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Sammanfattning 
I denna uppsats har syftet varit att undersöka hur sex lärare uppfattar sin lärarroll och hur de 

påverkas av olika faktorer i omvärlden. För att undersöka detta har vi ställt följande frågor; 

Hur uppfattar lärarna sin egen roll? Vad tror lärarna påverkar deras roll? Hur förhåller sig 

lärarna till omvärldsfaktorer som kan tänkas påverka lärarrollen? Hur förändras lärarrollen om 

den påverkas av omvärldsfaktorer? 

 

Vi analyserar detta mot bakgrund av den symboliska interaktionismens grundprinciper såsom 

de formulerades av Herbert Blumer, samt Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Vi 

presenterar även tidigare svensk forskning kring lärarrollen och relaterar våra resultat till den.  

 

Det mest väsentliga i uppsatsen är de intervjuade lärarnas egen uppfattning och upplevelse av 

lärarrollen. För att undersöka lärarnas egen uppfattning har vi genomfört kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna har intervjuats utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide.  

 

Uppsatsen resultat tyder på att formandet av lärarrollen inleds redan vid den egna skolgången 

samt att lärarrollen är personlig. Det finns inte en gemensam uppfattning om lärarrollen bland 

respondenterna, alla definierar sin lärarroll olika. Lärarrollen är mycket komplex och i 

förlängningen förmodar vi att lärarstatusen kommer att sjunka ytterliggare om inte lärarrollen 

explicit definieras tydligare. Våra resultat tyder också på att lärarrollen har förändrats och 

utvecklats. Dock finns en motsättning mellan respondenternas vilja och den utvecklingen som 

sker. Utvecklingen tyder även i detta fall på hur komplex lärarrollen är. Slutligen så 

framkommer det i intervjuerna att faktorer i omvärlden såsom, föräldrar, elever, media 

etcetera inverkar på respondentens lärarroll. Resultaten påvisar att det är främst lärarnas 

trivsel, välmående, självkänsla och engagemang som prövas när omvärldsfaktorer som 

exempelvis föräldrar, elever, skolledning och skolkultur får ett större inflytande över 

lärarrollen.  

 

Nyckelord: Skola, lärare, symbolisk interaktionism, lärarroll 
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1. Inledning  
I slutet av 1970-talet debatterades lärarrollens utvidgning. Ett perspektiv i debatten var att 

övertyga lärarna att gestalta fler roller och fördjupa sin egen rolltolkning (Maltén, 1978). Efter 

tjugo års utveckling med stora reformförändringar är lärarrollen återigen i fokus. 2009 

presenterade ESO1 en rapport, ”En kår i kläm- läraryrket mellan professionella ideal och 

statliga reformideologier” om hur läraryrket förändrats och utvecklats. I rapporten 

konstateras att lärarrollen påverkats mycket av reformerna som realiserades under 90-talet. 

Niklas Stenlås (2009) beskriver utvecklingen på 2000-talet enligt följande; ”från en 

allmänteoretisk lärarroll till en allmänpedagogisk roll”. Om reformerna är en följd av debatten 

i slutet av 70-talet är svårt att påvisa men det vi kan konstatera är att lärarrollen definitivt har 

förändrats och utvidgats. Även i media har debatten om lärarrollen fått ett större utrymme. 

Sveriges Television visade under hösten 2008 tv-serien Klass 9A där ordinarie lärare byttes ut 

mot ”expertlärare” för att se hur elever förändrade sina resultat med nya lärare. Även vid 

debatter om det sjuknande betygsgenomsnittet, ökning av bråk, kriminalitet och mobbning är 

lärarrollen i fokus (Brante, 2008).  

 

Med utgångspunkt i ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv formas rollen av handlingar 

som sker i mönster. Handlingsmönster kommer fram genom social interaktion och socialt 

samspel. Rollen existerar i en särskild kontext (Månsson, 1975). Tidigare forskning visar att 

de som väljer att studera till lärare redan har en uppfattning om vad lärarrollen innehåller 

innan de börjar arbeta som lärare. Den förändras också över tid och blir mer personlig allt 

längre läraren arbetar (Brante, 2008; Säll, 2000; Kveli, 1994).  

 

Läraryrket är komplext med många olika uppgifts- samt ansvarsområden. Professionen är 

dessutom kritiserat från många håll och har generellt sett låg status. De utmärkande dragen för 

läraryrket gör oss speciellt intresserade av lärarrollen(Stenlås, 2009). Vi vill undersöka hur 

rollen uppfattas av lärarna och hur den påverkas i vardagen. Med hjälp av ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv analyseras hur sex lärare uppfattar sin lärarroll och hur de tror att 

de påverkas av faktorer i omvärlden.  

                                                
1 Expertgruppen för offentlig ekonomi  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med sex 

yrkesverksamma lärare undersöka vad som utgör grunden för deras yrkesroll, samt hur den 

påverkas av omvärldsfaktorer; föräldrar, elever, media, läroplan, lärarutbildning, kollegor och 

skolkultur.  

För att uppnå syftet har vi formulerat följande frågeställningar;  

‐ Hur uppfattar lärarna sin egen roll? Denna fråga syftar till att se vilken uppfattning 

intervjupersonerna har av begreppet lärarroll.  

‐ Vad tror lärarna påverkar deras roll? Denna fråga avser att ta reda på om 

respondenterna själva tror att de påverkas och i så fall vad de påverkas av.  

‐ Hur förhåller sig lärarna till omvärldsfaktorer som kan tänkas påverka lärarrollen? 

Med hjälp av denna fråga söker vi svaret på hur respondenterna bemöter och tar till sig 

av faktorer i omvärlden.  

‐ Hur förändras lärarrollen om den påverkas av omvärldsfaktorer? Denna fråga besvarar 

hur faktorer påverkar och förändrar lärarrollen.  

1.2 Disposition 

För att ge en bakgrund och teoretisk förståelse för ämnet inleds uppsatsen med en teoridel där 

såväl den symboliska interaktionismens grundprinciper beskrivs som det dramaturgiska 

perspektivet på hur roller beträds och formas. I följande del förklaras viktiga begrepp och 

valet av omvärldsfaktorer motiveras. Därefter presenteras tidigare forskning kring lärarrollen. 

Efter det kommer metoddelen där uppsatsen tillvägagångssätt beskrivs, vår kvalitativa 

utgångspunkt, hur vi genomfört och bearbetat data samt forskningsetiska överväganden. I 

nästa avsnitt presenteras resultatet och svaren på våra frågeställningar. I anknytning till 

resultatet redovisas även analyser med utgångspunkt i teori och tidigare forskning. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion och förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

Uppsatsen har författats av två personer i samarbete. Det inledande avsnittet, syfte och 

frågeställningar har skrivits gemensamt, likaså diskussionen har formulerats tillsammans. 

Anna har främst fokuserat på teori och tidigare forskning samt resultatdelen för de två första 

frågeställningarna. Ishtar har främst koncentrerat sig på metodkapitlet samt resultatdelen för 

de två sista frågeställningarna.  
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2. Teori och tidigare forskning 
I kommande avsnitt presenteras den symboliska interaktionismens grundprinciper, teorier 

kring begreppet roll och tidigare forskning. Den symboliska interaktionismen är en 

samlingsbeteckning för olika perspektiv inom socialpsykologin. Symbolisk interaktionism 

används idealiskt vid studier av socialisation. Socialisationen är en process där individer 

fostras till medlemskap i grupper och kulturer (Boglind, 1975). Då vårt syfte är att undersöka 

lärares egen syn och uppfattning om lärarrollen menar vi att symboliskt interaktionism lämpar 

sig väl som teori för vår undersökning. Den symboliska interaktionismen lyfter även fram 

individens förhållande gentemot rollen och omvärlden, även det av stor betydelse för vår 

studie. Inledningsvis beskrivs den symboliska interaktionismens principer enligt Herbert 

Blumer. Därefter presenteras Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Det teoretiska 

avsnittet avslutas med en definition av tre centrala begrepp för uppsatsen; rollen ur ett 

interaktionistiskt perspektiv, lärarsocialisation och lärarroll. Slutligen presenteras tre tidigare 

genomförda svenska studier som är av relevans för vår uppsats.  

2.1 Den symboliska interaktionismens grundprinciper 
Herbert Blumer anses vara grundaren till den symboliska interaktionismen (Trost och Levin 

1999). Utifrån tre premisser förklarar Blumer (1986) grunderna i den symboliska 

interaktionismen. Den första grundläggande premissen förklarar individens agerande. 

Individen agerar utifrån vilken mening ett objekt har. Ett objekt kan inför två individer ha 

olika mening, mening skapas utifrån individens egen livsvärld. Individen förhåller sig till 

verkligheten utifrån objektets betydelse. Den andra premissen i symbolisk interaktionism 

klargör hur mening skapas. Mening framkommer ur processen social interaktion. Blumer 

(1986) förklarar att innebörden av objektet speglas utifrån hur individer i omgivningen agerar 

med hänsyn på objektet. Det tredje och sista antagande förklarar hur handlingar hanteras och 

utvecklas genom sociala samspel, där individer deltar. Blumer (1986) resumerar det unika 

med symbolisk interaktionism;  
 symbolic interactionism sees meanings as social products, as creations that are formed in and througt 
 the defining activities of people as they interact 

Det sociala samspelet skapar sociala situationer med individer som deltar. Utifrån hur 

handling och agerande tolkas, formas olika sociala situationer. Effekten och förståelsen av det 

sociala samspelet är av stor betydelse inom den symboliska interaktionismen. Utveckling av 

det sociala samspelet fungerar med hjälp av grundpremisserna. För utveckling av samspelet 

behövs språket. Parallellt med individens utveckling utvecklas också språket (Boglind, 1975).  
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Hur appliceras den symboliska interaktionismens grundpremisser på lärarrollen och uppsatsen 

syfte? Grundprinciperna beskriver hur individer förhåller sig och påverkas av faktorer i 

omvärlden.  

 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur lärare ser på innehållet och formandet av sin 

lärarroll, hur lärare socialiseras in i lärarrollen. Den första grundläggande premissen förklarar 

hur individen, i vårt fall läraren, agerar. Enligt Blumer (1986) agerar läraren utifrån vilken 

betydelse ett objekt eller omvärldsfaktor spelar för läraren. Det är hur läraren värderar 

faktorer i omvärlden som styr individens agerande. Omvärldsfaktorerna kommer att påverka 

varje lärare på olika sätt beroende på vilken betydelse faktorn spelar. Den andra premissen 

utvecklar hur läraren bedömer omvärldsfaktorns betydelse. För att bedöma betydelsen är 

social interaktion en förutsättning. När social interaktion uppstår finns en relation mellan 

lärarna och elev, förälder, skolkultur etcetera (Värnlind, 1975). I relationen och i mötet mellan 

lärare och omvärldsfaktor uppstår ett socialt samspel. Den tredje premissen förklarar det 

sociala samspelet. Beroende på hur det sociala samspelet fungerar kommer läraren att agera 

och handla olika utifrån ett interaktionistiskt symboliskt synsätt. Vi anser dock att det enligt 

definition kan vara svårt att hävda social interaktion mellan lärare och exempelvis läroplanen. 

Relationen är delvis ensidig, lärare har en relation till läroplanen och läroplanen bör ha 

betydelse för lärares arbete men det är inte en social interaktion mellan lärare och läroplan. 

Resonemanget tyder på att omvärldsfaktorer kan ha betydelse för lärarrollen utan att social 

interaktion uppstår.  

