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Sammanfattning 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i läraryrkets låga status och lärares egna 

upplevelser och erfarenheter av  sin yrkesutövning. Uppsatsen syftar till att undersöka 

lärares arbetsförhållanden utifrån Karaseks och Theorells krav, kontroll och stöd-teori 

samt att undersöka hur införandet av en yrkeslegitimation och möjligheten att bli 

förstelärare påverkar läraryrkets eventuella professionalisering. Sex semistrukturerade 

intervjuer med lärare i grundskolans senare del har genomförts. Tre frågor 

strukturerade analysen av materialet: Hur upplever lärare i grundskolans senare del 

sitt yrkesuppdrag? Vilken påverkan har de reformer som har genomförts av skolan 

och läraryrket haft på deras yrkesutövning? Vilka faktorer framhåller lärare skulle 

kunna höja läraryrkets status? Intervjuerna har analyserats med hjälp av Karaseks 

och Theorells krav, kontroll och stöd-teori samt Brantes teori om hur professionella 

yrkesgrupper bör definieras. Studien visar att läraryrket är ett högstressarbete, som 

utgörs av höga krav och relativt liten kontroll. Den möjlighet till kontroll som lärarna 

har motverkas av de många olika krav som föreligger på yrket. Lärarna upplever 

överlag ett stort stöd från arbetsgruppen, vilket kan verka som en buffert mot den 

press som de upplever i arbetet. Samhällets bristande förtroende för läraryrket 

inverkar dock sannolikt även det på lärares upplevelse av sin yrkesutövning. 

Införandet av en yrkeslegitimation och möjligheten att bli förstelärare har inte ökat 

läraryrkets möjlighet till professionalisering. Utifrån Brantes förståelse av 

professioner förstås läraryrket, utifrån denna undersökning, bäst som en 

semiprofession. Läraryrket kännetecknas av låg autonomi och ett relativt lågt 

förtroende från allmänheten. Läraryrket saknar en gemensam kunskapsbas och 

värdesätter olika former av empirisk kunskap i sitt arbete. Lärare själva menar att 

läraryrkets roll måste renodlas och att yrkesgruppen måste erhålla ett större mandat att 

driva deras arbete, för att yrkets status ska kunna höjas.  
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Kapitel 1 - Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Den svenska skolan befinner sig enligt medias rapportering i kris och har kritiserats 

hårt under de senaste åren (Henrekson 2013; SVT 2015). Internationella jämförelser 

visar sjunkande resultat för svenska elever och lärarna pekas ofta ut som den grupp 

som ska förändra den nedåtgående trenden. Samtidigt har läraryrket låg status och har 

lyfts fram som ett av de mest påfrestande yrkena på svensk arbetsmarknad (Gonäs & 

Karlsson 2013, s 5). Antalet utbildade lärare som lämnar yrket är stort. Mellan 2007 

och 2012 lämnade en av fyra lärare yrket av andra anledningar än pensionsavgång 

(Skolverket 2013b, s 42). Sex av tio yrkesverksamma lärare överväger idag att göra 

detsamma (Lärarförbundet 2013). Samtidigt står många utbildningsplatser på 

lärarutbildningar runt om i landet tomma (Lärarförbundet 2012; SVT 2012; SVT 

2014). Om fem år beräknas 55 000 lärare saknas i Sverige (Lärarförbundet 2015). 

 

Villkoren för läraryrket har förändrats i ett historiskt perspektiv. Relationen mellan 

lärare och elever är mer jämlik idag än tidigare. Lärare har idag oftare rollen som 

handledare, snarare än auktoritär ledare (Hägg & Kuoppa 2007, s 16). 

Marknadsanpassningen i samhället har stärkt elever och föräldrars ställning som 

kunder i skolsystemet (Skolverket 2013a, s 12). Många nya arbetsuppgifter och 

ansvarsområden har tilldelats läraryrket och lärares yrkesutövning präglas av 

komplexitet. Många lärare vittnar om hur alltfler administrativa uppgifter har 

tillkommit i deras arbete och att yrket i allt lägre grad består av klassisk undervisning. 

Nästan alla människor har själva erfarenhet av skolan och många har också åsikter om 

läraryrket, hur lärares arbete ska bedrivas och vad som ingår i en lärares roll eller 

uppdrag (Irisdotter 2007, s 10).  

