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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare uppfattar sin roll i klassrummet och hur 

de ser på sin yrkesroll med hjälp av olika syn på roller. Genom kvalitativa intervjuer 

med fyra etablerade lärare och två lärarstudenter har jag med hjälp av en induktiv ansats 

undersökt fenomenet roller för att på så sätt få en djupare förståelse. Under studiens 

gång har jag fokuserat på lärarnas egen föreställning. Jag har avgränsat mig till att 

intervjua lärare på en skola i Stockholm av flera anledningar, dels på grund av att det 

finns en intressant aspekt i hur lärare på just den här skolan ser på roller, dels att jag lätt 

kunde få tillgång till forskningsfältet. Intervjufrågorna byggde på följande tre teman; 

förväntningar, erfarenhet och roller. Efter dessa teman har jag kodat materialet.   

För att få ytterligare förståelse i hur en individ skapar en yrkesroll har jag tittat på två 

studier av hur läkarstudenter formar sin yrkesroll. Dessa studier visar på att studenter 

under deras utbildning genomgår en professionalisering som leder till objektivering och 

distansering för att klara av det vardagliga arbetet i nära kontakt med människor.   

De resultat jag har fått fram under studien pekar på att en individ har flera deljag, 

varav det jaget individen intar på en arbetsplats är ett av dem. Meningarna huruvida 

man som lärare spelar en roll vid undervisning går isär, de flesta menar att de snarare 

handlar om att vara personlig och ge av sig själv utan att dela med sig av för mycket. 

Det är individen själv som är lärare men de mest privata rollerna är inte de som 

framträder tydligast vid undervisning. Men att vissa lärare kallar det för skådespel och 

att andra menar att de är sig själva kan bero på hur individen har socialiserats in i 

samhället.  

Nyckelord 

Yrkesroll, lärare, roller, jaget och självet, socialisering, privat och professionellt. 
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Inledning 

Skillnaden mellan den privata och den professionella rollen kan vara svår att skilja på i 

arbetslivet. Hur ser läraren på sin yrkesroll? Hur mycket av sig själv anser läraren att denne 

tar med sig in i ett klassrum? Vad anser läraren att erfarenhet av undervisning har för 

påverkan för att kunna skilja det privata från det professionella? 

Det är frågor jag ska besvara med hjälp av olika syn på roller. Goffman menar att det finns 

flera olika roller att spela beroende på vilken situation individen ifråga befinner sig i. En 

individ kan exempelvis spela rollen som dotter, mamma, väninna, fru, älskarinna, kollega, 

chef och så vidare. Ett sätt att hantera de många rollerna på menar Goffman (Goffman, 1961: 

90), är att låta de roller individen inte behöver ligga vilande för att vid ett annat tillfälle plocka 

fram dem. Varje individ har ett fåtal roller som är de viktigaste och mest dominanta rollerna, 

det kan hjälpa individen med roller som är motsägelsefulla exempelvis examinator och en 

förstående person som vill väl. Mead har ett annat sätt att se på det. Han delar in en individ i 

ett jag och ett själv, där självet är det som kan reflektera, det som styr jaget och det som 

handlar i presens. Vidare menar Mead (1976/1995: 114) att jaget består av flera deljag 

exempelvis kamratjag, frujag, mammajag. Ett av dessa deljag är det ”jag” som en individ 

använder sig av i sitt yrkesliv. Det är denna del av jaget som jag ska försöka komma åt i 

uppsatsen och jag syftar på när jag använder ordet yrkesroll. Anledningen till att jag väljer att 

studera hur lärare uppfattar sin roll är att det, liksom det är för andra yrkesgrupper som arbetar 

i nära relation till andra människor, kan finnas svårigheter i att skilja på det privata och det 

professionella om man blir allt för engagerad i sitt arbete. Goffman menar att ju oftare man 

använder sig av en roll, desto mer hängiven blir man (Goffman, 1961:89) och yrkesrollen är 

en roll individer använder sig av under många timmar i veckan och en stor del av sitt liv.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare uppfattar sin roll och hur de tänker om 

sin yrkesroll. Med hjälp av referenskategorin lärarstudenter vill jag se hur tankarna kring den 

egna rollen utvecklas från utbildningstiden och hur de ser ut för en lärare som är etablerad på 
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arbetsmarknaden. Det leder mig till en huvudfråga vilken jag kommer att besvara med ett 

antal underfrågor; 

 

Hur ser läraren på sin yrkesroll? 

 Hur gör läraren för att skilja den professionella rollen från det privata? 

 Hur mycket av sig själv anser läraren att denne tar med sig in i ett klassrum? 

 Vad anser läraren att erfarenhet av undervisning har för påverkan för att kunna skilja 

det privata från det professionella? 

Avgränsning 

Jag har valt att intervjua lärare som arbetar i grundskolan med årskurs 4-9. Anledningen till 

att det föll sig så var att jag hade en kontakt på en skola som kunde ge mig tillträde till fältet 

och hjälpa mig med att komma i kontakt med informanter. Lärarstudenterna som jag har 

intervjuat kommer att undervisa på gymnasienivå. Det optimala hade varit att även de skulle 

undervisa i grundskolan men å andra sidan är det yrkesrollen som sådan och hur läraren 

uppfattar sig själv som jag är intresserad av så jag anser att det inte är av så stor betydelse. Jag 

väljer att inte göra någon skillnad på kön i min studie även fast det hade kunnat vara en 

intressant aspekt. Enligt statistik från SCB (www.scb.se) är andelen kvinnliga lärare i 

grundskolan drygt 75 % vilket ger ett svar till varför andelen kvinnor i min studie uppgår till 

83 %. Mer om detta i avsnittet om urval.  Slutligen väljer jag att avgränsa mig till en skola för 

att komma närmare empirisk mättnad då detta är en relativt liten studie. Med empirisk 

mättnad menar jag, som Aspers (2011: 95) skriver att det är ett tecken på att mer empiri inte 

bidrar till nya aspekter. Jag anser inte att empirin är mättad i den här studien men den är det i 

större utsträckning än om jag exempelvis hade breddat mig geografiskt.  

Mitt bidrag till den sociologiska forskningen 

Genom att fokusera på lärarnas upplevelse av att vara lärare och hur de uppfattar sin yrkesroll 

kan den här studien således bidra till att öka förståelsen för hur lärare upplever vad det är att 

vara lärare. Men den skulle även kunna appliceras på hur en individ skapar en identitet och en 

roll inom andra yrkesområden då jag tänker mig att rollskapandet kan se relativt lika ut 

oberoende av yrket.  
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Disposition  

Studien inleds ett avsnitt teori där jag kortfattat förklarar vad jag har för teoretiska 

utgångspunkter. Här går jag även in på vad som har gjorts tidigare på ämnet. Därefter kommer 

ett metodavsnitt hur jag har gått till väga, val av ansats samt hur jag har samlat in data. I 

avsnittet med resultat och analys presenterar jag vad som kom fram under intervjuerna och 

tydliggör med hjälp av citat samt en analys där jag förklarar mina resultat utifrån min 

frågeställning. Slutligen följer en diskussion med kritiska reflektioner och förslag på vidare 

forskning.  

Teori 

Jag har valt att utgå från rollteorier och i huvudsak från Erving Goffman. Andra teorier jag har 

använt mig av är George Mead (1976/1995), ”jaget och självet” och Peter L Berger och 

Thomas Luckmanns (1979/2011) teori om socialisering. Vad gäller tidigare forskning har jag 

tittat på en studie av Ulla Holm (2005/2009) där hon undersöker hur utbildningen påverkar 

människor som studerar till att arbeta med människovårdande yrken och texten ”How I 

learned what a Crook was” av Howard Becker (1993), en studie av hur läkarstudenter blir 

läkare och hur de formar sin yrkesroll.   