 

2.2 Det dramaturgiska perspektivet 
En utveckling inom symbolisk interaktionism är Erving Goffmans perspektiv, det 

dramaturgiska perspektivet. Perspektivet förklaras med hjälp av metaforer. Utifrån metaforen 

scen för samhället förklarar Goffman (2006) hur individer utspelar roller på en scen inför 

publik. Olika roller uttrycker olika innebörder för publiken och utifrån vilken aspekt som 

rollen studeras kommer rollen att tolkas annorlunda. Han poängterar att 

individen/skådespelaren styr över vilket intryck som individen förmedlar till publiken. 

Individen kan spela rollen på två vis, dels kan rollen spelas uppriktigt och ärligt medan den å 

andra sidan kan spelas fräckt och oäkta. Han menar att individen kan spela rollen på ett 

särskilt sätt för att publiken ska bedöma och värdera rollen som individen önskar.  
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En annan metafor Goffman (2006) använder på scen och i samband med framträdandet är 

fasad, en social fasad. Det finns tre element av den sociala fasaden. Den första är inramningen 

av situationen där individen spelar sin roll. Inramningen är kontextuell och spelande av rollen 

kan endast spelas där inramningen existerar. Ett andra element är uppträdandet. Uppträdandet 

refereras till individens sociala status, exempelvis kön och etnicitet. Det tredje elementet är 

manér. Ett manér är ett kännetecken för den som spelar rollen, ett kännetecken som 

förknippas med rollen. Manér har ett tydligare samband med rollen än uppträdandet. 

Uppträdande och manér kan råka i konflikt, exempelvis om det skiljer i social status mellan 

den agerade individen och publiken.  

 

Slutligen framhåller Goffman (2006) en kollektiv representation av rollen. En kollektiv 

representation skapas när flera situationer, aktiviteter eller individer förs samman till en 

förväntad bild av rollen. När en individ träder in i rollen finner hon/han att det finns en social 

fasad upprättad för rollen. Han hävdar också att individen behöver anpassa sig efter den 

sociala fasaden. Oavsett om individen träder in rollen för att klara av uppgiften eller för att 

upprätthålla fasaden kommer individen att påverkas av båda delarna. Oftast utnämns 

fasaderna vilket betyder att det kan uppstå dilemman. Ett dilemma som kan uppstå är att 

uppgifter inte blir gjorda när det saknas tydliga roller med en distinkt ansvarsfördelning 

Goffman (2006).  

 

Hur appliceras Goffmans dramaturgiska perspektiv på lärarrollen och uppsatsen syfte? 

Begreppet scen är lärarnas arbetsplats och publiken kan vara exempelvis elever, föräldrar och 

skolledning som lärarrollen spelas inför. Enligt det dramaturgiska perspektivet styr lärarna till 

stor del över bilden som förmedlas. Att förmedla samma bild till olika mottagare är en 

utmaning. Vi förmodar att en bred och differentierad publik som lärarna spelar inför och 

möter försvårar att spela just en lärarroll. I förlängningen tror vi det betyder att lärarrollen 

försvagas på grund av otydliga definitioner.  

 

Inramningen, uppträdandet och manér kan ses som attribut för lärarrollen. Var och hur 

lärarrollen utspelas är viktiga faktorer i sammanhanget. Ett exempel på en inramad situation 

är i klassrummet. Lärarrollen spelas i flera kontexter, den är inte lika tydlig utanför 

klassrummet även om lärarrollen existerar utanför klassrummet. En koppling till lärarrollens 

uppträdande är dess sociala status. Idag är lärarnas yrkesstatus låg, en förklaring till det kan 

vara den höga andelen kvinnor inom yrket (Lärarförbundet, 2010-04-23). Ett manér är ett 
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karaktäriserande kännetecken för rollen. Tidigare bestämde läraren i klassrummet och var den 

som undervisade eleverna. Konflikter mellan uppträdande och manér kan uppstå. Exempelvis 

kan det uppstå en konflikt mellan låg yrkesstatus och att samtidigt vara den som bestämmer. 

Lärares uppgifter, ansvar och roll bör i stället signalera hög status. Detta förhållande visar på 

hur komplex lärarrollen kan vara. Antalet yrkesverksamma lärare uppgår till cirka 100 000 

personer (Stenlås 2009). Detta tyder på att det finns en kollektiv representation av rollen. 

Dock blir den sociala fasaden bredare och tolkningarna av rollen blir otydligare. Detta medför 

enligt Goffman (2006) att viktiga arbets- och ansvarsuppgifter utelämnas.  

 

2.3 Definitioner av viktiga begrepp 
Rollen ur interaktionistiskt perspektiv 

Enligt ett interaktionistiskt perspektiv är inträdandet i rollen en gemensam definierad 

situation. Rollen består av organiserade handlingar som sker i mönster. Individens handling 

och roll är kopplade till varandra och det är svårt att skilja dem. När mönster och tanke ligger 

bakom handlingen konstrueras rollen. Ett annat utmärkande element för rollen är att den inte 

spelas i ensamhet utan den existerar alltid i ett intersubjektivt tolkningsbart handlingsmönster 

(Månson 1975).  

Lärarsocialisation 

Socialisation är en mycket central del inom symbolisk interaktionism. Socialisationen är en 

process som formar individer för samhället. Berger och Luckmann (2003) definierar två typer 

av socialisation, den primära och sekundära socialisationen. Den första typen av socialisation 

är den process som individen genomgår under första tiden i livet, exempelvis när individen 

föds och socialiseras in i en familjs normer och värderingar. Den sekundära socialisationen är 

den process där individen leds in i nya segment i samhället (Berger och Luckmann 2003). 

Yrkessocialisationen är en sekundär socialisation. Läraryrkets socialisationsprocess skiljer sig 

från andra yrken, processen startar redan vid den egna skolgången. Övergången från 

lärarutbildningen till verksam lärare är också mycket plötsligt erfar Lortie (1975). Därför 

tvingas läraren att använda sina egna erfarenheter för att lättare och snabbare socialiseras in i 

yrket. Det som framförallt påverkar lärarsocialisationen enligt Jordell (1986) är barndoms-, 

student- och yrkeserfarenhet.  

Lärarrollen 

Månsson (1975) hävdar att lärarrollen är en diffus roll, vissa handlingar är givna att utföra 

medan andra handlingar är mindre specifika. Anne-Mari Kveli (1994) uttrycker en annan syn 
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på lärarrollen. Hon påvisar att myndigheter ställer formella krav med särskilda riktlinjer för 

vad lärare måste göra. Samtidigt finns möjligheter för läraren att definiera sin egen roll. Varje 

lärare har sin egen uppfattning om rollen. Även krav och förväntningar från samhället och 

kulturella traditioner påverkar lärarrollen.  

2.4 Tidigare forskning  
I kommande avsnitt vill vi fördjupa oss i hur lärarrollen studerats tidigare. Det finns tidigare 

forskning om lärarrollens innehåll och utveckling. Däremot forskning om hur lärarrollen 

upplevs utifrån ett lärarperspektiv är begränsad. Hur lärarrollen upplevs och uppfattas är i 

många fall kontextbundet. Av den anledningen har vi valt att använda svenska studier för att 

främja jämförelsen med vår egen undersökning. Vi är medvetna om problemet att enbart 

använda svensk forskning men det är en avvägning vi valt att göra. I avsnittet kommer tre 

studier om lärarrollen att presenteras. Inledningsvis redogörs för Gustav Brantes avhandling, 

Lärare av idag och hur lärarrollen formas. Därefter presenteras Evelyn Sälls avhandling som 

beskriver olika skepnader av lärarrollen utifrån lärares perspektiv. Slutligen återges Ingrid 

Carlgrens beskrivning av hur läraryrket har förändrats.  

2.3.1 Göran Brante ”Identiteter, roller och medlemskap i kollektiv” 
Brante (2008) har i sin avhandling lyft fram under vilka arbetsvillkor lärare arbetar, hur 

mekanismer och strukturer påverkat lärare och hur lärare agerat i förhållande till mekanismer 

och strukturer. Enligt honom formas och skapas identiteter, roller och kollektiv på liknande 

sätt. Brante har utpekat fem punkter för hur identiteter, roller och kollektiv skapas;  

1) den personliga identiteten har alltid en social bakgrund, 2) personer existerar samtidigt i 

en biologisk, psykologisk och social verklighet, 3) personer har likheter och olikheter i 

förhållande till andra personer, 4) personer har en känslomässig sida, 5) de fyra första 

punkterna gäller även för kollektiva identiteter.  

Brante förklarar hur punkterna förenas; ”att ha en identitet innebär också att man har en roll, 

och att ha en roll är att ingå i ett kollektiv”. Han framställer rollen som till stor del bestämd 

innan den beträds, system och struktur formar lärarrollen. Likväl tillägger han att individen 

personifierar rollen till sin egen samt att allmänheten definierar den. Enligt Brante formas 

också rollen av individer och kollegor i lärarkollektivet, även kårens kultur påverkar. 

Slutsatsen av Brantes beskrivning av lärarrollen är att individen i det närmaste vet vad som 

ingår i lärarrollen när hon/han blir lärare men att rollen ändras under tid och blir allt mer 

personlig. Han hävdar även att rollen måste ses utifrån en helhet, helheten påverkar rollen och 
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vice versa. Dock poängterar Brante att när en individ definierar sin roll i ett kollektiv betyder 

det att en gräns mot andra också skapas. Genom att definiera andra som inte har en lärarroll 

definieras även lärarrollen. Brante avslutar avsnittet med att konstatera att det är av stor 

betydelse att det finns ett medvetet och aktivt förhållningssätt kring identitet, roll och 

kollektiv för att minska riskerna av mekanismer som vi - dom samt närhet – avstånds - 

karaktär mellan olika aktörer i skolans värld.  

2.3.2 Evelyn Säll ”Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör och 
illuminatör” 
Sälls (2000) longitudinella kvalitativa studie med fjorton lärare visar blivande lärares 

föreställning om lärarrollen och förändringen över tid när de inträtt i yrket. Hon har beskrivit 

olika skepnader lärarrollen kan anta och hur skepnaderna kan förenas i en lärarroll. Säll 

(2000) har presenterat sina resultat med hjälp av metaforer;  

‐ Estradören har en karismatisk utstrålning och framför sitt budskap på ett 

intresseväckande sätt. Den egna personen är ett viktigt instrument i undervisningen.  

‐ Regissören ser till att arbetet flyter genom att planera, övervaka ordningen och skapa 

stämning i klassrummet.  

‐ Illuminatören sätter varje enskild elevs behov i fokus, inlärningsmässigt, socialt och 

emotionellt. 

Resultatet från Sälls (2000) avhandling har visat att studenternas uppfattning om lärarrollen 

förändras över tid, rollerna differentieras. Studenternas uppfattning om regissören och 

illuminatören har förändrats mest. Däremot var estradörsrollen oförändrad och Säll (2000) 

hävdar att det beror på tätare kontakt mellan lärare och elever. Att rollerna förändras och 

differentieras ser hon som ett tecken på större professionalism inom yrket. Hon hävdar att 

lärare som är medvetna om lärarrollens olika former ska ses som mer allsidiga än de som ser 

lärarrollen ensidigt.  

