma läraren minskar också det fokus på den enskilda individen som 
egentligen är så viktigt för läraren.  

Detta kan även sättas i samband med den höga arbetsbörda, exempelvis i form 
av administrativt arbete som lärare upplever tar mycket tid ifrån elevkontakten. 
Istället för att se enskilda och unika individer med olika förutsättningar och 
behov kommer läraren se abstrakta varelser i form av elevroller. När även 
läraren förlorar sitt personliga engagemang i den unika individen kommer den se 
sig själv som en abstrakt lärarroll. Läraren riskerar då att se med likgiltighet på 
sin arbetsuppgift samt sin egen och andra aktörers roller. Utifrån Asplund (1987) 
kan det då tänkas att det först i detta skede som det uppstår den andra typen av 
beskrivna lärare som saknar ”den rätta” drivkraften.  
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Resonemanget kan då kopplas till lärarstudenter och framförallt de verksamma 
lärarnas uppfattning kring vikten av att bibehålla sin drivkraft för att orka med 
yrkets alla påfrestningar. När denna drivkraft övergår i en likgiltighet kan de 
höga påfrestningar som, framförallt de verksamma lärarna ger uttryck för, bli 
alltför stora för den enskilda individen som då riskerar att drabbas av psykisk 
ohälsa och kan då välja att byta yrke.  

För att kort koppla detta till ett större resonemang kan Webers (Ritzer, 2009; 
(Månson, 1985) teori kring olika typer av rationalitet och samhällsutveckling 
vägas in. Utifrån Webers tankar kan det tolkas som att samhället i stort är på väg 
mot allt mer byråkratisering vilket i lärarnas fall innebär högre grad av 
målstyrning och administrativa uppgifter på bekostnad av lärarens värderingar 
och normer som rationalitet. Läraren har i sin drivkraft starka värderingar och 
normer som den strävar mot att uppfylla. Men när läraren i allt högre grad 
tvingas utföra handlingar för att uppnå, av andra uppsatta, mål och visa sig stark 
i konkurrens och utvärderingar kommer lärarens värderingar att trängas undan. 
Något som i återkoppling till Asplunds (1987) resonemang kommer påverka den 
enskilda lärarens nödvändiga drivkraft för att orka med yrket på ett negativt vis.  

6.2.4 Lärarprofessionens dilemma 

I samband med centraliseringen av en enhetlig skola kom lärarna att ställas 
utanför forskning och det offentliga samtalet. Från att tidigare varit i högsta grad 
delaktig i forskning och beslut kring skolans verksamhet och lärarnas 
arbetsvillkor kom läraren att ställas utanför forskning och beslutsfattande. 
Istället förväntades lärarna följa de anvisningar och den vägledning som 
tillhandgavs. Följderna av centraliseringen för lärarna kan ses än idag när 
läraryrket studeras utifrån begreppet profession och hur yrket brister i 
uppfyllandet av de krav som benämningen medför. Med detta inte sagt att 
läraryrket innan centraliseringen uppfyllde kraven som ställs på en profession, 
men centraliseringen kan tolkats ha fört lärarna längre ifrån möjlighet att 
uppfylla dessa krav. 

Slutsatsen av jämförelse mellan de två första bilderna som framförs i detta 
arbete (Skolan och lärarnas historiska utveckling samt Läraren idag) blir att den 
försämrade lärarstatusen i viss mån kan härledas till brister i uppfyllandet av 
profession. Med återkoppling till Colnerud och Granströms (2002) beskrivning 
behöver en profession uppfylla fyra krav vilka är systematisk teori, auktoritet, 
yrkesmässig autonomi samt egenkontrollerad yrkesetik. En av orsakerna som 
framkommit i detta arbete till att läraryrket inte uppnår en så stark professionell 
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status som exempelvis läkare eller advokat är arbetsgivarnas (stat och 
kommuner) ovilja att ge lärarna för hög autonomi. Detta eftersom det riskerar att 
begränsa inflytandet i skolans verksamhet vilket de vill undvika. Följden blir att 
i synnerhet kravet kring yrkesmässig autonomi brister i uppfyllande för 
lärarprofessionen. Vidare visar sig lärarutbildningen inte förbereda lärarna på ett 
tillfredsställande sätt för att uppfylla en profession i begreppets fulla 
bemärkelse. När fokus i lärarutbildningen i allt för hög grad ligger på att 
utveckla en ämneskunskap blir följden brister i att uppfylla kraven för en 
profession, och i synnerhet ifråga om kravet på systematisk teori för läraryrkets 
utövare.  