Erving Goffman 

Avgörande för att en individ ska kunna ta en roll är att andra individer i hans närhet, 

observatörerna, tar det på allvar och spelar med (Goffman 1959/2009: 25). Att eleverna ger 

läraren den pondus den behöver för att kunna hålla i en lektion och att de tror på att läraren 

vet vad den pratar om. Det handlar om att agera som ett team (ibid: 77) där alla medlemmar i 

teamet är beroende av varandra för att skådespelet ska kunna fortgå. Det finns vissa skillnader 

i hur en individ väljer att framstå beroende på situation. Vad vill individen ska synas utåt och 

vad väljer den att dölja för att det inte passar in i för stunden på grund av vad som utspelar sig 

runt omkring. Sartre citerad i Goffman (1959/2009: 37) beskriver en elev som spelar rollen av 

att vara en uppmärksam elev och på så sätt tröttar ut sig så att eleven till slut inte hör vad 

läraren säger. På samma sätt kan läraren spela rollen av att vara en uppmärksam lärare som 
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hör och ser och har tid att hjälpa alla elever lika mycket. Det leder till, menar Goffman vidare, 

att individen antingen uttrycker sig eller handlar. Eleven kan antingen vara duktig och 

uppmärksam men får inte något skolarbete utfört för att eleven fokuserar på att se duktig ut. 

Alternativt kan eleven få mycket skolarbete utfört medan den i lärarens ögon ser oengagerad 

ut. Något som kan te sig problematiskt i många situationer 

Goffmans dramaturgiska rollteori går ut på att livet är mer eller mindre som en 

föreställning på en teater och menar att individen gör aktiva val för att upprätthålla en fasad 

genom att avstå från sådant som inte är förknippat rollen. Läraren gör alltså aktiva val för att 

upprätthålla fasaden av att vara en lärare och för att vidmakthålla positionen som en lärare 

med pondus (Goffman, 1959/2009: 35 ff.). Om man ser platsen där läraren står som en scen, 

tavlan och pennan som lärarens rekvisita och eleverna som åskådare är läraren och eleverna 

fortfarande ett team med ett ömsesidigt beroende. En elev som inte agerar efter reglerna i 

klassrummet utan ställer sig på lärarens plats istället för att sitta på sin egen upprätthåller inte 

definitionen av situationen (ibid: 77 ff.). Men enligt Goffman är eleven är i fråga fortfarande 

medlem av teamet, det är en förutsättning för att en individ ska kunna ställa till med problem 

av det här slaget. För teamet måste hålla ihop och visa upp en gemensam hållning gentemot 

utomstående för att kunna behålla sin ställning.  

Genom att läraren väljer vad den vill visa upp innebär det också att det pågår arbete som 

inte syns utåt. För läraryrket är tiden då läraren undervisar mindre än arbetet med planering. 

Det kan enligt Goffman betyda att läraren måste arbeta hårt för att få lektionen att verka 

övertygande och naturlig (ibid: ).  

Goffman menar vidare att det som inte passar in att göra under framträdandet, på vad han 

benämner som frontstage där publiken sitter, kan man göra i hemlighet när framträdandet är 

över. Läraren släpper sin fasad i lärarrummet, som enligt Goffman agerar som backstage. 

Exempelvis kan läraren skratta åt roliga händelser som inte skulle passa sig att en lärare 

skrattade åt inför eleverna för att läraren då skulle tappa sin mask. Läraren gömmer således 

undan det som inte hör till rollen och skyltar tydligt med vad som passar in. Fel och misstag 

rättas till innan framträdandet i klassrummet börjar.  

Goffman (Goffman 1961: 94) menar att för de individer som titulerar sig lärare följer ett 

gemensamt öde men också vissa krav och skyldigheter. En individ med titeln lärare blir 

automatiskt behandlad på ett visst sätt, precis som en individ med titeln läkare eller ingenjör. 

Aspelin och Persson (2009: 86) beskriver hur en lärare bör framträda och hur denne uppfattas. 

De menar att det finns en utbredd föreställning om att lärares yrkeskompetenser handlar om 
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ämneskunskaper och metodiska knep. Stavros Louca, läraren från tvserien ”klass 9a” citerad 

av Aspelin och Persson (ibid: 85) menar snarare att en lärares yrkeskunnande innehåller såväl 

goda ämneskunskaper och förmåga att bygga goda relationer.  

Vikten av relationer och hur individer utvecklar sina roller i social interaktion med andra 

kommer jag att gå in mer på i avsnittet om George H Mead.  

George H Mead 

Mead (1976/1995) delar upp en individ i ett jag och ett själv. Jaget finns i nuet och är i ständig 

utveckling vid kontakt med andra individer. Mead menar att ett nyfött barn inte har något jag, 

utan det utveckas i takt med att barnet kommer i kontakt med andra individer och med 

erfarenhet (ibid 1976/1995: 112). Allt eftersom barnet upplever nya saker kommer det att 

relatera dessa nya händelser till redan upplevda erfarenheter för att kategorisera in det nya i ett 

välbekant fack för att på så sätt få struktur i sin tillvaro. Den som lär barnet rätt och fel är vad 

Mead kallar den generaliserande andre (ibid: 120). Det börjar som uppmuntran och 

förhållningar från familjen men grundar sig i hela samhällets regler. Till att börja med 

använder sig barnet av vad Mead kallar leken, där barnet provar olika roller exempelvis 

mamma-pappa-barn. I ett senare skede av livet övergår lek till spel. Skillnad mellan lek och 

spel är att barnet i spelet har mer regler som det förhåller sig till.  Barnet går in i andras roller 

så att det förstår hur det är att vara exempelvis mamma och med hjälp av rollspelet formar 

barnet sin egen roll, vyerna vidgas och det blir medlem i samhället (ibid: 121 ff.). Den här 

beskrivningen av hur jaget skapas är grundläggande men påverkar barnet genom hela livet. 

Den generaliserande andre har en fortsatt påverkan på individen genom hela livet, exempelvis 

vid skapandet av en yrkesroll. Samhällets syn på vad en lärare är påverkar individen som 

försöker uppfylla förväntningarna.  

Skillnaden mellan jaget och självet är förmågan att kunna reflektera över en handling. 

Jaget är det pågående erfarenhetsflöde som kan stanna upp och reflektera över vad det var 

som verkligen hände och huruvida det var en bra handling. Självet är det vi gör som är aktivt. 

Självet skapar vanor och struktur i en individs liv (ibid: 146 ff.). Om jaget utför är handling är 

den spontan, när samma handling upprepas är det självet som utför den på rutin. När jaget 

således är bortkopplat kan vi uppleva att vi handlar av bara farten utan att tänka, i själva 

verket menar Mead att vi handlar med självet på vana och rutin. När individen har lärt sig att 
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gå behöver den ingen eftertanke i det vardagliga livet för att kunna gå, det är självet som ser 

till att individen fortsätter gå. Självet är den som är ansvarig för vad jaget säger och gör.    

Vidare finns det ett övergripande jag som är uppdelat i flera deljag (1976/1995: 114), 

exempelvis kan en individ ha ett jag för barnen och ett annat för maken, ett jobbjag ett jag 

med vänner, ytterligare ett annat med ytliga bekanta och så vidare. Dessa jag är i ständig 

utveckling hela livet vid social kontakt med andra individer.  

En annan tes som är viktig för Mead (ibid:51 ff.) är hur individer utvecklas i interaktion 

med varandra. Han menar att individer reagerar på en handling och beroende på var den 

bestod i väljer hur vi ska svara på den. På samma sätt som en fråga följs av ett svar 

exemplifierar Mead det genom att beskriva hur en handling följs av en svarande handling. 