2.3.3 Ingrid Carlgren ”Läraryrket i förvandling” 
Carlgren (1998) tillsammans med många andra hävdar att skolans uppdrag och organisation 

har förändrats sedan mitten av 90-talet. Konsekvensen av det är att många i skolan fått nya 

och förändrade arbetsuppgifter och roller, bland annat lärare. En förändring som har påverkat 

lärarrollen är förändringen av skolans uppdrag. Även utvecklingen av kunskapsuppdraget har 

inverkat på lärarrollen. Likaså förändringen av skolans organisation har påverkat lärarrollen. 

Även skolans styrning inverkar på lärarrollen. Utvecklingen har lett till att lärarrollen ser 

annorlunda ut idag än vad den tidigare gjort enligt Carlgren (1998);  
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‐ från att förmedla vad andra har bestämt till att bestämma vad som ska förmedlas  

‐ från att vara instängd i sitt klassrum, till att tillsammans med andra planera och 

driver hela skolans verksamhet  

‐ från att förmedla kunskap till att utforma miljöer för lärande  

‐ från en auktoritär relation till eleverna till mer av stöd och handledning  

Utvecklingen av grundskolan har lett fram till en ny lärarroll, en indirekt lärarroll. En indirekt 

lärarroll betyder att lärarna inte längre är de drivande i undervisningsprocessen. Istället skapar 

lärarna en miljö där fler deltar i processen, exempelvis lär elever av varandra och lärarna är i 

bakgrunden. Lärarrollen innebär att lärarna inte enbart undervisar i klassrummet utan att 

lärarrollen idag är analytisk och reflekterande summerar Carlgren (1998).  

 

En konklusion av de tre studierna är att Brante (2008) framhåller blivande lärares uppfattning 

om lärarrollen innan den beträds, att den ändras över tid och att lärarrollen tenderar att bli mer 

personlig. Sälls (2000) forskning, den som är mest jämförbar med vår egen visar att lärarnas 

uppfattning är att lärarrollen ändras under åren som yrkesverksamma lärare. Slutligen 

åskådliggör Carlgrens (1998) studie att lärarrollen ändrats och lärarna numera inte är drivande 

i undervisningsprocessen, istället är lärarrollen mer analytisk och reflekterande.  

2.4 Motivering av val av omvärldsfaktorer 
Med bakgrund av teorier och tidigare forskning har sju omvärldsfaktorer valts ut som vi anser 

påverkar lärarrollen; föräldrar, elever, media, läroplan, lärarutbildning, kollegor och 

skolkultur. Den första faktorn vi anser påverka är föräldrar, föräldrars inflytande har ökat i 

skolans värld. En förklaring till det är det fria skolvalet. Det fria valet till skolan har lett till att 

föräldrar och elever avgör vilken skola eleven ska söka sig till. Därför har också föräldrar en 

åsikt om hur skolan ska arbeta och hur lärarna ska bedriva undervisningen (SOU, 1995:103). 

Nästa faktor vi hävdar påverkar är elever. Vi menar att lärare möter elever dagligen och 

elevinflytandet är mer utbrett än tidigare. Elevernas delaktighet bidrar till att lärarrollen 

påverkas (SOU, 1996:22). Vidare pågår även en samhällstrend där barn och ungas inflytande 

framhålls och uppmärksammas (Carlgren, 1998). Nästa faktor vi hävdar inverkar på 

lärarrollen är media. Exempelvis har skolminister Jan Björklunds uttalanden om skolan skapat 

en hetsig debatt. Han har till exempel kritiserats för att fara med osanning kring statistik om 

den svenska skolan (SvD 2010-03-18). Den fjärde faktorn vi anser påverka är läroplanen. 

Läroplanen är lärares arbetsverktyg, förändras den ändras även lärarens arbetsuppgifter. I 

förlängningen leder detta till förändringar i handlingar och beteende hos lärare. På så sätt 
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påverkas också lärarrollen av läroplanen (Carlgren, 1998). De tre sista faktorerna, 

lärarutbildning, kollegor och skolkultur är en del av yrkessocialisationen. Enligt Lortie (1975) 

påverkar formell utbildning, lärlingskap och learning by doing2 lärarnas yrkessocialisation. 

Lärarutbildningen är den formella utbildningen och idag ställs kravet att alla lärare är 

behöriga, det vill säga har en examen från lärarprogrammet. Kollegor är en stor del i det 

lärlingskap som lärare genomgår under sin tid inom yrket. Även skolkulturen påverkar under 

lärlingskap och under handling som lärare.  

 

                                                
2 Ett lärande som sker genom sina egna erfarenheter, är svårt att hitta ett bra ord på svenska.  
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3. Metod och undersökningens upplägg  
I detta avsnitt presenteras och motiveras upplägget av undersökningen. Avsnittet inleds med 

val av forskningsmetod, följt av urval, avgränsning och datainsamling. Vidare förklaras också 

bearbetning och analys, reliabilitet och validitet, kritik mot kvalitativa metoder samt 

forskningsetiska överväganden som vi tagit hänsyn till.  

3.1 Val av forskningsmetod 

För denna uppsats har vi valt att använda kvalitativ intervju som metod. Metoden används 

lämpligast vid undersökningar där människors egna beskrivningar av fenomen och begrepp 

anses vara det mest relevanta. Kvale (1997) beskriver intervjun som en samtalsform som 

genererar beskrivningar av livsvärlden med avsikt att förklara fenomens mening. Utifrån 

intervjun ska intervjuaren förstå respondentens uppfattning. I denna uppsats efterfrågas 

lärarnas egen uppfattning och syn på begreppet lärarroll, därför lämpar sig kvalitativ metod. I 

samband med användandet av kvalitativ forskning uppkommer vanligen en diskussion om 

resultaten är generaliserbara eller inte. Kritiker hävdar att resultaten inte är generaliserbara 

vilket också Bryman (2001) instämmer i. Han poängterar att resultaten i kvalitativa studier 

ska generaliseras till teori och inte till populationer. I vårt fall är resultatet inte generaliserbart 

med tanke på hur få intervjuer vi genomfört. I vårt fall eftersträvas istället att hitta ett mönster 

samt en tanke bakom lärarnas uppfattning och tänkande kring deras roll. Vår förhoppning är 

att få en ökad förståelse av lärarnas uppfattning om lärarrollen.  

3.2 Urval  
I denna undersökning intervjuades sex lärare varav fem kvinnor och en man. Lärarna valdes 

ut med hjälp av bekvämlighetsurval, de tillfrågades genom vänners vänner. Dock resulterar 

inte urvalet i ett representativt stickprov enligt Bryman (2001). Trots hans varning valde vi 

urvalsmetoden för att underlätta när vi skulle hitta respondenter. De intervjuade delades in en 

grupp nyexaminerade lärare och en grupp med lärare som jobbat mer än tjugo år. Grupperna 

skapades för att underlätta jämförelsen mellan lärare som arbetat länge i skolan till skillnad 

från nyligen examinerade. Uppdelningen gjordes utifrån vårt antagande om att längre 

arbetserfarenhet resulterar i en tryggare och tydligare definition av lärarrollen. 

Intervjupersonerna arbetar på grundskolor i Stockholms län, både söder och norr om 

Stockholm. Det har också funnits ett visst bortfall, fler respondenter tillfrågades än som 

ställde upp i undersökningen. Orsaken till bortfallet var nervositet inför att bli intervjuad och 

att de inte ansåg sig själva tillräckligt duktiga att svara på frågor.   
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3.3 Avgränsning 

Vi har valt att enbart intervjua grundskolelärare och inte inkludera gymnasielärare, lärare från 

högskolan, folkhögskolan eller universitet. Därför yttras enbart förhållanden om lärarrollen i 

grundskolan. Vi lyfter inte heller fram skillnader mellan män och kvinnor eller skillnader 

mellan kommunal skola och friskola på grund av utrymmesbrist och sned fördelning av 

respondenter.  

3.4 Datainsamling 

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med teman som anknöt till syfte, 

frågeställningar och teori. Guiden utarbetades efter en semistrukturerad form. 

Semistrukturerad intervjuform innebär att forskaren använder en lista med förutbestämda 

teman som behandlas under intervjun. Formen är enligt Bryman (2001) fri och flexibel. 

Fördelarna med metoden är att de som intervjuas har möjligheten att själva formulera svaren 

på sitt sätt, frågor behöver inte följa en ordning och frågor som inte skapats i frågeguiden kan 

också ställas under intervjun. Det betyder enligt Bryman att intervjun formas mycket av hur 

intervjupersonen begriper frågorna och uppfattar händelseförloppet av intervjun. Eftersom vi 

var två som genomförde intervjuerna valde vi den semistrukturerade intervjuformen. Vår 

avsikt var att låta respondenterna styra intervjuerna. Resonemanget kan vara anmärkningsvärt, 

möjligen kan det anses mer logiskt att intervjuerna styrs striktare när resultat från mer än en 

intervjuare sammanställs. Trots det valdes intervjuformen för att inte gå miste om 

förändringsprocessen som uppstår i samband med öppna frågor. Innan intervjuerna 

genomfördes testades guiden på en bekant som också är lärare. Responsen var att frågorna var 

lättförståliga men vissa gick in i varandra och gav liknande svar. Efter vissa justeringar 

bokades intervjuer in. Antalet intervjuer delades upp, tre respondenter intervjuades vardera. 

Intervjupersonen fick själv välja plats för intervjutillfället. Av den anledningen genomfördes 

intervjuerna i olika miljöer. Intervjuerna spelades in på band och inspelningskvaliteten på 

samtliga band är god. Inspelningstiden varierade mellan 60 till 90 minuter. 

3.5 Bearbetning och analys   
Intervjuerna har transkriberats ordagrant. När genomgången började av intervjuerna visade 

det sig att intervjuerna har genomförts på olika sätt. En av oss har använt intervjuguiden 

väldigt fritt och ställt frågor utanför guiden. Medan den andra av oss har följt guiden mycket 

preciserare. Att intervjuerna har genomförts på skilda sätt har försvårat sammanställningen av 

resultaten. Förmodligen skulle även svaren ha sett annorlunda ut om intervjuerna utförts 
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tillsammans eller på samma sätt. Vi är väl medvetna om vårt misstag och har i vissa lägen 

funderat på att göra om intervjuerna med nya respondenter. Vi har tillsammans med vår 

handledare diskuterat problemet och kommit fram till att de ursprungliga intervjuerna ska 

användas. Tiden mellan transkribering och bearbetning har även tagit lång tid av olika 

anledningar. Också detta är ett problem vi tagit hänsyn till under analysen av våra resultat. 

När bearbetningen återupptogs sorterades upprepningar och ej relevant data bort. Därefter 

analyserades intervjuerna utifrån ett tematiskt tillvägagångssätt. Teman skapades utifrån 

frågeställningarna och ytterligare en sortering skedde i intervjuerna. Sorteringen efter teman 

underlättas enligt Bryman (2001) genom att plocka ut uttryck, yttrande och företeelser som 

överensstämmer med utvalda teman. Uttryck, yttrande och företeelser som ofta förekommer 

ges större utrymme och tyder på att det är ett viktigt begrepp. Tematisk analys urskiljer 

väsentliga teman från dem som inte är lika betydelsefulla för undersökningens resultat. Vi har 

valt tematisk analysmetod för att skapa en röd tråd mellan syfte, frågeställningar, teori och 

resultat. Vi ansåg inte heller att meningskategorisering som enligt Kvale (1997) åsyftar att 

pröva hypotesen eller den narrativa struktureringen som eftersträvar att organisera 

intervjutexten socialt och tidsligt för att upptäcka meningen hos respondenterna stämde 

överens med vårt syfte.  