 

En möjlig åtgärd som beskrivs kunna höja statusen på läraryrket och i förlängningen 

förbättra resultaten i den svenska skolan är professionaliseringen av yrket. Under 2011 

infördes en yrkeslegitimation för lärare och sedan 2013 kan man ansöka om att bli 

förstelärare, två reformer som har genomförts i syfte för att höja läraryrkets status och i 
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förlängningen den svenska skolans resultat (Skolverket 2014, Skolverket 2015b). Men 

den svenska skolan är ett av de områden som har reformerats hårdast i Sverige under 

de senaste 20 åren. Skolan har kommunaliserats, mål- och resultatstyrning har införts, 

nya läroplaner och betygssystem har tillkommit och friskolereformen har drivits 

igenom (Lundström & Parding 2011, s 59 f). Antalet genomförda reformer anges 

ibland som en anledning i sig till den situation som är i skolan idag.  

Många av de reformer som har genomförts av skolan och läraryrket har gjorts så i syfte 

för att påverka förutsättningarna för lärares arbete, men tycks samtidigt ha drivits 

igenom utan att hänsyn har tagits till hur lärares arbete i realiteten påverkas (Stenlås 

2011, s 24). Läraryrket präglas idag av låg status och ett oklart yrkesuppdrag. Lärares 

arbete kan förstås som en kamp för att hitta balans mellan motstridiga krav och 

situationer (Lindgren 2003, s 9). Samtidigt är de studier som diskuterar lärares egna 

upplevelser av sin yrkesutövning relativt få (ibid. 2006, s 16; Stenlås, s 11). Denna 

studie tar sin utgångspunkt i lärares egna erfarenheter. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Denna undersökning fokuserar på lärares egna upplevelser av sin yrkesutövning. 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i läraryrkets låga status och behandlar frågan om 

lärares arbetsförhållanden och yrkets möjlighet till professionalisering. Uppsatsen har 

således ett tvådelat syfte: att undersöka lärares arbetsförhållanden utifrån krav, kontroll 

och stöd-teorin samt att undersöka hur införandet av en yrkeslegitimation och 

möjligheten att bli förstelärare påverkar lärares professionalisering.
 1

 För att uppfylla 

uppsatsens syfte har tre frågeställningar formulerats: 

 

 Hur upplever lärare i grundskolans senare del sitt yrkesuppdrag? 

 Vilken påverkan har de reformer som har genomförts av skolan och läraryrket 

haft på deras yrkesutövning? 

 Vilka faktorer framhåller lärare skulle kunna höja läraryrkets status? 

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i lärare i grundskolans senare dels upplevelser och 

erfarenheter.
2
 Studien behandlar inte lärare till barn och vuxna i andra åldrar. Då 

                                                 
1 För en beskrivning av uppsatsens teori och vad avses med professionalisering, se kapitel 3.  
2 Med grundskolans senare del avses oftast åk 7-9, de medverkande lärarna i denna undersökning 
arbetar främst i åk 6-9, en av lärarna undervisar vid intervjutillfället även i åk 4. 
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urvalet för studien är litet, är det problematiskt att generalisera studiens resultat till en 

större population i statistisk mening. Undersökningens resultat bör istället ses som en 

utgångspunkt för reflektion och utgångsläge för fortsatta studier.  

Kapitel 2 - Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt presenteras tidigare forskning om läraryrket. Först presenteras 

forskning om läraryrkets uppdrag och lärares arbetsförhållanden, därefter diskuteras 

läraryrkets status och eventuella professionalisering.  

2.1 Läraryrkets uppdrag och arbetsförhållanden 

Kraven på lärare har ökat under de senaste decennierna och lärares arbetsvillkor har 

blivit mer komplexa (Lindgren 2003, Förord; Skolverket 2013a, s 12). Många av de 

krav som idag ställs på lärare går att koppla till politiska reformer som har genomförts i 

skolan under de senaste två decennierna, men även till samhällsförändringar i stort 

(Skolverket 2013a, s 12). Lärares auktoritet har minskat och ersatts av mer 

demokratiska ideal (Hägg & Kuoppa 2007, s 16) och marknadsanpassningen i 

samhället har stärkt elevers och föräldrars ställning som kunder (Skolverket 2013a, s 