Mead exemplifierar hur den stora hunden beter sig aggressivt mot den lilla hunden varpå den 

lilla hunden reagerar genom att stoppa svansen mellan benen och fly. En större hund hade 

kunnat svara annorlunda exempelvis genom att visa än mer aggressivitet än den första hunden 

så att den i sin tur svarar genom att fly. Således menar Mead att människor lär sig inte genom 

imitation utan att vi reagerar på handlingar och svarar på ett sätt vi anser vara lämpligt baserat 

på tidigare erfarenheter. Mead menar är således att individer svarar på handlingar med en 

handling som utifrån tidigare upplevda erfarenheter anses vara den mest relevanta. På samma 

sätt utvecklas jaget i kontakt med andra individer genom kommunikation. Någonting som 

Louca (Aspelin och Persson 2009: 86) bekräftar. 

I den här uppsatsen väljer jag att fokusera på Meads teori om deljag (ibid: 114). Jag tänker 

mig att lärarrollen (yrkesjaget) finns som ett av dem samt att individer utvecklas i interaktion 

och genom samtal med andra individer. Vidare menar jag att de olika roller som Goffman 

menar att en individ har och de deljag som Mead diskuterar är två sätt att se på samma sak.  

Berger och Luckmann (1979/2011) grundar sin idé om socialisering på Meads teori om 

socialisation i det avseendet att de kallar de som står för den primära socialisationen för 

generaliserande andre. Den generaliserande andre övervakar den första socialisationen och 

guidar barnet under dess första tid i livet. Härefter ska jag gå in på deras beskrivning av hur en 

individ formar sin roll.   

Peter L Berger och Thomas Luckmann 

Berger och Luckmann (1979/2011: 153 ff.) menar att världen och samhället ska förstås både 

som en objektiv och subjektiv verklighet och att den därför utgår från tre processer. Dessa 
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processer är externalisering som är en idé eller ett föremål, objektivering där idén eller 

föremålet oberoende av dess skapare får ett eget liv och internalisering där den objektiva 

världen blir en del av den subjektiva strukturen och på så sätt blir befäst. Med andra ord är det 

en individ som skapar en metod för exempelvis hur undervisning ska gå till. Skaparen till 

metoden för över den till lärare som anammar den i sitt sätt att undervisa och för den vidare 

till en kommande generation lärare som även de använder sig av metoden varpå metoden blir 

befäst. Dessa processer måste förstås och analyseras tillsammans för att man ska kunna se 

helheten och att individen är en del av detta varför den ska förstås på samma sätt. Individen är 

inte en del av detta direkt utan den föds ”ren”. Det första barnet går igenom är internalisering 

då barnet försöker förstå hur en annan individs verklighet ser ut i enlighet med processerna för 

externalisering, objektivering och internalisering. Barnet kan inte förstå vad det första 

jollrandet innebär men med tiden kommer det bli objektiverat genom att barnet förstår 

innebörden och svarar, varpå det blir internaliserat. Barnet provar andra roller genom vad 

Berger och Luckmann kallar rollövertagande där barnet exempelvis genom mamma-pappa-

barnlek provar på hur det är att vara i andra roller.  Det mynnar ut i att vi får en gemensam 

värld och så länge båda individerna uppfattar världen på samma sätt, att såväl lagar som 

oskrivna regler har samma betydelse kommer individerna kunna fungera i samma livsvärld. 

När barnet har gått igenom denna process är det medlem av samhället (ibid, 1979/2011: 154). 

Stadiet som barnet går igenom under sina första levnadsår när det i huvudsak har kontakt 

med sin familj, släkt och nära vänner är vad Berger och Luckmann kallar primär socialisation 

(ibid 1979/2011: 154). Den primära socialisationen är den viktigaste delen i en individs liv då 

det är vad som lägger grundstenarna för hur individen kommer att uppfatta världen. Vad som 

innefattar den primära socialisationen är beroende på i vilket land, i vilken stad och vilken 

stadsdel barnet växer upp men också vilken status familjen besitter. Individerna i barnets 

närhet, utifrån sina preferenser väljer vad de anser vara viktigt att förmedla och därmed 

försakar vad de anser mindre viktigt.  

I den sekundära socialisationen får barnet kontakt med individer utanför dess omedelbara 

närhet exempelvis skolan, bekanta och obekanta individer och genom media. Här vidgas 

vyerna för barnet men det är fortfarande präglat av den primära socialisationen. En individ 

som har vuxit upp i lyx och överflöd kommer senare i livet att fatta beslut utifrån det 

synsättet. Genom sekundär socialisation lär sig individen till exempel hur den ska föra sig 

bland andra och det språk som är nödvändigt i yrkeslivet. Lärarstudenter lär sig vad som 

förväntas av dem som färdigutbildade lärare under tiden som de studerar. De lär sig passande 
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terminologi och hur man ska agera och vad som förväntas av dem som lärare. Här kan den 

individ vars primära socialisation krockar med den sekundära socialisationen få problem med 

att livsvärldarna inte stämmer överens. En individ som inte har en akademisk bakgrund med 

sig från hemmet kan uppleva språkbruk och värderingar som främmande på universitetet då 

dennes föräldrar inte har presenterat dem under den primära socialisationen.  

Den primära och sekundära socialisationen är Berger och Luckmanns (ibid) sätt att förklara 

vad som ligger till grund för hur en individ skapar en roll. Vidare menar de att individer intar 

en roll och handlar i enighet med hur rollen är utformad (ibid: 92). En individ som intar rollen 

som lärare handlar då som en lärare ska enligt internaliserade rutiner. Det innebär att lärare är 

utbytbara (1979/2011: 166 ff.) i den meningen att alla kan arbeta lärare för den sekundära 

socialisationens skull även om en lärare kan vara mer eller mindre bra på att lära ut på ett 

pedagogiskt sätt.  

Tidigare forskning 

Ulla Holm (2005/2009) har utför en studie på studenter på utbildningar i människovårdande 

yrken. Studien är till största del inriktad på läkarstuderande men även lärare omnämns. I stora 

drag kommer hon fram till att det krävs mer än, precis som titeln Det räcker inte att vara snäll 

– om empati och professionellt bemötande i människovårdande yrken, säger att vara snäll vid 

arbete med människor. Resultatet pekar på att läkarstudenter är mindre empatiska efter att de 

ha genomgått utbildningen än när de påbörjade den. Detta på grund av att utbildningen lär 

dem att distansera sig från- och objektivera patienterna för att på så sätt bygga upp en 

skyddsmur runt sig själv då det kan vara svårt för en framförallt nyutbildad läkare att hantera 

människor med psykisk och fysisk smärta. 

Howard Becker nämner i texten How I learned what a Crock was (Becker, 1993) inte hur de 

läkarstudenter han har följt under deras utbildning distanserar sig från- och objektiverar 

patienterna. Däremot lär han sig vad läkarstudenterna benämner som ”crock”. Crock är en 

hypokondrisk patient utan egentliga fysiska besvär. Dessa patienter lär sig inte studenterna 

någonting av att hjälpa då det inte finns några fysiska besvär att bota, som exempelvis ett 

hjärtfel eller en inflammerad blindtarm.  

Holm och Becker har tittat på vad som händer med studenter under tiden de utbildas och hur 

deras yrkesroll succesivt växer fram i takt med att de lär sig mer om professionen.  
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Metod och data 

För att få en djupare förståelse för hur lärare skapar sin yrkesroll har jag valt att genomföra en 

kvalitativ studie inspirerad av fenomenologisk metod baserad på intervjuer. Det 

fenomenologiska inslaget används för att förstå den levda erfarenheten av ett fenomen 

(Creswell, 2007: 57). Jag har valt att till stor del använda mig av en induktiv ansats och låtit 

empirin forma studien. Bryman (2002:22 ff) anser att induktiv ansats ofta förknippas med 

kvalitativ metod och att den går ut på generaliseringar med utgångspunkt i empirin för att 

generera en teori. Vidare menar Bryman att det vanligaste dock inte är att lyckas generera en 

teori utan snarare att forskaren kan göra generaliseringar utifrån sitt insamlade material. Det 

är vad jag anser att jag kommer att kunna göra på den här nivån. Motsatsen till den induktiva 

ansatsen är den deduktiva som utgår från en teori, forskaren formulerar en hypotes, samlar in 

data, får ett resultat varav hypotesen bekräftas eller förkastas och slutligen kan teorin 

eventuellt omformuleras (Bryman, 2002). Den metoden är vanligare vid kvantitativa 

undersökningar. Dock kan nämnas att jag i inledningen av studien hade jag vissa hypoteser 

och med utgångspunkt i dem kunde jag forma ett första utkast till frågeställning. Den 

frågeställningen har sedan dess reviderats ett antal gånger, dels för att studien har ändrat 

riktning och för att passa empirin.  