3.6 Reliabilitet samt validitet 
Reliabilitet och validitet är mått som används för att värdera tillförlitlighet i undersökningar. 

Hög reliabilitet innebär att samma undersökning kan upprepas flertalet gånger och generera 

samma utfall även om den utförs av andra forskare. Validitet är ett mått som säkerställer att 

det som avses att undersöka eller mätas verkligen undersöks. Det är viktigt att ha i åtanke att 

reliabilitet och validitet är svårare att applicera på kvalitativ forskning än på kvantitativ 

forskning. Reliabilitet är svårt att mäta eftersom kvalitativa undersökningar är svåra att 

upprepa i exakt samma sociala miljö och form. Utförs dessutom studien av fler än en forskare 

är det av stor vikt att forskarna kommit överens om hur resultaten ska tolkas annars reduceras 

reliabiliteten ytterligare (Bryman 2001). Problemet med olika forskare kan jämföras med vårt 

problem vid genomförandet av intervjuerna i denna undersökning. Vår undersökning har 

troligen förhållandevis låg reliabilitet, dels på grund av alla intervjuer är gjorda i olika social 

miljö samt problemen under intervjuerna. Däremot är resultaten tolkade och analyserade 

gemensamt för att undvika problemet Bryman understryker. En annan faktor som också kan 

inverka på reliabiliteten är ledande frågor. Att ställa ledande frågor kan innebära att forskaren 

får oavsiktliga effekter på svaren vilket medför lägre reliabilitet Kvale (1997). Validitet är 
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däremot lättare att applicera på kvalitativ forskning. Kvale (1997) poängterar validering, det 

vill säga att intervju, teori och slutsatser utvecklas under hela forskningsprocessen. I vårt fall 

har våra intervjufrågor härletts utifrån frågeställningar och teori för att underlätta analysering 

mellan teori, tidigare forskning och resultat.  

3.7 Kritik mot kvalitativa metoder 
Som nämnts ovan spelar både respondenter och forskare en betydande roll i den kvalitativa 

forskningen, kritiker menar att det är den kvalitativa forskningens största brist. Hans/hennes 

tankesätt avgör vad som är viktigt och värdefullt vilket betyder att forskningen baseras på 

forskarens erfarenheter och övertygelser. Forskaren är verktyget vid kvalitativ datainsamling, 

hans/hennes intressen styr det som registreras och observeras. Intervjupersonernas svar 

påverkas även av forskarens tolkningar vilket leder till subjektiva granskningar. Enligt 

Bryman (2001) är det invecklat och näst intill ogenomförbart att replikera kvalitativa 

forskningsresultat.  

3.8 Forskningsetiska överväganden 
Genom forskningsprocessen har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2005) och Kvales (1997) 

etiska överväganden efterföljts. Under forskningsprocessen understryker Vetenskapsrådet 

(2005) åtta etiska punkter att förhålla sig till; som forskare ska man alltid tala sanning, öppet 

redovisa metod och resultat, redovisa kommersiella intressen, granska och redovisa arbetets 

utgångspunkter, inte stjäla andras forskning, inneha god ordning i forskningen, inte bedriva 

forskning så att andra kommer till skada och slutligen bedöma andras forskning rättvist. 

Genom hela uppsatsarbetet har etiken varit en viktig komponent. Intervjupersonerna fick inför 

intervjun ge sitt samtycke att delta i undersökningen och även medge att vi fick använda 

resultatet. Inför intervjuerna upplystes även respondenterna med uppsatsens syfte. De 

informerades även om avkodningen av respektive svar, alla namn, skolor och orter är 

fingerade i uppsatsen. Vidare ska uppsatsen tilldelas intervjupersonerna för att visa öppenhet 

och tillförlitlighet. Urvalet gjordes på grunder utifrån bekvämlighet och enkelhet och 

bedömningen är att urvalet gjorts korrekt och transparant. Vi har också redovisat bristerna 

under intervjuerna och tiden mellan transkribering och bearbetning. Även det tyder på 

öppenhet och ärlighet. Däremot upplever vi det svårare att besvara hur vi själva kan ha 

påverkat intervjupersonerna i deras svar under intervjuerna. Vi är dock väl medvetna om 

risken. De forskningsetiska överväganden som nämnts har också erinrats när resultaten 

presenteras och analyseras.   
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4. Resultat och Analys 
I kommande avsnitt presenteras och analyseras de resultat som är av relevans för uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Först introduceras våra respondenter, därefter presenteras våra 

frågeställningar. Vid varje frågeställning återges resultatet som efterföljs av en analys.  

 
4.1 Presentation av respondenter 
Alla respondenter arbetar som verksamma lärare på en grundskola i Stockholms län idag.  
 
Gustav har arbetat som lärare i cirka 30 år. Han var färdigutbildad på lärarhögskolan 1979. 

Han är behörig att undervisa i låg- mellan samt högstadiet och folkhögskolan.  

Anneli har arbetat som lärare i cirka 30 år. Hon var färdigutbildad på lärarhögskolan år 1980. 

Hon är behörig att undervisa i låg- mellan samt högstadiet.  

Åsa har arbetat som lärare i cirka 35 år. Hon var färdigutbildad på lärarhögskolan i Finland 

1967. Hon är behörig att undervisa på låg- mellan- och högstadiet.  

Maria har arbetat som lärare i sju år. Hon var färdigutbildad på lärarhögskolan i Stockholm 

2002. Hon är behörig att undervisa på låg- mellan- och högstadiet.  

Tora har arbetat som lärare i ett år. Hon var färdigutbildad på lärarprogrammet i Falun 2008. 

Hon är behörig att undervisa i låg- mellan samt högstadiet.  

Clara har arbetat i skolan i nio år men är färdigutbildad sedan 2007. Hon är behörig att 

undervisa i låg- och mellanstadiet.  

4.2 Hur uppfattar lärare sin egen roll? 

För att besvara denna fråga har vi frågat intervjupersonerna efter deras egen syn och 

uppfattning om lärarrollen. Vi har också undrat om de ser sig som lärare eller pedagog. 

Slutligen har vi ställt frågor om rollen och om hur rollen formas.  

 

De intervjuade lärarna har ingen gemensam syn på begreppet lärarroll och vad deras roll 

omfattar. De har även haft svårt att särskilja på uppgiften och rollen som lärare. Genom att 

resonera kring uppgiften som lärare blev rolldiskussionen enklare och tydligare. Vi har 

urskiljt tre typer av lärarroller bland intervjuade respondenterna. Typerna har kategoriserats i 

tre lärarroller;  

1. lärarrollen innefattar en pedagogisk roll som betonar den sociala utvecklingen för 

individen och gruppen 
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2. lärarrollen omfattar att instruera elever till hur kunskap inhämtas och låta eleverna 

främst utvecklas tillsammans 

3. lärarrollen inrymmer att undervisa, kunskap ska läras ut till eleverna och förbereda 

eleverna inför kommande studier 

Clara och Anneli tillhör den första typen av lärarrollen. Anneli beskriver sin lärarroll med 

orden kamratskap och trygghet. Hon understryker att hon själv behöver vara trygg i sin roll 

för att visa trygghet inför eleverna. Hon betonar även relationen till eleverna när hon berättar 

om sin roll. Hon vill utmana eleverna, hon ska se dem och hitta vägar för varje elev att 

utvecklas.  

Clara beskriver en liknande lärarroll som Anneli;  

 Alltså för mig är det viktigaste alltså att jag är där som en som trygg stöttepelare, mina elever ska se 
 mig som en trygghet. 

En annan typ av lärarroll urskiljs nedan av Tora;  

 Jag är inte auktoritär, det handlar inte om som förr i tiden att jag undervisar bakom katedern och barnen 
 ska sitta och lyssna, jag vill hellre att de pratar och lär sig av varandra. För mig handlar det om att vi 
 handleder eleverna att föra egna diskussioner. Det är de som ska prata, det är de som lär sig saker och 
 ting och att vi stödjer dem. Jag slänger inte bara in information och att dem måste lära sig utan de ska 
 lära sig på egen hand också. Det tycker jag är min roll. 

Tora tillhör den andra typen av lärarroll. Hon är den som uttrycker sin roll mest explicit bland 

alla intervjupersoner. I intervjun förklarar Tora att hon och hennes kollegor diskuterat rollen 

för att tydliggöra ansvar och arbetsuppgifter mellan kollegorna. Att hon beskriver sin lärarroll 

tydligt kan vara ett tecken på att lärarrollen under 2000-talet alltmer är ett aktuellt begrepp 

och som anses alltmer betydande. Den tredje typen lärarroll överensstämmer med Marias, 

Åsas och Gustavs syn. Alla tre hävdar att undervisa är det centrala i dess roll. Gustav lyfter 

även fram relationerna till eleverna, han påpekar att han bestämmer över eleverna och att han 

samtidigt behöver distans till eleverna för att skapa trygghet. Varken Åsa eller Maria kunde 

direkt svara på vad deras roll var. Däremot när vi kopplade frågan till uppgiften som lärare 

resonerade båda sig fram till att rollen som lärare innehåll främst undervisning;  
 Anna: Om jag säger lärarroll, vad tänker du på då?  
 Åsa: Ja de… vilken svår fråga, jag kan inte svara på det 
 Anna: Vad är uppgiften som lärare? Är det att undervisa eller är det att uppfostra  eller förstår du hur 
 jag menar? 
 Åsa: Jo jag säger att undervisning är det primära men att det har blivit mer och mer av uppfostran 
 känns det som. 

En annan fråga som ställdes under intervjun för att undersöka hur respondenterna såg på sig 

själv var att efterfråga om de ansåg sig själva vara lärare eller pedagog. Endast en av 

respondenterna, Clara ansåg sig själv vara pedagog;  

 Jag tycker ju att jag är pedagog, men jag tycker egentligen att det inte finns några lärare 



 17 

Dock antar hon att föräldrar, samhälle och elever ser annorlunda på hennes roll. Hon tror att 

omvärlden förväntar sig att hon ska undervisa och lära ut som lärare. Däremot Gustav och 

Anneli växlar mellan båda begreppen lärare och pedagog. Däremot framkommer inte vad de 

menar skillnaden är mellan de olika begreppen. Eller menar de att det har samma innebörd att 

vara lärare och pedagog? Gustav säger;  

 Det finns en hel del bra lärare och en del dåliga lärare. Pedagog är ett svårt jobb men ett viktigt jobb 

Tora, Maria och Åsa ser sig själva i första hand som lärare och inte pedagoger även om till 

exempel Maria instämmer med att mycket av deras uppdrag som lärare går ut på att vara 

pedagogisk men att hon själv benämner sig lärare.  

 

Slutligen ställdes frågan kring den egna synen på sin lärarroll, om det fanns förebilder inom 

yrket och i så fall vilken förebild det var. Alla intervjupersoner hade förebilder. De förebilder 

som nämns är egna lärare, föräldrar som är lärare och kollegor, exempelvis Tora uttrycker;  

 Ja jag hade en lärare när jag gick i ettan och henne har jag haft i tankarna hela tiden. Hon var läraren 
 som var den roliga och alerta som alltid gjorde roliga saker med oss, vi dramatiserade och hade teater. 
 Det är även så vi jobbar idag med barnen, vi dramatiserar och spelar teater väldigt mycket. En ledartyp 
 som hade allting. 