12). Allt fler arbetsuppgifter och ansvarsområden läggs idag på läraryrket. Lärare 

förväntas lägga mer tid på administration, dokumentation, elevers hälsa och 

psykosociala situation samt föräldrakontakter (ibid.). Samtidigt som flera nya 

arbetsuppgifter har tillkommit, har befintliga uppdrag och ansvarsområden inte 

minskat i omfattning. Lärare måste idag sannolikt utföra fler arbetsuppgifter under sin 

arbetsdag, genom att antingen arbeta mer eller ta tid från andra delar i sitt arbete (ibid., 

s 80). Många lärare upplever att deras arbete kontrolleras i allt högre utsträckning, på 

grund av fler och nya arbetsuppgifter (Lilja 2011, s 36). Lärare uppfattar även sitt 

uppdrag som allt otydligare och har svårt att definiera sin roll (Carlgren & Klette 2008 

refererad i Lilja 2011, s 36 f; Lindgren 2003, 2006, 2013; Lundström 2007 refererad i 

Lilja 2011, s 38). Komplexiteten i lärares yrkesutövning gör att de dagligen ställs för 

val, där olika perspektiv, intressen, ambitioner, ansvar och krav ställs mot varandra 

(Henry & Gurdal 2011, s 13). Lärares arbete har beskrivits som en kamp för att hitta 

balans mellan motstridiga krav och situationer (Lindgren 2003, s 9). Det saknas här 

kunskap om hur lärare själva upplever läraryrket, liksom vad som motiverar och styr 
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deras yrkesutövande (Lindgren 2006, s 16).  

 

Lärare upplever i betydligt högre grad än andra yrkesgrupper att deras arbetsbelastning 

är hög. I en undersökning från 2010 uppger ingen av drygt 900 intervjuade lärare att 

deras arbetsbelastning är rimlig. Möjligheten att hinna utföra sina arbetsuppgifter inom 

utsatt arbetstid är anmärkningsvärt låg. Många lärare är missnöjda över den stress som 

yrket innebär och 72 procent uppger att kraven och pressen på yrket har ökat under det 

senaste året. Fyra av tio lärare i grundskolan uppger att de har sömnsvårigheter på 

grund av sitt arbete och var femte lärare uppger att hen ligger vaken två timmar eller 

mer på natten minst en gång i vecka (Svenska kyrkan 2010; Svenskt Kvalitetsindex 

2010). Många lärare bär med sig sitt arbete hem efter arbetsdagens slut, vilket lätt leder 

till känslor av otillräcklighet (Lindqvist 2002 refererad i Lindgren 2013, s 29).  

 

Skolverket (2013a) genomförde 2012 en studie kring lärares tidsanvändning och hur de 

fördelar sin arbetstid mellan olika sysslor. En klar majoritet av de medverkande 

lärarna
3_upplever att de lägger för mycket tid på administration och dokumentation i 

sitt arbete (s 69). Samtidigt diskuteras sällan den tid eller de resurser som kraven på 

dokumentation tar från lärares kärnverksamhet (Stenlås 2011, s 18). Många lärare 

uppger att de skulle vilja lägga mer tid på att planera och genomföra undervisning samt 

reflektera över läraruppdraget och undervisning i stort, vilket skulle kunna betyda att 

det främst är dessa områden som lärare tar tid ifrån för att utföra andra sysslor 

(Skolverket 2013a, s 69, 80). Skolverkets rapport är dock en förenkling av lärares 

tidsanvändning, då lärares olika aktiviteter är kategoriserade i förväg och mäts i spann 

om 10 minuter. Lärares yrkesutövning präglas av komplexitet, men rapporten lyckas 

inte säga något om i vilken utsträckning som parallella aktiviteter sker eller hur detta 

upplevs (ibid, s 17).  

2.2 Läraryrkets professionella status, eller brist på 

status 

Läraryrkets status som profession är omstridd och ämnet har ägnats stort utrymme 

inom tidigare forskning. Yrket har definierats som en profession, en icke-profession 

och i vissa fall en semiprofession; ett yrke med professionella anspråk eller 

                                                 
3 79 procent av ett statistiskt urval om drygt 2 300 grundskollärare. 
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professionsliknande drag, men utan full erhållen professionsstatus (Persson 2012, s 

83). Läraryrket har traditionellt sett haft en tydlig akademisk identitet. Yrket har 

baserats på individuellt arbete, lärare har haft stort inflytande över hur deras arbete har 

organiserats, vilket de har haft gemensamt med andra professioner (Stenlås 2011, s 19). 

Samtidigt har lärares auktorisation varit otydlig, vilket har kommit till uttryck bland 

annat genom att outbildade personer har haft möjlighet att ersätta utbildade lärare i 

tjänst. Läraryrket har även framhållits som ett yrke vars kunskap och auktoritet inte 

baseras på formell och objektiv vetenskap, utan på praktiskt kunnande (Ringarp 2011, 

s 31), vilket talar mot läraryrket som en profession. Det senare kan dock kritiseras, då 

relationen till kunskap inom olika yrken ofta är mer implicit än vad som antas i många 

teorier. Professionella yrkesgrupper kan här vara beroende av outtalad erfarenhet och 

kunskap som kommer fram först vid tillämpning (Svensson 2006, s 178 ff).  