En ytterligare anledning till att jag har valt den induktiva ansatsen är att jag ville låta 

empirin styra för att underlätta arbetet med att lägga undan min egen förförståelse i så stor 

mån som möjligt. Vid utförandet av kvalitativa intervjuer inspirerade av en fenomenologisk 

metod menar Creswell (2007: 60) att det i huvudsak innebär att identifiera ett fenomen genom 

att studera och samla in data från individer som har upplevt fenomenet. Nedan kommer jag att 

beskriva hur och diskutera varför. 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

Aspers (2011: 135) menar att samtal är det bästa sättet för att förstå varför andra handlar, 

tycker och tänker som de gör. Eftersom syftet med min studie är att förstå hur lärare upplever 

sin yrkesroll väljer jag att basera min empiri på intervjuer.  

För att samla empiri jag har intervjuat tre lärare och två lärarstudenter. Alla intervjuer med 

undantag för intervju 4 är 45 minuter långa, jag har bandat dem och de har utförts ostört i 
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avskilda rum. Anledningen till att intervjun med informant 4 varade bara i 30 minuter var på 

grund av att hon inte hade mer tid den dagen och att jag behövde göra intervjun vid det 

tillfället. Trots det lyckades jag ställa alla frågor som var med i intervjuguiden även om svaren 

inte blev lika utförliga som i de övriga intervjuerna. 

Utformandet av intervjuguiden gjorde jag efter min frågeställning utifrån tre teman, 

förväntningar, roll och erfarenhet. Jag fokuserade på att hålla frågorna öppna för att lämna ett 

friare tolkningsutrymme. Efter att ha läst in mig på teorier formulerat intervjuguiden var det 

lätt, som Aspers (2011: 135) menar att i förväg tänka ut vad informanterna skulle svara.  Det 

kan leda till att man tänker ut följdfrågor och på så sätt styr intervjun. Jag tycker att jag 

lyckades bra med det genom att jag inte numrerade frågorna utan snarade delade in dem i 

teman (ibid: 144) och att jag ställde frågorna som det sedan föll sig mest naturligt under 

samtalets gång.  

Den första intervjun, som var med en lärare, fick agera förstudie. Den varade i 45 minuter 

lång och jag ansåg att jag fick utförliga svar på mina frågor, varför jag avser att låta den ingå 

och behandla den som övriga intervjuer.  Jag behövde inte göra väsentliga förändringar i 

intervjuguiden till de följande intervjuerna. Vad jag däremot tänkte på under kommande 

intervjuer var att plocka upp vad som kommit fram under tidigare intervjuer för att se vad 

andra informanter ansåg. Exempel på sådant ämne var huruvida det utspelas ett skådespel i 

klassrummet och vad som går att låtsas framför eleverna.  

En kompletterande intervju genomfördes på grund av att jag hade missat att plocka upp 

vissa begrepp under intervjuerna med lärare och lärarstudenterna. För att snabbt få tag på en 

informant kontaktade jag en person i min närhet som sedan en tid tillbaka är pensionerad 

lärare. Den sista informanten är en man som har varit verksam 10 år i grundskolan och 30 år 

på lärarhögskolan i Stockholm. Det var en kompletterande intervju, 20 minuter, och fokus var 

att prata om didaktik då det var något alla mina informanter nämnt. Både lärarutbildningen 

och lärande i praktiken fokuserar på didaktik varför det kändes viktigt att få klarhet i 

begreppet.  

Urval 

Lärarna jag har intervjuat arbetar på en kommunal skola i en stockholmsförort och har +10 års 

erfarenhet från undervisning. Jag fick tillgång till fältet och kom i kontakt med lärarna via 

studierektorn på den här skolan som var min klassföreståndare i mellan- och högstadiet. 
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Genom att jag förklarade syftet med min studie för henne fick jag mailadresser till tre lärare 

som var intresserade av att ställa upp på en intervju och dessa tre intervjuer genomfördes.  

Informant 1,2, 3 och 6 är lärare. Informant 1 arbetar som specialpedagog men även utbildad 

dramapedagog. Informant 2 arbetar som svenska och engelskalärare och informant 3 är SO-

lärare. Informant 6 är pensionerad sedan en tid tillbaka men har arbetat som slöjdlärare och 

undervisat på lärarhögskolan.  

Studenterna kom jag i kontakt med på Stockholms Universitet. Jag hade gått i en 

parallellklass till en av dem under mellan- och högstadiet men sedan dess har vi inte haft 

kontakt. Studenterna är inne på sitt tredje år och läser ett så kallat kombinationsprogram som 

är 330 HP där de utbildas i två gymnasieämnen varav master i ett av dem. Tanken med 

programmet är att studenterna kan gå vidare och antingen forska eller arbeta som lärare. Båda 

lärarstudenterna går samma utbildning så genom snöbollsmetoden kom jag i kontakt med min 

andra informant på lärarutbildningen. Hon blev intresserad av att vara med när hon fick höra 

om syftet med min studie. Jag kommer benämna dem som informant 4 och 5. 

Intervjuerna transkriberades och jag har kodat dem dels med hjälp av marginalmetoden 

men också genom att jag markerade relevanta citat och delade in i ett schema efter mina tre 

teman, roller, erfarenhet och förväntningar. Jag skrev anteckningar redan under arbetet med 

transkriberingen för att direkt få kontroll över materialet.  

 

Anledningen till den skeva könsfördelningen bland mina informanter kan dels förklaras 

med statistik från Statistiska centralbyrån. Enligt SCB (www.scb.se) var antalet kvinnliga 

lärare i grundskolan för läsåret 2011/12 76,1 % och 23,9 % är män. I min studie är ungefär 

16.7 % män, det vill säga något lägre, men är ändå representativt för hur det ser ut i 

grundskolan.   

Etiska aspekter 

Jag hade från början tänkt göra observationer i ett klassrum för att kunna jämföra vad lärarna 

säger med hur de faktiskt agerar för att på så sätt få en djupare förståelse av lärarnas 

berättelser. Men också för att kunna besvara frågor som hur mycket läraren verkligen 

distanserar sig från sig själv och hur mycket läraren tar med sig av sig själv in i klassrummet 

utifrån vad jag uppfattar.  Dock anser jag att det finns en del etiska problem med att sitta med 

i ett klassrum. Hamrén (2011: 42) menar att det finns flera problematiska aspekter att ta 

hänsyn till vid forskning genom observation vare sig den är öppen eller dold. Jag hade för 
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avsikt att utföra en öppen observation men här uppstår frågan hur öppen ska den vara? Är det 

tillräckligt att meddela rektor, lärare och klassen som jag vill göra mina observationer i eller 

behöver jag även ta kontakt med elevernas föräldrar? Hamrén (ibid) menar att det vanligaste 

är att forskaren har ett skriftligt godkännande i förväg. I den här studien var tanken att i 

huvudsak observera lärare och deras roll men det hade inte gått att undvika observation av 

eleverna.  Kravet att inte röja de observerades identitet hade i mitt fall varit ett mindre 

problem då det inte framgår vilken skola jag har varit i. Dock valde jag att avstå från 

observationer och istället skriva om min frågeställning så den passar för intervjuer.  