Det som då gör att verksamma lärare, lärarstudenter och förmodligen även en 
stor del av allmänheten betraktar läraryrket som en profession är mer troligt den 
individuellt baserade autonomi som tillskrivs läraren. Läraren framgår att ha en 
tämligen hög personlig frihet i framförallt upplägg och genomförande av den 
direkta undervisningen. Den profession som lärare och lärarstudenter vill 
tillskriva läraryrket grundas så i en högst personligt frihet eller yrkesmässig 
autonomi. I synnerhet lärarstudenterna, men även den verksamma läraren, 
tenderar att inte reflektera över de övriga kraven som ställs för att fullt ut kunna 
tillskriva yrket som en klar profession. Detta förklaras i att lärarutbildningen i 
för hög grad fokuserar på att tillskriva studenterna ämneskunskaper inför sin 
kommande undervisning.  

Lärare och lärarstudenter fokuserar i främsta hand på vad som anses vara 
viktigast för de själva, nämligen eleverna och relationen till eleverna. I den 
utveckling som skett i decentralisering och kommunalisering har lärarna 
tillskrivits en högre grad av inflytande i den egna undervisningen vilket de själva 
anser vara rätt. Men vad lärarna och framförallt lärarstudenterna går miste om i 
mycket av sin utbildning är just att tillskriva sig kunskaper för att kunna utöva 
en profession i dess rätta bemärkelse. När utbildningen så inte tillskriver 
studenterna kunskaper för att uppfylla professionskraven har de heller inte den 
fulla kunskapen att reflektera över sin situation utifrån desamma. Fokus hamnar 
så istället inom det som lärarutbildningen är utformad för att göra, nämligen 
ämneskunskap och pedagogiska metoder för att tillskriva eleverna kunskaper 
och utveckla de som individer.  

6.3 Slutsatser 
En generell slutsats som jag kan se utifrån mitt genomförda arbete är att lärare 
idag befinner sig i en ofta mycket utsatt och påfrestande situation. De negativa 
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aspekter och risker som finns inom läraryrket har upprepat förts fram i mitt 
arbete. Frågan som då återkommer, och som fanns med när jag påbörjade detta 
arbete, är varför en individ vill anta läraryrkets uppdrag och utsätta sig för de 
påfrestningar det medför. Svaret består i den utvecklade drivkraft som visat sig 
så betydelsefullt både i bilden av de verksamma lärarna som hos 
lärarstudenterna. En stark vilja och ansvarskänslan för att hjälpa, stötta och 
utveckla samhällets unga med ambitioner att skapa rättvisa och jämställdhet med 
lika villkor för alla elevers möjligheter till lycka och framgång i livet.  

Denna beskrivna drivkraft kan sättas i relation med den utveckling som skolan 
och lärarnas historia visar. Reformer och förändringar av skola och lärarens 
uppdrag har fört läraren allt närmare ett individualistiskt fokus och bemötande i 
undervisningen av elever. Vid centraliseringen av den enhetliga grundskolan 
försämrades lärarnas möjligheter att uppfylla de krav som görs gällande för en 
profession. Den vidare utvecklingen mot slutlig kommunalisering gav lärarna 
åter en hög frihet att påverka och utforma den egna undervisningen men kraven 
för en stark och tydlig profession förblev ouppfyllda. Detta bland annat på grund 
av lärarutbildningens fokusering på ämneskunskaper vilket försvårar 
lärarstudenternas möjligheter att uppfylla de professionskrav som ställs mot en 
yrkesprofession. Följden blev att lärarna i arbete och genom lärarutbildning 
fokuserar på just de enskilda individerna, som framgår vid studerande av deras 
drivkraft, men som samtidigt tar de längre ifrån att själva kunna skapa och 
uppfylla en tydlig profession.  