 

Inget annat yrke har under så lång tid varit så omdebatterat, föremål för återkommande 

reformer och präglats av spänningar mellan olika aktörer, så som läraryrket har 

(Dellgran m fl 2011, s 6). Önskan om att professionalisera läraryrket uttalades av den 

då sittande regeringen redan 1987_4
 och flera av de reformer som har genomförts i 

skolan sedan dess har syftat till att stärka lärares professionella status (Stenlås 2011, s 

12). Syftet med reformerna garanterar dock inte att villkoren för yrket ändras på ett 

sådant sätt att lärares verkliga förutsättningar att agera professionellt ökar. Tidigare 

studier visar att många av de reformer som har genomförts i skolan snarare har lett till 

en deprofessionalisering av läraryrket (Lilja 2011, s 38; Stenlås 2009, s 93 ff)
 
.
5
 Stenlås 

argumenterar för att de reformer som har genomförts har styrts av bakomliggande 

ideologier som har haft relativt lite att göra med skolans problem och behov (Stenlås 

2011, s 11). Gemensamt för flera av reformerna tycks vara att de har genomförts i syfte 

för att inverka på lärares arbete, men samtidigt har drivits igenom utan att hänsyn har 

tagits till hur lärarnas yrkesutövning faktiskt påverkas. Han menar att reformerna på så 

sätt inte har tagit hänsyn till lärares kunskap, erfarenhet och värderingar och verkat 

nedbrytande på läraryrkets identitet, autonomi och professionaliseringsförsök (ibid., s 

24). Det tycks primärt inte handla om att överlåta åt lärare att utforma interna 

arbetsrutiner och att lita på deras omdöme och yrkesskicklighet, utan snarare att 

                                                 
4 I samband med utredning av införandet av målstyrning i skolan. 
5 Stenlås har t ex undersökt hur införandet av målstyrning, individuell lönesättning, omorganiseringen 
av skolarbetet, introduceringen av managementtänk och det fria skolvalet har påverkat läraryrket och 
lärares förutsättningar. 
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omdefiniera yrkesrollen. ”Den professionelle ska visserligen vara välutbildad och 

certifierad (…) men det är inte de professionellas värderingar som ska styra 

verksamheten” (ibid.). Skolan ska idag styras genom värden som management, 

valfrihet för kunder, konkurrens, standardisering, uppföljning och utvärdering. Detta 

tenderar att flytta fokus från skolans kärnverksamhet, undervisning, till olika 

legitimitetsskapande processer för skolledning, kommunen och staten (ibid.). 

 

På senare år har diskussionen om läraryrkets professionalisering ökat, då det har 

framhållits som en potentiell lösning på svenska elevers allt sämre resultat i 

internationella kunskapsmätningar (Lilja 2011, s 30). År 2011 beslutade riksdagen att 

införa en yrkeslegitimation
6
  för lärare och sedan 2013 är det möjligt att ansöka om att 

bli förstelärare
7
.. Införandet av en legitimation för yrket kan ses som ett yttersta tecken 

på professionell status och har välkomnats av såväl överstatlig nivå, som den svenska 

staten och båda lärarfacken (ibid.). Samtidigt begränsar legitimationen lärares 

autonomi genom den kontroll som reformen innebär (ibid., s 40). Effekterna av 

införandet av legitimationen kan på så vis förstås som såväl professionaliserande som 

deprofessionaliserande för läraryrket.  

Kapitel 3 - Teori 

I nedanstående avsnitt presenteras de teorier som används i uppsatsen. Först behandlas 

Karaseks och Theorells teori om hur människors psykosociala arbetsförhållanden kan 

analyseras. Därefter presenteras Brantes bidrag till teoribildningen kring professioner, 

hans kritik mot befintlig professionsforskning och egna förslag om hur professioner 

bör definieras oberoende av tid och rum.  