Informanterna som jag intervjuade meddelades att samtalet skulle spelas in men att jag var 

den enda som skulle lyssna på det och att de skulle vara anonyma i uppsatsen. Jag benämner 

mina informanter som ett nummer istället för deras riktiga namn. Således kommer citat inte 

att kunna knytas till den individ som har sagt det (ibid: 68).  

Min förförståelse 

Creswell (2007: 62) betonar hur svårt det är, för att inte säga omöjligt, att lägga undan sin 

egen förförståelse under tiden man utför kvalitativa intervjuer. Det anser han att forskaren kan 

lösa genom att ge läsaren en bild av sin förförståelse för att denne ska kunna avgöra hur väl 

man som forskare har lyckats lägga undan sina egna tankar. 

 Min bild av en lärare är att somliga individer har egenskaper med sig (arv eller miljö, det 

är en annan studie) som ger dem en viss fallenhet att på ett pedagogiskt och stimulerande sätt 

göra undervisning till någonting roligt. Att genomföra dessa intervjuer har presenterat en 

annan bild av undervisning och jag har förstått att bilden en elev har av yrket lärare endast är 

en mycket liten del av det egentliga arbetet. Under intervjuerna upptäckte jag svårigheten att 

bevara neutralitet vid de tillfällen då informanterna träffade mitt i prick i förhållande till min 

teori. 

Resultat och analys 

Vad är en lärare? Utifrån mitt insamlade material kan jag dra slutsatsen att en lärare är en 

viktig person som kan ses som en förebild. En lärare ska ha god ämneskunskap och vara en 
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bra pedagog. Läraren ska dessutom fungera som allt från en extra mamma, vägledare och 

mentor till psykolog, men även som någon som sätter gränser och talar om moral, om vad 

som är rätt och riktigt.  

Man kan va en otroligt viktig person i en människas liv.
1
 (Informant 1) 

 

Min bild av lärare dels så tänker jag att man besitter en form av ämneskunskap men det 

är liksom bara en del, sen är du också en förebild och en människa alltså... (Informant 2) 

 

Det är väl engagemang som jag… iaf det som jag VILL tänka… det är engagemang 

och samtidigt är det nån sorts formell bit också som kommer upp. Att man 

organiserar, bedömer, strukturerar… knut i nacken och pekpinne. (Informant 3) 

Det är ju vanligt då bland föreläsare som har disputerat eller professorer. Som är 

dötråkiga att lyssna på, dom kan mycket men dom har inte förmåga att sprida sin 

kunskap va. Det är en konst. Det är en jättekonst. (Informant 6) 

Lärarstudenternas bild av vad en lärare är stämmer väl överens med de etablerade lärarnas 

bild; 

En lärare är såå många, ja så många roller. Det är en ledare, en mentor, en person 

som visar vägen. (Informant 4) 

Lärare är allt. Dom måste vara kuratorer och psykologer och föräldrar och 

vägledare och pedagoger och just det här vara superbra på ämnet och de ska stå ut 

med det mesta… (Informant 5) 

Dessa citat visar på att lärarnas och studentermas upplevelse av vad en lärare stämmer väl 

överens med varandra. Tvärtom mot Berger och Luckmanns (1979/2011:153) påstående anser 

de det krävs vissa speciella egenskaper för att vara lärare. Här nedan kommer jag att redovisa 

mina resultat kopplat till frågeställningen, roll, privat och professionellt, distansering och 

erfarenhet.  

                                                 

1 Samtliga citat är redigerade för bättre läsbarhet.  
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Roller 

Svaren från mina informanter varierar huruvida de ser på läraryrket som en roll i bemärkelsen 

av att det kan likställas med skådespel. Samtliga informanter anser att läraryrket är ett jobb 

men att det samtidigt krävs engagemang och vilja. Dessutom krävs det någonting mer för att 

kunna bli en ”bra” lärare, egenskaper som de har svårt att sätta fingret på vad det är, 

Jag tror inte alla har fallenhet att stå inför grupp och leda grupp. Utan man har mer 

eller mindre fallenhet. Visst man kan träna upp det men jag tror inte att alla kan det. 

Jag har vid två tillfällen avrått mina lärarstudenter från att bli lärare. (Informant 2) 

Som tidigare nämnts anser Berger och Luckmann att rollen i sig finns oavsett individen 

och att vem som helst kan inta en roll som exempelvis lärare, dock med varierande resultat 

(ibid: 166 ff.). Rollerna skapas utifrån individers handlingar som i samband med att 

handlingen utförs internaliserar rollen (ibid: 89 ff). Vidare menar de att en individ som utför 

handlingar som är förknippade med lärarrollen intar rollen lärare. Läraren ingår som en del i 

helheten i institutionen skola. Rektor, andra lärare och elever är andra delar som tillsammans 

utgör institutionen skola. Beroende på hur verkligt dessa individer kan spela sina roller 

förverkligar de vad Berger och Luckmann (ibid: 92) kallar dramat på scenen, skolan. Genom 

att handlingarna upprepas upprätthålls vad vi kallar för skola.  

Berger och Luckmann bekräftar här Meads teori (1976/1995: 51ff) som utgår från att 

individer utvecklas i interaktion med andra individer, han ser sociala handlingar som ett 

samspel med gester. Den första parten höjer handen och vinkar varpå den andra parten svarar 

genom att vinka tillbaka. Detta samspel kan förstärka en osäker individ och istället skapa 

trygghet, liksom det kan framkalla än mer osäkerhet hos en individ som inte utstrålar 

självsäkerhet och tro på sig själv beroende på den första partens gest ger uttryck för. Även 

Aspelin och Person (2009) och Engdahl (2009) som är influerad av Mead, är inne på det 

spåret. De uttrycker det som att man formas i samverkan med andra individer, i det här fallet 

elever och kollegor.  

Både Mead (1976/1995) och Berger och Luckmann (1979/2011) poängterar att dialog är en 

viktig i rollskapande. För informant 4 gör dialogen henne tryggare i sin lärarroll. Något som 

även lärarinformanterna 1 och 3 håller med om. Om man inte har en tydlig roll är det lättare 

för både kollegor och föräldrar till eleverna att ifrågasätta den vilket kan bli problematiskt. 

Precis som att läraren ställer krav på eleverna att de ska bete sig som elever, finns det krav att 
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lärarna ska bete sig som lärare. Om det då är otydligt vad som ingår i rollen som lärare blir det 

svårare för läraren att stå upp för att vad man gör är rätt.  

Så att det är ju det där i en organisation så skapar man skapar ju sin egen roll men 

man gör det inte själv. Man gör det ju utifrån en arbetsbeskrivning och den 

kommunikation man kan skapa med de andra. Sen kan ju de köpa det eller inte… 

och bekräfta det eller försöka göra en till någonting annat... (Informant 1) 

Informant 4, som har arbetat som lärarvikare under tiden då hon studerar bekräftar det 

genom att betona hur viktigt det är att skapa en dialog med eleverna som därför ger henne 

feedback på hennes undervisning. Med hjälp av dialogen kan hon utvecklas som lärare, något 

som hon framhåller värdet av då hon fortfarande anser att hon har långt kvar till att bli en 

”färdig” lärare. 

… om du är öppen för dialog. Är du inte det så tror jag inte att [jag kommer att 

utvecklas]
 2

 men om du har en bra kommunikation så kan du få den respons att de 

själva ger dig. Feedback av det som funkar och det som inte funkar. (Informant 4) 

Sartre, citerad i Goffman (Goffman, 1974: 71), beskriver en kypare som rör sig lite för snabbt 

och lite för bestämt och det ser mer ut som att han leker att han är en kypare på ett café 

eftersom rörelserna ser tillgjorda ut. Kyparen lyckas inte övertyga gästerna om att han är trygg 

i sin roll eftersom han inte kan utföra rörelsemönstret på ett övertygande sätt. På samma sätt 

visar lärarstudenterna på hur de provar sig fram innan de hittar sitt sätt att vara lärare på. Men 

även lärarna menar att det är en process att bli lärare. Engdahl (2009:49 ff.) menar att vi lär 

oss våra roller genom att leka med dem och att det är den rollen vi oftast leker som vi sedan 

kommer att associera till som den mest personliga rollen. Informant 4 beskriver hur hon i 

början provar sig fram genom att testa olika didaktiska metoder för att på så sätt komma fram 

till vad som passar bäst för henne och eleverna. Hon leker med sin roll som lärare för att 

känna in situationen och forma sin yrkesroll. 