Alla som nämns är lärare på ett eller annat sätt. Vi tycker oss också se ett samband mellan 

förebilder och hur lärarnas ser på sin roll.  

 

4.2.1 Analys  

De tre rolltyper som urskiljts kan jämföras med Sälls metaforer för lärarrollerna. Anneli och 

Clara kan jämföras med Sälls (2001) illuminatören medan Toras syn på sin lärarroll kan 

jämföras med regissören. Illuminatören betonar på samma sätt som Anneli och Clara elevens 

trygghet och sociala funktion i gruppen. Tora däremot vill inta en roll i bakgrunden och om 

eleverna efterfrågar vill hon finnas tillhands likt regissören. Gustav, Maria och Åsa, det vill 

säga den tredje lärartypen liknar mer estradören även om vi tycker likheterna är svaga. En 

gemensam syn på lärarrollen saknas bland våra intervjupersoner vilket bekräftar Brantes 

(2008), Kvelis (1994) och Månssons (1975) teorier om att lärarrollen är otydlig och 

svårdefinierad för individen. Tora som tydligast förklarar sin roll kan vara ett tecken på 

förändring som stärker. Hon var den av respondenterna som senast tog examen från 

lärarprogrammet. Även Clara uttrycker i viss mån en uttrycklig roll, även hon nyligen 

examinerad från högskolan. De intervjupersoner som inte har en klar uppfattning om sin 

lärarroll är de som jobbat längst som lärare. Detta resultat går emot det vi antog i 
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undersökningens början, att lärare som arbetat längre skulle kunna definiera sin lärarroll 

tydligare. Maria gick ut lärarhögskolan år 2002 och var sista årskull att examineras innan den 

nya lärarutbildningen infördes. Den nya lärarutbildningen uppges vara en av förklaringarna 

till att lärarrollen förändrats vilket också kan vara en förklaring till varför Maria inte är lika 

klar som Tora och Clara över sin roll. Detta tyder på att lärarutbildningen under 2000-talet har 

satt lärarrollen mer i centrum och gjort de blivande lärarna mer medvetna om sin roll. Men 

vad innebär en rollmedvetenhet för lärare? Enligt Säll (2001) är en skild syn på lärarrollen ett 

tecken på att man är medveten om lärarrollens alla olika sidor. Utifrån hennes slutsatser skulle 

en oklar lärarroll vara mer positiv än negativ. Den slutsatsen skulle eventuellt även kunna 

stämma in på våra intervjupersoner eftersom Anneli, Åsa, Gustav och Maria alla arbetat 

längre och därför upptäckt lärarrollens många olika sidor. Brante (2008) har ett annorlunda 

synsätt på medvetenheten kring lärarrollen. Enligt honom är det viktigt att vara medveten om 

rollen för att undvika rollkonflikter. Brantes resonemang kan jämföras med Toras förklaring 

om varför de tydliggjort sina roller på arbetsplatsen. Även Goffman (2006) poängterar att det 

är av betydelse att veta om sin roll. Risken som han ser med att inte veta om sin roll är att 

uppgifter inte blir gjorda och det uppstår frågor kring ansvar. Ett dilemma som alla 

intervjuade lärare på ett eller annat sätt beskriver.    

 

Alla intervjuer har visat att rollen är nära kopplad till lärarnas arbetsuppgifter. Enligt Månsson 

(1975) omfattar rollen handlingar som lärarens upprepar. Handlingen behöver också visa på 

ett mönster. Men vilka handlingar utför lärare? Lärarnas arbetsuppgifter är nära kopplade till 

de handlingar som rollen i sin tur består av. Våra resultat visar att respondenter inte har gjort 

någon skillnad på roll, arbetsuppgifter, trivsel och uppdrag som lärare. Av den anledningen 

anser vi att en tydlig definition av lärarrollen försvåras. Tidigare forskning visar även att 

uppgifterna för lärare har ändrats. Det finns numera tydliga mål som lärarna kan arbeta efter 

och mycket av arbetet sker utanför klassrummet Carlegren (1998). Även våra resultat 

bekräftar denna tidigare forskning, alla respondenter instämmer i att arbetsuppgifterna har 

förändrats. Vi ser det som en ytterligare indikation på att lärarrollen är differentierad och 

svårdefinierad. Vi antar även att det är ett tecken på hur otydlig lärarrollen är för de 

intervjuade lärarna.  

 

Hur lärarrollen formas och byggs beror på yrkessocialisationen. Enligt bland annat Brante 

(2008) och Jordell påverkar (1986) den sociala bakgrunden, lärares verklighet, hur individer 

fungerar tillsammans och individers egna känslor. Vid frågorna om vilka förebilder de 
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intervjuade har nämns egna gamla lärare, kollegor samt egna föräldrar som är lärare. 

Respondenternas erfarenheter och upplevelser stämmer överens med Jordells (1986) och 

Brantes (2008) teorier. Förebilder påverkar troligen rollen undermedvetet utan att lärarna har 

reflekterat över det särskilt mycket. Den förändrade lärarrollen kan också analyseras utifrån 

Goffmans (2006) teori om att individen som spelar rollen styr över hur den vill att publiken 

eller mottagaren ska tolka rollen. Ingen av respondenterna uttrycker att de har fler än en 

lärarroll, det vill säga att de spelar olika lärarroller inför olika grupper av publik. Möjligen 

kan istället frånvaron av definition av begreppet lärarroll vara ett tecken på det.  

4.3 Vad tror lärare påverkar deras roll?  
För att svara på hur lärarna tror att deras roll påverkas har vi ställt frågor om vad de själva tror 

påverkar deras roll. Därefter har vi introducerat faktorer som vi trott påverkar lärarrollen. 

Omvärldsfaktorer som vi introducerat för intervjupersonerna presenteras under enskilda 

rubriker. Faktorer som respondenterna själva har tagit upp har vi sammanfattat under en egen 

rubrik. Resultatredovisningen efterföljs av en analys.  

 

Omvärldsfaktorers påverkan 

Inledningsvis kan vi konstatera att alla intervjupersoner är överens om att lärarrollen påverkas 

av omvärldsfaktorer. Tora uttrycker;  

 Ja dem påverkar, alla de där faktorerna påverkar på olika sätt. 

Gustav formulerar mycket explicit hans åsikt; 

 Klart det finns yttre krav som påverkar, till exempel dåliga kursplaner, politiker, föräldrar m.m. om 
 man inte påverkas så gör man ju tjänstefel. 

Skolledning 

Under intervjuerna nämner alla respondenter att skolledningen påverkar lärarrollen. 

Resultaten visar också att ledningen betyder och påverkar på olika sätt. Åsas rektor påverkar 

henne utifrån två synvinklar;  

 Vår rektor som vi har nu påverkar inte så mycket i pedagogiken men hon bestämde att vi skulle dra ner 
 timplanen och på så sätt påverkar rektorn. 

 Gustav uttrycker ett annat perspektiv,  

 Den största påverkan är nog från rektorn, har man en bra rektor så kommer man trivas på sin arbetsplats 
 och med sina uppgifter men har man en rektor som bara har en massa regler och ingen 
 fingertoppskänsla så kommer lärare att bli starkt påverkade.” 
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Även Maria framhåller stödet från ledningen;  

 Nu sitter jag med i ledningsgruppen med rektor och biträdande rektor och det är klart att det betyder 

 jättemycket att de tror på en, att de tycker att man gör ett bra jobb, man blir säker då. 

Också Anneli förklarar att ledningen påverkar hennes roll men att även ledningens 

oförstående inför situationer ibland påverkar hennes roll negativt. Hon menar att nedskärning 

av personal är ledningens ansvar och det påverkar hennes lärarroll i och med att hon får större 

ansvar för fler elever. Det blir större klasser och lärarna har mindre tid för varje barn enskilt 

vilket påverkar lärarrollen menar Anneli. Alla intervjupersoner nämner att nedskärningar 

inverkar på lärarrollen. Tora och Gustav uttrycker oro för nedskärningar och den ökade risken 

för utbrändhet. Clara diskuterar och tar upp att hon flera gånger står till svars inför föräldrar 

för vilka beslut skolledningen fattar. På så sätt påverkar också skolledningen lärarrollen.  

Föräldrar 

Nästa faktor som berör alla respondenter är föräldrars inverkan på lärarrollen. Alla är överens 

om att föräldrar påverkar rollen. Även föräldrar påverkar lärarrollen ur en positiv och negativ 

aspekt. Tora upplever tidvis att föräldrar ifrågasätter henne, dels att hon inte uppmärksammar 

allt och inte ser allt som lärare. Även Clara upplever att föräldrarna ifrågasätter henne och 

främst hennes utbildning. Hon tror att föräldrar de senaste åren har blivit mer påträngande. 

Hon tror att föräldrarnas inblandning inverkar på hennes arbete. Likaså Gustav tar upp hur 

föräldrar påverkar lärarrollen;  

 Jag har ju nämnt föräldrarna tidigare och deras förväntningar på oss är orimliga. Vi ska vara terapeuter 

 och föräldrar samtidigt. 

Det Gustav säger uttrycker även de andra intervjupersonerna. Alla nämner att föräldrar ställer 

höga krav, som av många ibland är omöjliga att leva upp till. Åsa uttrycker sig så här om 

föräldrars deltagande i skolan;  

 Man kan inte prata med föräldrar fritt eller förresten det kan man aldrig göra med föräldrar. 

I intervjun med Åsa framkommer två skilda perspektiv av föräldrars deltagande. Dels har 

föräldraföreningen i hennes skola ett mycket starkt inflytande, många av föräldrarna är också 

missnöjda. Hon tror att föräldrarna påverkar hennes roll som lärare mer än hon egentligen 

önskar. Exempelvis anpassar hon sin undervisning efter föräldrars åsikter om eleverna bör ha 

mycket läxor eller inte. Åsa påpekar också skillnader mellan föräldrars engagemang, hennes 

erfarenhet är att inblandningen varierar beroende på området där skolan ligger. På den förra 

skolan hon arbetade var det snarare brist på föräldraengagemang och det är inte heller positivt 
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poängterar hon. Även Maria uttrycker liknande synpunkter på föräldrars inverkan. Hon säger 

att det är tråkigt när föräldrar visar ointresse, för både elevens och hennes skull Hon vill att 

föräldrar ska vara engagerade i undervisningen men till en rimlig gräns;  

 Men det är såklart att jag också har höga krav, för jag vet ju vad som måste hinna med och sen är jag 
 väldigt mån om föräldrarna så jag lägger mycket av min tid på dem jag har väldigt tät kontakt med 
 föräldrarna kanske mer än en del andra både på gott och ont. 

Elever 

De flesta av intervjupersonerna nämner att elever inverkar på lärarrollen. Framförallt verkar 

eleverna vara drivkraften bakom lärarnas inspiration och viljan att undervisa eller vara i 

skolan. Åsa omtalar elever som den största inspirationskällan och drivkraften till att hon orkat 

vara lärare i 42 år. Clara har inte varit lärare lika länge som Åsa men hon uttalar ändå elever 

som det viktigaste i hennes lärarroll. Hon arbetar i skolan för elevernas skull och hennes roll 

är att stötta eleverna, under intervjun kommer hon ofta tillbaka till eleverna och deras positiva 

inverkan på henne. Hon säger till och med att det är för barnens skull hon är lärare. Likaså 

Anneli utpekar elever som en stark bidragande orsak till att hon gillar sitt jobb, eleverna 

påverkar hennes roll mest av alla omvärldsfaktorer menar hon. Även Maria berättar att hon 

prioriterat tid i klassrummet tillsammans med eleverna i stället för att arbeta administrativt för 

skolan. Gustav har en mer differentierad syn på hur elever påverkar lärarrollen;  

 Det klart att man påverkas positivt om man känner att man får uppskattning av eleverna, då får man ju 
 vind i seglet. Men om elever är negativa och så, likaså med mediernas kritik påverkar ju en negativt. 