Drivkraften gör att läraren och lärarstudenten upplever en profession i sitt yrke 
eftersom frihet ges att uppfylla vad de ser som lärarens huvuduppgift. Läraren 
uppmanas till att nöja sig med den personliga frihet som erbjuds vilket den 
också gör med tanke på att detta talar till den egna drivkraften. För att höja 
lärarens status måste lärarprofessionen förstärkas, men detta är mycket svårt då 
lärarna och lärarstudenterna tenderar att saknar kunskap och utbildning för att 
göra detsamma. Samtidigt som en förstärkt lärarprofession inte heller önskas 
från yttre aktörer, framförallt arbetsgivarna, eftersom det skulle påverka deras 
inflytande över skolan. När inte stat och kommuner fullt ut erkänner lärarens 
profession kommer inte heller allmänheten göra det vilket visar sig i lärarnas 
försämrade status.  

Mitt syfte för detta arbete var det att försöka synliggöra och skapa tre separata 
bilder genom dels egen empiriinsamling och dels genom att ta del av tidigare 
forskning. Dessa bilder avsågs sedan ligga till grund för arbetets diskussion i 
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vilken bilderna skulle jämföras, diskuteras och förklaras med applicerad teori. 
Jag anser att jag har uppnått mitt uppsatta syfte och funnit svar på de 
frågeställningar som legat till grund för detta arbete. I enlighet med min 
forskningsansats anser jag givetvis inte att de svar som jag har nått fram till kan 
ses som fulländande, heltäckande eller definitiva utan någon möjlighet till vidare 
studier och forskning i ämnet. Tvärtom hoppas jag att jag själv, eller någon 
annan, får möjlighet att fortsätta de tolkningar eller tankar som mitt arbete 
förhoppningsvis har fört med sig. Min förhoppning med detta arbete är så ge ett 
inlägg i en ständigt pågående skoldebatt och ge en förståelse för lärarens 
yrkesroll och individerna bakom densamma.  

6.4 Vidare forskning 
För att föra mina resonemang vidare kan jag se flera möjligheter till vidare 
forskning på olika inriktningsnivåer för att ytterligare fördjupning och 
utveckling i det forskarproblem som jag byggt min uppsats kring. Jag ser alla tre 
bilder som presenterats i mitt arbete som potentiella fördjupningsområden. Men 
i synnerhet lärarstudenterna vilka befinner sig i slutet av sin utbildning ser jag 
personligen som mycket intressant att jämföra med nyexaminerade lärare eller 
att för mig följa upp mina intervjupersoner en tid efter examen. En 
frågeställning kan exempelvis formuleras mot att närmare undersöka hur 
uppfattningar och drivkraft eventuellt förändras när lärarstudenten blir verksam 
lärare.  

De verksamma lärarna är en intressant yrkeskategori och jag ser som en möjlig 
fortsättning utifrån mitt arbetes resonemang och slutsatser att närmare studera 
den drivkraft som de innehar enligt mitt arbete och studera hur denna kan 
förändras och påverkas. Slutligen för att nämna bilden kring skolan och lärarens 
utveckling ser jag som intressant att jämföra denna utveckling som skett i 
Sverige med andra länders liknade historia. Där tror jag många intressanta 
likheter och skillnader kan hittas vilka bland annat kan ge en närmare förståelse 
utvecklingen och dess konsekvenser för skola och lärare i Sverige.  

Ett exempel på en fråga i vilken samtliga framförda bilder kan användas ser jag i 
att vidare studera och problematisera problematiken kring lärarprofessionen 
brister. Att vidare granska, utveckla och definiera vad som faktiskt fattas och 
vad som därmed krävs för att läraryrket ska uppnå en starkare yrkesprofession 
ser jag som en intressant och viktig fråga som kan utvecklas ytterligare.   
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide  

 

Lärarstudentens roll: 

- Kan du berätta om hur du tänkte när du sökte dig till lärarprogrammet och 
påbörja en utbildning dig till lärare?  
 

- Kan du berätta om vad som idag driver dig att utbilda dig till lärare? 
 

- Kan du berätta om din bakgrund? 
 

- Kan du berätta om hur du föreställer dig framtiden efter din kommande 
examen? 
 
 

Skolans roll (skolan i samhället): 

- Kan du beskriva hur du ser på vilken roll skolan spelar i samhället?  
 

- Kan du berätta om hur du ser på skoldebatten som pågår? 
 
 

Lärarens roll 

- Kan du beskriva hur du betraktar lärarens roll i dagens samhälle?  
 

- Kan du beskriva hur du tänker dig att en lärares arbetssituation ser ut?  

 

 