Och den perioden, just den perioden försökte jag med flera didaktiska
3
 metoder för 

att liksom se vad som fungerar bäst. Det var under den tiden som jag… ville prova 

allt. (Informant 4) 

                                                 

2Inom [] förtydligande av författaren av vad informanten menar. 

3 Didaktik är ett begrepp som återkommer under intervjuerna. En slagning i Svenska akademins ordlista 

(2003: 135) förklarar det som: en undervisningslära el. konst, undervisande diktning, mm.  
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För att sammanfatta har jag genom mina informanter kommit fram till att läraren skapar sin 

yrkesroll i interaktion med andra, både kollegor och elever. Något som är viktigt för 

rollskapandet är att individen får stöd i processen som börjar som en trevande lek (Berger och 

Luckmann, 1979/2011, Engdahl 2009). Men huruvida informanterna ser deras lärarjag som en 

roll eller som en del av dem själva varierar.  

Lärarjaget 

Nyfikenhet och engagemang är två egenskaper som återkommer hos de informanter jag har 

talat med. Empati är en annan beskrivning av en person som arbetar med människor, som jag 

hittar i Holms (1995/2009) resonemang. Holm menar att empati i grund och botten handlar 

om att förstå och att ha medkänsla (ibid: 90). Vidare menar hon att empatisk förmåga är 

någonting som man kan lära sig att bli bättre på genom olika metoder även om individen 

upplever att den empatiska förmågan inte är tillräcklig. I och med den ständigt pågående 

socialiseringen (Mead, 1976/1995, Berger och Luckmann, 1979/2011) och genom social 

interaktion kan individen utveckla en förmåga att fånga upp och förstå hur andra människor 

känner. Flera av informanterna menar att de istället har flera ”jag” än att de går in i en roll när 

det är i klassrummet och att det hjälper dem att skilja det privata från det professionella. 

Informant 2 uttrycker det som att hon med eleverna  

… ska vara personlig utan att bli privat. (Informant 2) 

Det är en fin balansgång för att det inte ska rinna över åt något håll men att det ibland kan 

leda till att hennes ”lärarjag” ibland tar över 

… när man liksom säger till ungdomar på tunnelbanan. Eller som min sambo kan 

säga ibland att nu pratar du med mig med den där lärarrösten. (Informant 2) 

Informant 5 har brottats mycket med vem hon ska vara när hon kliver in i klassrummet som 

lärare.  

Men jag känner så här VEM ska jag vara när jag är i klassrummet. Ska jag vara den 

här förortsdelen av mig själv? Ska jag vara liksom medelklassdelen av mig själv? 

Ska jag va… alltså jag tänkte vi pratade mycket om klass och så där vad är jag för 

nåt vem är det jag ska vara i klassrummet. Och tillslut liksom analyserade jag mig 

själv och tänkte så här jag har ingen speciell klass alltså jag har ingen speciell 

tillhörighetet någonstans. (Informant 5) 

Efter vad informant 5 kallade en mindre livskris över en helg kom hon fram till att; 
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Jag är ju inte ingenting, jag är ALLT. (Informant 5) 

Men informanterna, lärare och framförallt lärarstudenterna, hävdar att det inte går att låtsas 

vara en lärare. 

Dom vet när du gillar att vara där och när du inte gör det. Det har man själv 

upplevt som student när man är med en lärare här i universitetet med en lärare som 

brinner för det man gör. Det han gör. Man ser det man ser det i ögonen man ser det 

i kroppsspråket man ser det i allt. Kommunikationen med studenterna. (Informant 4) 

Det finns en tydlig bild av att lärarna och studenterna anser att de har flera jag som de 

använder sig av vid olika situationer (Mead, 1976/1995: 114). Även om lärarjaget hela tiden 

finns vilande i bakhuvudet är det någonting de kan välja att gömma undan.  

Privat och professionellt 

Flera informanter återkommer till det faktum att rollen som lärare ”bara” är ett yrke, som de 

utför för att få en inkomst, när de kommer hem lägger de av sig rollen som lärare och tar i 

stället på sig andra, privata roller som exempelvis mamma. Det stärker Meads teori 

(1976/1995: 114) om att en individ har flera deljag som man hela tiden bär med sig. Även de 

deljag som man inte använder för tillfället finns i bakgrunden och påverkar det deljag som är 

aktivt. Informant tre stärker i citatet ovan Meads teori om deljag när hon poängterar att hon är 

sig själv i klassrummet men i sig själv har fler olika roller. 

Alltså jag är ju en person både här [som lärare] och i mitt privatliv men jag liksom 

använder den på olika sätt. Och det har jag tänkt på jättemycket hur jag ser på mig 

själv i min roll, det där att våga vara personlig. (Informant 2) 

Goffman (1961:89) menar att individer blir mer engagerade i en roll de utför ofta och tvärtom 

att det är dumdristigt att bli engagerad i en roll man sällan utför. Gemensamt hos alla 

informanter är att de är engagerade i sitt arbete och sin roll, de brinner för sitt yrke och känner 

en stor passion för vad det gör. Är det för att de utför rollen ofta eller är det för att de som 

väljer att arbeta som lärare trivs med att arbeta med människor. Kanske till och med mer för 

att de arbetar med människor och ser hur eleverna utvecklas. Men kanske också för att det 

speciellt i början av det yrkesverksamma livet är svårt att släppa lärarrollen privat.   

Informant 5 skrattar och svarar på frågan hur mycket hennes arbete påverkar henne privat; 
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Jag vet inte vad det skulle vara… att jag är lite sån här besserwisser kanske och 

alltid vill vinna i Trivial Pursuit. (Informant 3) 

Men menar att hon som är SO-lärare har kommande lektioner i bakhuvudet även då hon är 

ledig och samlar material till sina lektioner baserat på vad hon ser och hör. Vilket stärker 

Meads (1976/1995: 114) teori om att det mest dominerande deljaget är det mest närvarande 

även i situationer då den delen av jaget inte används primärt.  

Distansering  

I mitt insamlade material är det två av mina sex informanter pratar om lärarrollen som just en 

roll, något de kan kliva in i och även gå ur. Dessa två är lärare med lång erfarenhet av 

undervisning. I det här citatet som är ett svar på frågan hur hon tänker angående kläder och 

utseende i klassrummet ser jag ett stöd för Goffmans teorier om fasad liksom att hon går in i 

en roll när hon ska undervisa.  

Och kläder och så det är ju ett sätt att upprätthålla en profession att det är en del av 

en yrkesroll och tänka på att man är hyfsat klädd. Jag försöker nog tänka på att jag 

ska vara försöka vara neutralt klädd. Så att man inte stör liksom… mer medveten 

om hur jag klär mig när jag går till jobbet än vad jag är privat. När jag målar mig 

så tänker jag att… där tänker jag att jag ska se likadan ut varje dag. Jag skulle 

aldrig gå till skolan omålad men jag har inga problem att inte vara målad när jag 

är ledig privat eller sådär. Fast det är nog också när eleverna inte är här om dom 

har sommarlov eller om vi jobbar på studiedagar då kan jag fullkomligt skita i det. 