Media 

Media är den omvärldsfaktor som alla respondenter direkt omtalar utifrån perspektivet att 

lärarrollen påverkas negativt. Clara säger exempelvis att den negativa bilden som media 

framställer påverkar både henne och hennes kollegor; 

 Ja men den här negativa bilden som media ger och det håller jag verkligen med om för den gör ju dels 
 att jag och mina kollegor får mindre tro på oss själva att någon gång tycker man ju att man är dålig och 
 då när det här sägs och man pratar och det gnälls på skolan alltså de känns ju inte bra för en själv. 

Maria tror att bilden som media återger påverkar lärare på ett sådant sätt att det in sin tur 

påverkar eleverna. Även Tora instämmer med Maria, hon tycker media förstärker den 

negativa bilden av både lärare och skolan. Gustav uttalar sig så här;  

 Jag följer medierna mycket, debatten påverkar mig väldigt mycket måste jag säga. Det skrivs väldig 
 dåligt om skolan, medierna beskriver skolan som ett slagfält. Och den stjälper snarare än hjälper.  

Gustav tycker debatten har negativ påverkan och han menar att debatten har varit förödande. 

Han förmodar att både elever och föräldrar ifrågasätter lärarna på grund av debatten i media. 

Han uttalar även att debatten kan vara en bidragande orsak till att lärares status sjunkit som en 

följd av debatten och allmänhetens syn på lärare. Anneli anser att debatten påverkar 
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lärarrollen eftersom den är snäv och ofta enbart handlar om yttre reformer. Hon menar att man 

bör vara insatt och använda den senaste forskningen för att inte citera fel. Åsa är den av 

respondenterna som inte lika starkt uttrycker en negativ åsikt om debatten men även hon säger 

att hon inte känner igen sig i debatten och har därför svårt att förhålla sig till den.  

Läroplanen  

Läroplanen är en omvärldsfaktor som varje lärare är skyldig att följa. Alla nämner att den 

inverkar på lärarrollen på ett eller annat sätt. Hur den påverkar är däremot individuellt;, Tora 

säger exempelvis;  

 Att jag tar in allting som kommer till exempel läroplanen. Jag ska sätta mig och läsa det och kunna det, 
 bara för att vara en bättre lärare. Man ska alltid vara uppdaterad, kommer det en ny forskning så ska vi 
 läsa in det, sen ska det fungera i arbetet. Det är press, men man får vara trygg i sig själv, man måste vad 
 som är viktigt och inte. 

Även Åsa instämmer i Toras reflektion kring läroplanen. Hon säger att läroplaner och 

måluppfyllelse underlättar hennes arbete. Med hjälp av läroplanen vet hon vad hon ska lära 

eleverna och vilka krav eleverna ska uppfylla. Clara ser läroplanen utifrån ett annat 

perspektiv. Hon upplever en press att eleverna ska uppfylla mål och att alla elever ska ha 

uppnått en vis nivå i exempelvis årskurs fem vid de nationella proven. Både Gustav och Maria 

har en väldigt neutral inställning till läroplanen. Båda är väl medvetna om att man måste följa 

den och se till att elever uppfyller vissa kriterier och mål även om de inte alltid uttrycker sin 

entusiasm över läroplanen, Maria säger till exempel;  

 Många mål som ska göras om, det är direktiv från skolverket som man måste följa och det är mycket 
 trist administrativt runtikring. 

Lärarutbildning 

Omvärldsfaktorn lärarutbildning var den faktor som våra intervjupersoner hade svårast att 

svara på om och hur den påverkar lärarrollen. Åsa uttalar sig om lärarutbildningen;  

 Ja lärarutbildningen det måste vara en sak som påverkar såklart även fast jag inte känner det så mycket 
 just i mitt arbete men det måste ju påverka väldigt mycket. Lärarutbildningen ändras hela tiden, de 
 hinner inte komma ut från lärarhögskolan någon årskull innan de som börjar på en alldeles ny 
 lärarutbildning. 

Ingen av de övriga intervjupersonerna tar upp hur lärarutbildningen skulle påverka lärarrollen. 

Åsa, Gustav och Anneli uttrycker en form av missnöje eller skepsis mot lärarutbildningen. 

Alla uttrycker att lärarutbildningen var slö och inte särskilt utmanande. Maria tror även att 

sävligheten kan vara en bidragande orsak till att lärares yrkesstatus är låg. De som senast 

examinerades, Clara och Tora uttrycker däremot en positiv bild av lärarutbildningen.  
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Kollegor och skolkultur 

Kollegor och skolkultur är två omvärldsfaktorer som intervjupersonerna hade skilda 

uppfattningar om. Nästintill alla intervjupersonerna tycker att kollegor påverkar lärarrollen. 

Gustav berättar att kollegorna bidrar till en god stämning på den grundskola han jobbar och 

att det i sin tur gör att han påverkas i sin roll. Han berättar om hur samarbete med andra lärare 

och ämnen leder till bättre resultat från eleverna och hur han själv anser att hans prestationer 

som lärare var som bäst när han fick samarbeta med andra lärare.  

 Det är ett märkligt yrke, man kan ju göra vad man vill och det är ju ingen som kräver att man ska 
 samarbeta heller med andra vuxna. Man kan ju köra som en ensamvarg i 40 år utan att det finns någon 
 som har en susning om vad man gör, förutom de som klagar på vad man gör såklart. Ja det är ett 
 ensamyrke, det kanske inte borde vara det. Jag tycker det bästa jobb jag har gjort har varit då jag har 
 jobbat ihop med andra ämnen, det är då det har blivit bäst resultat.” 

Anneli i sin tur hämtar inspiration och stöttning från sin närmaste kollega och det inverkar 

positivt på hennes lärarroll;  

 Jag tror att det är min närmsta kollega, vi är två väldigt olika personligheter och i dem här olikheterna 
 gör att vi kan se olika vinklar i branschen men vi har ju samma mål och på så sätt är det ju väldigt bra. 

Även Clara får inspiration från hennes närmaste kollegor men hon saknar de djupa 

diskussionerna med sina kollegor, hon säger att det sällan finns tid på arbetet utan istället 

diskuterar man utanför jobbet. Maria talar om att hennes kollegor var mer viktiga i början när 

hon jobbade. Då frågade hon ofta om råd och tips från äldre och mer erfarna kollegor. Hon ser 

även stor skillnad i nyexaminerade lärares arbetssätt jämfört med hennes eget arbete och äldre 

kollegor. Åsa har haft samma kollegor ganska länge och säger att hon är trygg med sina 

kollegor. De diskuterar ofta problem i samband med incidenter och ber varandra om råd och 

tips. Tora däremot verkar inte ha en lika öppen dialog med sina kollegor. Då hon berättar om 

sina kollegor är att de diskuterat vilken rollfördelning kollegorna ska för att undvika 

konflikter och istället lätta upp stämningen på arbetsplatsen.  

Övriga faktorer 

De omvärldsfaktorer som vi nu nämner är faktorer som intervjupersonerna själva talat om 

påverkar deras lärarroll. Tre omvärldsfaktorer har tagits upp; immigration, samhället och 

konkurrens mellan skolor. Både Maria och Anneli berättar att immigrationen påverkar deras 

lärarroll. Anneli säger att hennes lärarroll har förändrats i och med ökad invandring, 

framförallt i hur hon bemöter elever och föräldrar. Maria säger även att hennes sätt att 

undervisa har förändrats på grund av den ökade immigrationen. Exempelvis berörs hon 

dagligen av att hennes elever inte har svenska som förstaspråk.  
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Även samhället har visat sig inverka på lärarrollen, Clara berättar exempelvis;  

 Anna; Hur menar du med samhället?  
 Clara; Jag tänker på närsamhället till exempel, är det en stor eller liten kommun? Hur väl känner 
 familjerna varandra i det här området? Skolan har också en viktig roll på orten, den är oftast central. 
 Skolan får ett ansvar för att deras elever och  deras familjer ska funka ihop för funkar familjerna och 
 deras elever alltså barnen  ihop så blir det konflikter utanför skolan och tar de med sig det till skolan 
 kan det bli helgalet. 

Claras exempel är troligen extremt, hon säger också att exemplet inte är giltigt för hennes 

lärarroll idag men att hon tidigare tänkt på det. Även Maria tar upp att samhället eller platsen 

där grundskolan ligger påverkar lärarrollen. Maria tar upp skillnader mellan att jobba på en 

skola som ligger i ett område med höginkomsttagare och ett område med låginkomsttagare. 

Förutsättningarna för eleverna är helt annorlunda vilket direkt påverkar mig som lärare säger 

Maria. Även Åsa tar upp skillnaderna mellan att jobba i olika skolor i områden med olika 

ekonomiska förutsättningar men hon gör det även ur en annan synvinkel än Maria. Hon 

berättar att skolor i Stockholms stad utöver skolpengen får ett extra stöd som är baserat på 

föräldrars socioekonomiska bakgrund samt föräldrars utbildningsnivå. Extrastödet missgynnar 

den skola som Åsa jobbar på idag. De får mindre stöd än tidigare och konsekvensen av det 

minskade stödet har lett till nedskärningar av antalet tjänster och Åsas arbetsbelastning har 

blivit tyngre.  

 

Den tredje faktorn som under intervjuerna som också påverkar läarrollen är konkurrens från 

andra skolor. Både Maria och Åsa upplever konkurrens från andra skolor i närområdet även 

om Maria jobbar på friskola och Åsa på kommunal skola. Båda upplever en stress över att 

elever ska sluta i respektive klasser vilket innebär minskad skolpeng och minskade resurser. 

Skolorna har olika strategier för att behålla och locka till sig elever men trots dem upplever 

båda en ökade press att vara en bra lärare för att behålla elever. 

 

4.3.1 Analys 

En fråga vi behöver ställa oss är hur omvärldsfaktorer påverkar lärarrollen? Resultaten visar 

att lärarrollen påverkas men hur den påverkas har de intervjuade lärarna haft svårt att svara 

på. Vissa av omvärldsfaktorerna har varit lättare att svara på än andra. Exempelvis var alla 

rörande överens om föräldrar och läroplanens inflytande och hur de också påverkar. Däremot 

var det svårare att svara på hur lärarutbildning och skolkultur påverkar lärarrollen.  
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Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv utgår individens tänkande och utvecklande 

utifrån en själv, tänkande utgår från respektive lärare som ser sig själv som ett objekt. 