Ta på mig nåt bara och sno ihop håret, det är inte så viktigt. Men när jag är här och 

ska funka med eleverna då är jag jättenoga med att det ska vara ungefär likadant 

och det är lite konstigt… (skrattar) jag vet inte. Det har nog lite med det är nog en 

mask så där… vad jag vill framträda som och jag tycker inte om att få massa 

uppmärksamhetet för kläder eller sådär… eller jag skulle aldrig färga håret i nåt 

galet… (Informant 3) 

Även informant 1 som menar att det kan underlätta att se lärarrollen och undervisning som ett 

skådespel och framför allt om det är en grupp elever hon är nervös inför kan det underlätta att 

gå utanför sig själv och in i en annan roll; 

Hur man över huvud taget kommer in i ett rum, du kan jobba i detalj med det, hur du 

pratar vilka du tittar på, hur du rör dig. Det är som ett skådespel. Varenda lektion. 
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Lite så kan man se det faktiskt. Då blir det nästan lättare och… komma ur sig själv 

ibland. Speciellt om det är en grupp man är nervös inför tror jag. Kan man på nåt 

sätt, det blir ett professionellt jag då som man går in som och inte går in som sig 

själv. (Informant 1)  

Fyra av informanterna menar däremot att de inte spelar en roll men att de väljer vilken del av 

sig själv de vill visa upp. Precis som jag har diskuterat tidigare i avsnittet om privat och 

professionellt är det en skillnad på att vara privat och att vara personlig, men det är även 

skillnad på hur informanterna ser på lärarrollen. Informant 2 menar att hon inte skådespelar 

när hon verkligen inte behöver det. 

Nej det tror jag inte. Man kan ju använda det ibland att man kan… spela på 

starkare känslor än vad man kanske egentligen känner för saker får man hålla igen 

lite och inte så här… (Informant 2) 

Hon använder skådespelandet för att förstärka eller ta sig ur situationer som hon privat kan 

tycka är roliga eller när hon måste upprätthålla sin pondus och position som lärare och vara 

allvarlig. Sammanfattningsvis anser informanterna att de är sig själva i klassrummet men att 

de däremot väljer vad de vill visa upp. De skiljer på det privata och det professionella genom 

att välja hur de agerar och vad de pratar med eleverna om.  

Erfarenhet 

En gemensam nämnare hos både lärare och studenter är att de ser utvecklandet av lärarrollen 

som en process som sker stegvis med hjälp av erfarenhet. Den här frågan är en spekulering för 

studenterna, men i och med att informant 4 har undervisat lärarvikarie under 8 månader vid 

sidan av studierna har hon ändå på fötterna när hon som svar på frågan huruvida man kan vara 

en bra lärare från början;  

… om man är det så har man mycket tur. Men jag tror att man blir bättre och bättre, 

man utvecklas. (Informant 4) 

Alla lärare menar att de under den första tiden som lärare var mer osäkra på undervisning men 

att det med erfarenhet och samtal med kollegor har blivit stärkta i sitt sätt att undervisa. De 

har hittat sitt sätt att vara på och kunnat applicera vad de lärt sig under utbildningen och göra 

det till deras eget. Enligt Meads (!976/1995: 147) teori är det då självet som agerar när 

undervisningen flyter utan att de behöver reflektera över vad de gör.  
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Alltså det var mycket osäkrare, mycket mer vackligt. Och sen är jag person är ju 

väldigt mycket så att jag känner att jag alltid måste ha mycket mer på fötterna jag 

måste liksom kunna STÅ för det jag kan inte fejka så mycket för mig själv liksom… 

(Informant 1) 

Men idag kan jag särskilja på det mer att… och det kanske är för att jag måste. När 

jag har ett eget barn och liksom att nu måste jag lämna saker här att inte blanda 

ihop det professionella med det privata. (Informant 2) 

… dels så tror jag att samtal med framförallt den kollegan jag hade som har jobbat 

mycket längre. Att vi kunde samtala med det som jag mötte som blev svårt för på nåt 

sätt hade hon genomgått samma process i just den yrkesrollen som specialpedagog. 

Man möter liksom samma det är samma mekanismer som drar igång. Så dels 

samtalen med henne men också mycket eget tänkande. Och också att upptäcka att 

jag faktiskt Kan och på nåt sätt få det bevisat för mig själv. (Informant 1) 

Lärarstudenten informant 5 hoppas att hon med hjälp av erfarenhet kan bli så trygg i sig själv 

som lärare att hon; 

Eller kanske tryggare i att slippa spela en roll. (Informant 5) 

Enligt Mead är det således en självklarhet att ett nytt beteende upplevs som ovant till en 

början (ibid: 144) och att individen inte märker av att en förändring har skett förrän det gamla 

tankesättet är utbytt mot ett nytt. Han jämför det med ett nytt klädmode som till en början kan 

te sig omöjligt att bära tills individen har gått förbi skyltfönstret tillräckligt många gånger och 

slutligen ser sig själv bära kläderna. På samma sätt sker internalisering av de handlingar som 

ingår i en lärares yrkesutövning gradvis utan att den ovane läraren märker det, till den efter en 

tid är van och självet har tagit över handlingarna.  

 

I avsnittet resultat och analys har jag, för att förtydliga, kommit fram till att de lärare och 

studenter jag har intervjuat delar in sig i två grupper. Informant 1 och 3 beskriver med hjälp 

av andemeningen i Goffmans resonemang hur en individ kan inta olika roller som är mer eller 

mindre aktiva beroende på situation. Informant de övriga informanterna använder sig mer av 

Meads teori om deljag. Vad det har för betydelse ska jag resonera om i diskussionen.  
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Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att studera lärarrollen och att undersöka hur läraren ser på 

sin roll.  Jag har kommit fram till att lärarna och studenterna har olika sätt att se på sin roll, 

två av dem använder sig av Goffmans synsätt och menar att de intar olika roller, använder sig 

av en mask och att det kan underlätta att spela en roll framför eleverna. De resterande anser 

att de är sig själva i klassrummet men att de inte delar med sig av det mest privata, de 

använder sig av ett jobbjag. Som jag har diskuterat tidigare anser jag att det är två sätt att se 

på samma sak. Det kan bero på hur individen har socialiserats för att använda Mead och 

Berger och Luckmanns uttryck.  

Att det skiljer sig kan bero på olika sätt att uttrycka och förstå. En av lärarna som använder 

uttryck som skådespel är dramapedagog i botten vilket jag tror kan spela in. Jag spelade en del 

teater under mellan och högstadiet vilket kan ha betydelse för hur jag väljer att uttrycka mig. 

Att uttryck kan ha olika betydelse kan bero på socialisering (Mead, 1976/1995, Berger och 

Luckmann, 1979/2011). Egentligen kan deljag och roller bara vara olika sätt att se på samma 

sak beroende på vilket av begreppen individen känner sig trygg i att använda.  

Ett annat uttryck som jag i den här studien har upptäckt har fler betydelser är ordet 

auktoritet
4
 och auktoritär

5
. För mig betyder auktoritet en individ med pondus, som är påläst 

och har förmåga att på ett pedagogiskt och kreativt sätt få med sig en grupp. Någonting som 

även informant 6 bekräftar. En auktoritär är däremot en diktator som inte lämnar utrymme för 

eget tänkande.  

Det var det ju aldrig någon som berättade för mig och det visa säger någonting 

också historiskt om hur läroprocessen har utvecklats. Så didaktiken har väldigt 

stor betydelse idag i inlärningssituation. Ju mer kunskaper en lärare har om sitt 

ämne ju mer kan han ju lära ut. Och ju mera eller ju större och bättre förmåga 

läraren har att lära ut, det vill säga det handlar om att kunna inspirera 

mottagare… ju roligare blir det så klart för studenterna att inhämta kunskapen. 

Det är många som inte kan skillnaden mellan auktoritet och en auktoritär lärare. 

                                                 

4 En person som anseende för vederhäftighet el sakkunskap el. med makt och myndighet m.m. (Svenska 

Akademins ordlista, 2003: 39). 

5 Äv. autoritär. Maktfullkomlig, egenmäktig, diktatorisk (ibid: 39). 
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En autoritär lärare kräver att du ska förstå precis det jag säger. Men en aktoritet 

den besitter massa kunskaper, den har inget behov av att tala om för dig vad du 

ska lära dig utan det är ditt ansvar. Det extrema exemplet på en auktoritär är ju 

en diktator. Han är auktoritär. Men det finns lärare som kan vara auktoritära 

också. Nu gör du som jag säger! Punkt! Jag diskuterar inte det här! Medan en 

som har auktoritet den behöver inte det för den är så duktig. Och kan då sitt 

ämne så att den inte behöver det. (Informant 6) 

Mina informanter återkommer till sättet att klä sig neutralt, att inte vara alltför privat i 

undervisningsrummet, att föra dialog med elever men ändå behålla sin professionella 

status vilket är min innebörd av att vara auktoritet.  

Holm (1995/2009) menar att läkarstudenters empatiska förmåga reduceras under 

utbildningen. Som skäl anger hon att det öppet finns en vilja till empati och medmänsklighet 

men att det dolt finns en orientering mot distansering från- och objektivering av patienterna 

(eleverna) (ibid: 195). Vidare fortsätter hon att det är ett sätt för de nyutbildade läkarna att 

skydda sig själva från en delvis skrämmande syn av patienter med fysisk eller psykisk nöd. 

Holm befäster vad Becker kom fram till i texten How I learned what a croock was (1993). De 

läkarstuderande Becker kommer i kontakt med tar inte den patienten på lika stort allvar som 

bedöms ha psykosomatiska besvär än fysiska som bedöms som ”riktiga” sjukdomar. Dessa 

patienter får benämningen ”crock” och bedöms ta mer tid än en patient med fysiska, ”riktiga” 

besvär då den framför allt vill ha någon att prata med, och möjligheten att lära sig någonting 

bedöms som små när man har en patient med dessa besvär. Becker kommer fram till att 

inställningen bland läkarstudenterna är att för att kunna rädda en patient måste det samtidigt 

vara möjligt att ha ihjäl den (ibid: 35). Dessa läkarstudenter objektiverar patienten och 

distanserar sig från individen då de är ute efter att lära sig mer för att på sikt bli mer 

anmänbildad och på så sätt få en bättre karriär även om han inte använder sig av de uttrycken.   

Detta stämmer inte helt överens med hur Goffman ser på begreppet roller. Hans teori att 

individen blir mer engagerad i roller den utför ofta bemöts av Becker och Holm (ibid) med att 

man för att klara av det dagliga arbetet snarare distanserar sig från och objektiverar patienten 

för att sätta upp en skyddsmur kring sig själv. Däremot håller informanter med Goffman 

genom att hävda att det krävs att individen engagerar sig i rollen för att vara en pedagogisk 

lärare. Den gemensamma nämnaren hos informanterna, lärare som lärarstudenter, är att de 

visar på ett stort engagemang utan att objektivera eller distansera sig från eleverna. Men trots 

engagemanget syns det en tydlig skillnad i lärarnas privata och professionella roll. Här vill jag 
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knyta tillbaka till citatet i resultatdelen av informant 5 som hävdar att hon att i kontakt med 

eleverna; 

… är jag jättenoga med att det ska vara ungefär likadant och det är lite konstigt. 

Jag vet inte. Det har nog lite med, det är nog en mask så där. Vad jag vill framträda 

som…(Informant 5) 

Goffman menar att läraren träder in i sin roll när hon går in i klassrummet, i frontstage, och 

går ur den då hon lämnar klassrummet och istället går någonstans dit elever vanligtvis inte har 

tillträde, exempelvis lärarrummet, backstage. Läraren lämnar då sin roll och blir privatperson 

som kan släppa sin fasad. Till viss del har Goffman rätt, men det är inte riktigt så enkelt. 

Läraren blir inte privatperson när hon lämnar klassrummet. Hon har fortfarande ett yrkesjag 

som skiljer sig från jaget som hon exempelvis intar på en familjemiddag. Här kan vi skilja på 

de två yrkesjagen, det läraren intar i klassrummet och det hon intar i lärarrummet där inte 

eleverna är med.  

Dock, menar jag att till viss del att lärarna skapar en distans till eleverna eftersom de intar 

en professionell roll gentemot dem. De stänger av sin mest privata del och sina känslor för att 

upprätthålla sin status som lärare och ge alla elever samma chans. Det är nödvändigt för att 

kunna göra en objektiv bedömning vid exempelvis betygsättning.  

Vidare forskning 

Det här är en liten studie och det är svårt att göra några generaliseringar utifrån det insamlade 

materialet. Det kan vara en hint på åt vilket håll resultaten i en större studie skulle peka på. 

Vad som hade skulle kunna påverka resultatet är om lärarna hade arbetat i olika delar utav 

Stockholm men även olika delar utav Sverige för att få ett bredare perspektiv och nå en bättre 

empirisk mättnad. I och med att jag har intervjuat tre lärare som arbetar tätt tillsammans och 

två lärarstudenter som går i samma klass på lärarutbildningen, förutom den kompletterande 

studien, får relativt jämbördiga svar. En orsak till det är att individer som arbetar ihop tenderar 

att påverkas av varandra.  Jag inser därför att med fler intervjuer och med en större geografisk 

spridning, skulle sannolikheten för mer varierande svar samt en bättre empirisk mättnad öka. 

Det skulle ge ett bättre resultat  
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Bilaga 

Intervjuguider 

Lärare 

Bakgrund 

 Ålder 

 Utbildning 

 Tid i yrket och typ av lärare  

 Vad är din erfarenhet av undervisning? 

Roller 

 Hur skulle du beskriva ditt val av kläder på jobbet? Språkbruk? 

 Din egen bild av dig som lärare? Hur tror du andras bild av dig som lärare är? Hur tror 

du dina elever ser på dig som lärare? 

Förväntningar 

 Vad är din bild av en lärare? 

 Vad har du för förväntningar på yrket? 

Erfarenhet 

 Varför valde du att bli lärare? 

 Hur ser du på din yrkesroll? Hur har du hittat din yrkesroll? 

 Vad har du för tankar kring din yrkesroll? Har dessa förändrats? 

 Kommer du ihåg hur det var att undervisa i början?  

 Hur är det att undervisa nu? Förändringar? Hur? Varför? 

 

Avslutning 

 Är det någonting du skulle vilja tillägga angående din yrkesroll? Är det någonting som 

du tycker vi har missat? 
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Lärarstudenter 

Bakgrund 

 Ålder 

 Eftergymnasial utbildning 

 Vilken typ av lärare utbildar du dig till? 

 Hur länge har du studerat på lärarhögskolan? 

 Vad har du haft för tidigare yrken? 

Förväntningar 

 Vad är din bild av en lärare? 

 Vad har du för förväntningar på yrket? 

 Vad har du för förväntningar på dig som lärare? 

 Varför vill du bli lärare? 

 Hur tänker du kring att bli lärare? Är det en process? Kan alla bli lärare? 

Erfarenhet  

 Hur var praktiken? 

 Hur var det att undervisa? Vad fick du göra?  

Roller 

 Hur tänkte du om din roll under praktiken? Makt och status? Auktoritet? 

 Kan man vara en bra lärare från början? 

 Går det att fejka nervositet och osäkerhet? 

  

Avslutning 

 Är det någonting som du tycker att vi har missat? Finns det någonting om din roll eller 

läraryrket som du skulle vilja tillägga? 
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Kompletterande intervju med en lärare 

Under den kompletterande intervjun fokuserade jag på frågor om didaktik och didaktiska 

metoder.  

Bakgrund 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken årskurs undervisade du? 

Didaktik 

 Vad är didaktik? 

 Vad blev skillnaden när begreppet didaktik infördes i läroplanen? 

 Hur arbetade ni innan begreppet infördes i läroplanen? 

 Går det att jämföra sättet att lära ut innan didaktik och efter? 

 Skulle du kunna berätta någonting om didaktiska metoder? 
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