Socialisationsprocessen kan sammanföras med Blumers (1986) grundantaganden. Med 

utgångspunkt i hans första antagande kommer lärarna att agera olika beroende på vilken 

betydelse en yttre faktor har. Clara och Tora använder läroplanen som ett verktyg i sitt arbete 

till skillnad från Gustav som inte arbetar med läroplanen i lika stor utsträckning. Enligt den 

symboliska interaktionismen skulle läroplanen ha en större betydelse för Clara och Tora än 

för Gustav och troligen är det därför Clara och Tora enklare och tydligare kan förklara hur 

lärarrollen påverkas av läroplanen. Ett annat exempel är Åsa och hennes relation till 

föräldrarna. På hennes skola har föräldrarna ett stort inflytande och därför påverkas hon 

starkare än andra respondenter. Hur skapar ett objekt eller en faktor mening eller betydelse 

då? En förutsättning för att skapa mening av ett objekt är social interaktion, Blumers andra 

premiss inom den symboliska interaktionismen. Sociala interaktionen är ett ömsesidigt utbyte 

eller samspel mellan individer och grupper. I vissa fall finns en social interaktion mellan 

omvärldsfaktorerna vi nämnt och intervjupersonerna, exempelvis mellan lärare och elev 

respektive förälder. Men hur blir det då när en omvärldsfaktor inte är en individ eller grupp 

utan istället ett ting som till exempel läroplanen? Blumer (1986) hävdar att det finns 

interaktion mellan även mellan ting och individ. Det väsentliga är enligt honom exempelvis 

hur elever eller föräldrar reagerar på undervisning som planeras och genomförs utifrån 

läroplanen. Trots Blumers övertygelse kan vi i vissa fall ifrågasätta hur realistiskt Blumers 

tankesätt är. I vissa fall, i exempelvis Gustav som nämner eleverna som den största 

drivkraften men som inte arbetar utifrån läroplanen eller värderar dess betydelse högt.  

 

Tidigare forskning har också framhållit att lärarrollen påverkats och förändrats under 2000-

talet främst på grund av reformförändringar som skedde under 90- och 2000-talet. Inom de 

reformförändringar som andra forskare omtalat ingår även omvärldsfaktorerna vi tagit upp 

och de faktorerna lärarna själva nämnde som påverkade deras roll. Stenlås (2009) forskning 

har visat att lärarrollen utvecklats till en mer allmänpedagogisk lärarroll. Den sociala och 

uppfostrande delen av rollen uppmärksammas av alla intervjupersoner i vår studie och de 

uttrycker även lärarrollen som mer komplex och differentierad. Anmärkningsvärt är även att 

några av lärarna motsätter sig utvecklingen till att vara mer uppfostrande och social. Det är 

endast de nyexaminerade som uttryckligen uppskattar den mer sociala och uppfostrande delen 

i lärarrollen.  



 26 

4.4 Hur förhåller sig lärare till omvärldsfaktorer som kan tänkas 

påverka lärarrollen?  

Som tidigare sagts har alla intervjupersoner berättat att de påverkas av omvärldsfaktorer. Men 

hur anpassar och förhåller de sig till faktorerna? Alla har en ungefärlig gemensam syn på hur 

man förhåller sig. Dock visar resultaten på vissa skillnader mellan hur länge lärarna har 

arbetat. Vidare syns även olikheter när respondenterna examinerats och slutligen även vissa 

divergenser mellan lärarrollerna som tidigare definierades. Clara och Anneli kategoriserades 

som lärarroll ett, båda ser på sin lärarroll som en vuxen som främst stärker elever och skapar 

social trygghet. Däremot skiljer sig Annelis och Claras syn på hur de förhåller och anpassar 

sig till faktorerna i omvärlden. Anneli säger att det inte är mycket som kan påverka hennes 

lärarroll. Hon har arbetat i drygt 30 år som lärare och anger det som skäl till varför hon inte 

heller påverkas. Clara tar inte direkt upp hur hon förhåller sig faktorerna men under intervjun 

nämner hon ett flertal gånger hur hon påverkas negativt av exempelvis media. Däremot 

förklarar hon hur hon lyssnar på föräldrar som ifrågasätter henne; 

 Anna; Hur möter du skäll från föräldrar? 
 Clara: Nu har man fått skäll ganska många gånger så nu har man lärt sig men det är väl precis 
 som i vilket jobb som helst när man när man träffar en person som inte är nöjd med det man 
 gör, man lyssnar, man tar till sig, man tar det ganska lugnt man räknar till tio och sen försöker man 
 svara på det på det sättet man kan och inte gå i försvar för mycket men ibland vill man också göra det 
 för ibland är man orättvist påhoppad. 

Tora som kategoriserats som lärarroll nummer två, hon instruerar elever till kunskap. Även 

hon medger att hon påverkas av omvärldsfaktorer men hon påpekar samtidigt vikten av att 

bortprioritera alla negativa företeelser för att hon ska vara en duktig och uppskattad lärare;  

 Jag tror inte att man behöver lyssna på allt utan man får faktiskt ta och gallra också. Om man tror på sig 
 själv så undervisar man bättre, så är det ju!  

Det Tora beskriver tolkar vi som att det upp till varje lärare att välja vad man tar till sig, ett 

val som i verkligheten kan vara mycket svårt. Även Maria gör en liknande parallell;  

 Man kan välja att antingen bli påverkad negativt och undra vad jag håller på med egentligen och det 
 kanske är som media skriver och vad gör vi eller så kan man välja att bli påverkad fast man kan tänka 
 att om skolan beskrivs negativt då ska jag minsann visa att så är det inte eller så är det inte i min klass 
 eller så är det inte, man måste ju börja någonstans. 

Hon betonar även att det är viktigt med stark självkänsla för att inte påverkas. Hon säger 

samtidigt att det finns alldeles för många lärare med låg självkänsla. Gustav har en annan syn 

på hur han förhåller sig. Han tycker det är självklart att han bör lyssna och ta till sig av 

omvärlden men samtidigt hänvisar han till sin erfarenhet och långa tid som lärare: 

 Men å andra sidan har jag jobbat som lärare i 30 år och hittat min roll så jag försöker att inte påverkas 
 så mycket av allt som sägs och skrivs. 
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Resultatet påvisar att samtliga respondenter tror sig påverkas av redan nämnda 

omvärldsfaktorer. Samtliga respondenter lyfter fram vikten av att hålla en distans till negativa 

påverkningar och faktorer. Respondenterna har ett förhållningssätt där de inte vill påverkas, 

de arbetar för att inte vara mottagliga för negativ påverkan utan istället försöker de 

upprätthålla en god lärarroll och ett bra arbetssätt.  

 

4.4.1 Analys 

Enligt Brante (2008) finns det ett medvetet och aktivt förhållningssätt gentemot rollen för att 

minimera riskerna av normerande mekanismer som exempelvis närhet - distans och vi - dem. 

I respondenternas fall gäller det att minimera riskerna för vi - dem relation för hur lärarna 

skapar sig försvarsmekanismer om att inte vara mottagliga för alla yttre påfrestningar för att 

på så sätt inte indelas i vi - dem relationen. Det medvetna och aktiva förhållningssättet 

respondenterna använder kan ses som ett förhållningssätt för att klara vardagen lättare, vara 

en bra lärare samt att inte tillåta sig bli påverkad då konsekvenserna enligt respondenterna 

innebär sämre arbetsprestation samt trivsel. 

 

En annan väsentligt aspekt utifrån lärarnas förhållningssätt gentemot tänkbara påverkande 

faktorer är det sociala spelet samt situationen som Blumer (1986) lyfter fram i sin teori. 

Utifrån de påverkande faktorerna tolkas situationen. Situationen påverkas av det sociala spelet 

mellan respondenterna och omvärldsfaktorerna som exempelvis medier, elever, föräldrar med 

mera så agerar lärarna utifrån situationen vilket visar sig i respondenternas förhållningssätt. 

Samtliga respondenter förhåller sig distanserat till situationen, de påvisar hur situationen och 

samspelet påverkas utifrån omvärldsfaktorerna. Med detta som utgångspunkt har 

respondenternas förhållningssätt till omvärldsfaktorerna besvarat frågeställningen och gett en 

djupare förståelse till hur de bemöter och tar till sig av faktorer i deras omvärld. 

4.5 Hur förändras lärarrollen om den påverkas av omvärldsfaktorer? 
Alla är överens om att lärarrollen förändrats under sin tid som lärare. Förändringen över tid 

tyder på att lärare under hela sin tid genomgår en socialisationsprocess. Gustav, Anneli och 

Åsa, alla tre har jobbat i skolan i cirka 30 år. De menar att rollen som lärare har förändrats, 

främst i frågor kring uppfostran. De uppfattar en skillnad i hur allmänheten samt hur föräldrar 

ser på lärarrollen, deras roll allt oftare handlar om att uppfostra än att undervisa. Även Maria 

och Tora upplever en liknande förändring, trots att de inte jobbat samma tid i skolan. Det kan 
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vara ett tecken på att lärarrollen även formas innan individen också examinerats som lärare. 

Clara är den av respondenterna som uttrycker en medveten förändring av lärarrollen;  
 När jag tog min examen ingick jag ett kontrakt att det är det här jag gör men sen har jag haft förmånen 
 att få jobba på tjänster där jag inte behövt vara huvudansvarig för att utbilda utan jag har fått vara 
 ansvarig för att jobba med det sociala. 

Claras val av tjänst är ett exempel på att lärare kan styra över sin roll och hur den formas. 

Anneli refererar istället till att samhället förändrats och därför har också lärarrollen förändrats;  
 Men också att min roll är svårare idag eftersom samhället är mer komplext idag och allting kring barn 
 blir svårare. 

Det Anneli säger stärker också tidigare forskning om hur samhället påverkar lärarrollen. 

Däremot kanske samhällets effekt har blivit starkare de senaste tio åren med tanke på det 

informationssamhälle vi lever i och hur samhället utvecklats och förändrats.  

 

Vi kan konstatera att både individen och samhället formar och förändrar lärarrollen men hur 

upplever respondenterna att lärarrollen har förändrats? Intervjupersonerna berättar om olika 

scenarion, Åsa uttrycker sig angående nya läroplanen;  

 Nu har jag märkt när det kommer nya förslag hinner man inte landa innan det nästa är klubbat, man 
 hinner inte arbeta in nya saker. 

Även Anneli uttrycker ett liknande förhållningssätt, den förändrade lärarrollen har reducerat 

tiden med eleverna. Hon uppfattar att det är mer pappersarbete än tidigare men samtidigt 

nämner hon att barn som individer mer sätts i centrum;  
 Idag är det fokus på barnen, det ska skrivas åtgärdningsprogram och det gör att man måste ha funderat 
 kring det man har skrivit och varför. Men allting kommer i konflikt med varandra, för tiden räcker inte 
 till. 

Även andra respondenter uppfattar tidsaspekten som det mest olyckliga med en förändrad 

lärarroll. Maria säger så här;  
 Förr var det ju att man bara skulle finnas till för barnen men idag ska man ju skriva 
 utvecklingsprogram, man ska finnas för barnen och mycket annat arbete som tar tid. Vår arbetade tid är 
 självklart utökad och avtalsbunden men vi känner att vi inte får ut allting på den lilla tiden vi har, så 
 någonstans måste man ju skära ner för att vi ska göra allt. 

En konsekvens av den reducerade tiden som många av respondenterna uttrycker är risken för 

utbrändhet och att sjuktalet bland lärare ökar, Anneli berättar;  
 Det är många som blir sjukskrivna och går in i väggen på grund av nedskärningar. De ger oss kravet att 
 vi ska ta och ta, mer och mer. Det är ju resursbarnen som inte får resurser. 

Clara beskriver en annan följd av den förändrade lärarrollen;  
 Å då tror jag man tappar engagemanget och det är ganska farligt för har man tappat engagemanget i 
 skolan för det var ju det jag kom dit för att jag är engagerad i skolan och tappar man engagemanget då 
 är det ganska kört. 
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Hon berättar att situationen har blivit ohållbar för många kollegor, hon berättar om besvikna 

och bittra lärare som inte klarar av att göra att bra jobb; 

 Jag ser att mina kollegor och kanske till en viss mån jag också tar på sig mer ansvar och mer uppgifter 
 och blir tröttare, man ser fler och fler barn som far illa  och man kan inte hjälpa barnen alltså man kan 
 hjälpa dem till en viss gräns men till en viss gräns behövs det hjälp utifrån som jag inte kan ge och då 
 blir man trött å bitter å ledsen. 

Tora beskriver ytterligare en tredje konsekvens av rollförändringen, hon beskriver tvivlande 

tankar och bristande självkänsla;  

 Om det är negativa saker så blir det ju negativa konsekvenser, det blir ju så att man tvivlar på sig själv 
 och sin roll som lärare. Det blir så att man sjunker. För om man inte tror på sig själv blir ju negativt 
 utifrån och det klankas ner på oss lärare så det är klart att vi tvivlar på oss själva och känner att vi inte 
 duger. 
 

4.5.1 Analys 

Resultatredovisningen visar att frågeställningen är besvarad, lärarrollen har förändrats och det 

genom påverkan av omvärldsfaktorer. Respondenterna nämner tre konsekvenser av 

faktorernas inverkan; reducerad tid med elever och en känsla om otillräcklighet, bristande 

engagemang och lägre självkänsla. Utifrån Blumers (1986) utgångspunkt om objektet 

betydelse och det sociala samspelet tyder på att omvärldsfaktorer har betydelse för individen, 

enligt oss inte särskilt förvånande. Respondenterna uttrycker att både individ och samhället 

påverkar vilket också tyder på att tidigare forskning bekräftas, enligt exempelvis Brante 

(2008). Dels formas lärarrollen av personligheten och även av faktorer i omvärlden/samhället. 

Den förändrade lärarrollen kan också analyseras utifrån Goffmans (2006) teori om den sociala 

fasaden. Lärarrollen är en kollektiv presentation av en roll, den förväntade bilden av rollen 

förs samman till en kollektiv roll. Enligt Goffman (2006) uppstår konflikter när individen, i 

vårt fall lärare, inte anpassar sig till den sociala fasaden, vilket kan ha inträffat i 

respondenternas anpassning till den förändrade lärarrollen. I så fall skulle frustrationen och 

känslan av otillräcklighet vara ett tecken på att intervjupersonerna ännu inte anpassat sig till 

den nya förändrade lärarrollen.  

 

Våra resultat bekräftar även Evelyns Sälls (2001) forskning om en differentierad lärarroll. Säll 

framhåller de positiva aspekterna med en medveten och differentierad lärarroll, däremot lyfter 

hon inte upp de negativa aspekterna. Sälls forskning visar att lärarna själva ändrar uppfattning 

om lärarrollen medan i vårt fall förändringar om lärarrollen mer speglar förändringar som inte 

respondenterna i denna studie kan påverka. Även Ingrid Carlgrens (1998) forskning om att 

lärarrollen förändrats bekräftas i våra resultat. De orsaker som Carlgren anger har 
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intervjupersonerna i denna studie implicit resonerat kring, främst att skolans uppdrag har 

förändrats. De upplever ett bredare pappersarbete och mindre koncentration på elever som 

troligen behöver mest stöd och kunskap i sitt lärande. Stenlås (2009) reflektion om att 

lärarrollen utvecklats från en allmänteoretisk lärarroll till en allmänpedagogisk är i vårt fall 

till viss del intressant. Flera av intervjupersonerna uppmärksammar att pedagogiska möten 

och diskussioner ofta faller bort med anledning av tidsbrist, trots det visar utvecklingen på en 

mer pedagogisk lärarroll. Ett ytterliggare tecken på att lärarrollen är mycket personlig, 

föränderlig och svårdefinierad.  
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5. Diskussion med förslag till vidare forskning 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka vad sex lärare anser vara grunden i deras lärarroll och 

hur lärarrollen påverkas av omvärldsfaktorer. Under uppsatsen har frågor ställts om; hur 

lärarna uppfattar sin egen roll, vad lärarrollen påverkas av, hur lärare förhåller sig till 

omvärldsfaktorerna och hur rollen förändrats. Under uppsatsarbetet har främst lärarnas 

perspektiv lyfts fram, hur komplex lärarrollen faktiskt är i dagens samhälle och hur svårt 

lärarna själva kan påvisa hur omvärldsfaktorer påverkar lärarrollen.  

 

Resultatet visar tydligt att det inte finns en gemensam syn på lärarrollen och varje lärare har 

en egen uppfattning om vad rollen är och innehåller. Två av de nyexaminerade lärarna 

definierade sin roll men trots det tolkar vi resultaten som att lärarna som arbetat längre känner 

sig tryggare i rollen än de som är nyexaminerade. Detta resonemang leder oss in på vår första 

slutsats. Dels visar det sig att de yngre lärarna är mer medvetna och tydligare kan redogöra för 

sin lärarroll. Samtidigt visar det att en definition av rollen inte betyder att lärarna är trygga i 

sin roll, Detta scenario bekräftar en del av komplexiteten kring lärarrollen. Även lärarrollens 

otydliga definition, den individuella uppfattningen samt samhällets uppfattning visar på hur 

komplex lärarrollen faktiskt är idag. Vi förmodar att lärarrollens komplexitet i förlängningen 

kommer att leda till en försvagad lärarstatus. Dels tror vi att en otydlig lärarroll ökar risken 

för osäkerhet och lägre självkänsla bland lärare vilket försvagar lärarrollen. Vi antar också att 

en otydlig lärarroll leder till rollkonflikter som även det försvagar läraryrkets status. Ett 

exempel är hur de intervjuade lärarna uppfattar föräldrars och medias krav som orimliga och 

inte verklighetsförankrade. Slutligen tror vi att rollkonflikten innebär ett lägre förtroende för 

lärare bland allmänheten vilket även försvagar yrkesstatusen.  

 

Tidigare forskning har visat att lärarrollen har förändrats under 2000-talet (Stenlås, 2009). 

Stenlås studie visar att förändringarna beror främst på grund av de reformer som 

implementerades under 90-talet och 2000-talet. Resultatet från vår studie visar att lärarna som 

arbetat i skolan både innan och efter reformerna under 90-talet och 2000-talet beskriver att 

lärarrollen är förändrad. Visserligen anser alla respondenter att lärarrollen förändrats. Men det 

visar bara på att yrkessocialisationen startar innan lärarna blir verksamma lärare. Vår andra 

slutsats är att lärarnas roll tenderar att blivit mer uppfostrande och terapeutisk numera till 

skillnad från tidigare. Även tidigare forskning bekräftar detta, återigen Stenlås (2009) som 

hävdar att lärarrollen är mer allmänpedagogisk än tidigare. Dock motsätter sig utvecklingen 
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av rollen respondenternas vilja. Nästan alla intervjuade understryker att deras vilja är främst 

att undervisa. En trolig bakgrund till detta kan vara att det tar tid att förändra och anpassa 

lärarrollen. Vi förmodar att reformernas intention var att förändra och utvidga lärarrollen. 

Tidigare forskning, bland annat Stenlås (2009) och Kveli (1994) samt våra resultat tyder på 

att reformerna lyckats breda lärarrollen men vad betyder det för lärarna och läraryrket? 

Debatten under 70-talet ville fördjupa rolltolkningen (Malthén, 1978). Vi anser inte att 

utvecklingen kommit dit än, utvecklingen har hittills bara lett till en mer komplex och bredare 

lärarroll. Samhällets påverkan kanske har varit större än vad man befarade tidigare.  

 

Syftet i uppsatsen var även att undersöka hur lärarrollen påverkas av omvärldsfaktorer. Att 

intervjupersonerna påverkas är i sig inte förvånande. I den sociala verkligheten samspelar 

individer med varandra och individen påverkas både medvetet och omedvetet. Däremot hur 

lärarna förhåller sig till omvärldsfaktorerna och hur lärarrollen förändras är inte lika 

självklart. Under uppsatsarbetet har vi insett svårigheten med att undersöka hur lärarrollen 

påverkas. Respondenterna hade svårt att svara på hur lärarrollen förändrats trots att de var 

överens om att rollen påverkats och förändrats. Förklaringen till det förmodar vi vara 

osäkerheten inför vad lärarrollen är och innehåller samt att de inte reflekterat i större 

utsträckning över hur lärarrollen påverkas. Dock hade respondenterna lättare att beskriva den 

känslomässiga reflektionen hos dem själva när rollen förändrades. Den sista slutsatsen vi 

kommit fram till är att lärarnas trivsel, välmående, självkänsla och engagemang främst 

påverkades av faktorer i omvärlden. Slutligen kan vi konstatera att våra slutsatser kan 

hänföras till den mycket viktiga debatten om hur skolan förbättras och behåller den höga 

standard som skolan tidigare ansågs ha. En försvagad yrkesstatus, den paradoxala 

utvecklingen av lärarrollen samt hur omvärldsfaktorer främst påverkar lärarnas trivsel, 

välmående, självkänsla och engagemang kommer i förläningen vara avgörande komponenter 

för en välfungerande skola. Ett samhälle är beroende av en kvalitativ skola för att fortsätta 

fungera och utvecklas.  

 

En spännande och outredd fråga är vad det betyder för professionen att lärarrollen är otydlig 

och uppdelad. I andra sammanhang, exempelvis inom idrotten betonas vetskapen om sin roll i 

gruppen för trygghet och självförtroende inom gruppen eller laget. Varför pågår inte samma 

diskussioner inom forskningen kring begreppet lärarroll? I stället tenderar forskningen att 

lyfta fram fördelarna med att visa en differentierad lärarroll. Denna frågeställning skulle vara 

mycket intressant att göra en fortsätt studie kring. 
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7. Bilaga 

7.1 Intervjuguide 

Inledning 

Kan du berätta lite om din bakgrund?  
När började du studera?  

 

Rollen som lärare/ pedagog  

Vad är din titel i skolan? 

Hur kom det sig att du ville bli lärare/ pedagog?  
Hur skulle du beskriva din roll som lärare/ pedagog? 

Finns det någon kollega eller annan lärare/ pedagog som du ser som en förebild?  
Har du krav på dig som lärare/ pedagog? Om ja, i så fall vilka?  

Kan du beskriva dina förväntningar på att vara lärare/ pedagog?  
Har dina förväntningar förändrats under din tid som lärare/ pedagog? 
 

Lärare/ pedagog i omvärlden 

Vad tror du påverkar din roll som lärare/ pedagog?  

Hur tror du att skolledning, föräldrar, elever, media, läroplan, lärarutbildning, kollegor och 
skolkultur påverkar din roll som lärare/ pedagog?  

Hur vill du att andra ska uppfatta din roll som lärare?  
Finns det andra yttre omvärldsfaktorer som påverkar din roll? Om ja, vilka?  

Diskuterar du och dina kollegor er roll som lärare/ pedagog? 
 

Effekten och förändringen 

(JA) Vilka konsekvenser och effekter har dessa faktorer på din roll som lärare/ pedagog?  
(NEJ) Hur gör du för att inte påverkas av de yttre faktorerna som är runt dig som lärare/ 
pedagog? 
Vad driver dig som lärare? 

Hur påverkas din roll positivt/ negativt?  
Trivs du i ditt yrke och i lärarrollen? 

Är din syn på lärare/ pedagog och deras roll densamma som när du började? 
 