                                                 
6 Yrkeslegitimation kan idag ansökas om hos Skolverket efter godkänd och behörighetsgivande 
lärarexamen. Enbart de lärare som har erhållit en legitimation får tillsvidareanställas och sätta 
betyg självständigt (Skolverket 2015b). 
7 För att kunna ansöka om att bli förstelärare krävs att du är legitimerad lärare och kan uppvisa minst 
fyra års vitsordat arbete inom skolan, att du har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas 
studieresultat samt av skolans huvudman bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och 
uppgifter som hör till undervisning. En förstelärare ska huvudsakligen arbeta med undervisning och 
uppgifter som hör till undervisning, vilket ska utgöra minst 50 procent av arbetstiden, i övrigt är det 
upp till respektive huvudman att besluta om tjänsternas innehåll. Skolans huvudman tilldelas 
stadsbidrag för att betala ut minst 5 000 kr mer/månad till de som är förstelärare (Skolverket 2014).  
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3.1 Psykosociala arbetsförhållanden 

Krav, kontroll och stöd-teorin utvecklades av Karasek och Theorell på 1990-talet och 

har sin grund i stressforskning och begreppet alienation.
8
 Teorin baseras på idén att 

effekterna av de krav som människor upplever på sig i sitt arbete, beror av vilken 

kontroll
9
 de har över sin arbetssituation (Theorell 2006, s 38). Modellen kan på så sätt 

förutsäga människors hälsa och beteende och är användbar för att studera psykosociala 

arbetsförhållanden. Teorin har sedan vidareutvecklas genom att Johnsons idéer om 

socialt stöd har inkluderats, då även det har visat sig vara betydelsefullt för hur 

medarbetare upplever och hanterar de krav som finns på dem i deras yrke (ibid. f). 

  

Genom att kombinera höga respektive låga krav med stor respektive liten kontroll, 

skapas fyra olika idealtyper av arbeten: aktiva arbeten, passiva arbeten, 

lågstressarbeten och högstressarbeten. De olika kombinationerna har olika 

implikationer för de anställdas hälsa och produktivitet (ibid.). Anställda med inflytande 

över sin arbetssituation har i regel god hälsa, och förbättrad delaktighet leder även till 

bättre hälsa. Arbeten som utformas för att vara tillfredsställande för de anställda, leder 

sannolikt även till högre produktivitet (Karasek & Theorell 1990, s 12; ibid., s 68).  
 

 
 

Fritt efter Karasek & Theorell 1990, s 32.  

 

De krav som studeras genom modellen är de krav som ställs på den anställda för att 

hen ska kunna genomföra sitt arbete. Dessa kan vara både psykiska och fysiska och 

kan studeras som såväl kvantitativa som kvalitativa. För låga krav kan här vara lika 

skadligt som för höga, men är mer ovanliga, det centrala är att den anställda själv ska 

                                                 
8 Delar av modellen skapades ursprungligen av Karasek på 1970-talet, den ursprungliga modellen 
vidareutvecklades och kompletterades senare av Karasek och Theorell 1990.   
9 Även benämnt som besluts- eller handlingsutrymme. 
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uppleva kraven som rimliga (Theorell 2003, s 35). De krav som den anställda upplever 

kan leda till lärande och utveckling såväl som stress, beroende på vilken kontroll och 

vilket stöd som den anställda upplever.  

 

Människors kontroll i eller över sitt arbete, deras besluts- och handlingsutrymme, kan 

delas in i och studeras genom begreppen auktoritet över beslut och kompetens att utöva 

kontroll. Anställdas auktoritet över beslut speglar vardagsdemokratin i arbetet och kan 

studeras genom begreppen uppgiftskontroll och deltagande i beslutsfattande. 

Uppgiftskontroll handlar om den anställdas kontroll i det dagliga arbetet, om hen har 

möjlighet att påverka vilka arbetsuppgifter som ska utföras, hur arbetet ska göras, när 

det ska genomföras och om man får ta paus. Medan deltagande i beslutsfattande 

behandlar den anställdas kontroll över arbetet, om den anställda har inflytande över 

sina arbetstider, om hen har möjlighet att ge förslag på förändringar och om hen kan 

delta i olika beslut till förändringar. Auktoritet över beslut handlar om vilka strukturer 

det finns för att skapa rättvisa förhållanden på en arbetsplats, så som förekomsten av 

regelbundna avdelningsmöten, där det ges möjlighet att yttra sig och ha ett reellt 

inflytande över olika förslag (ibid. 2003, s 31; ibid. 2006, s 40). Det är inte enbart 

friheten att kunna utföra saker så som man vill som lindrar eller motverkar stress i 

arbetet, ofta fungerar informella aktiviteter med kollegor som kaffe- eller rökpauser 

allra bäst som stressavlösare (Karasek & Theorell 1990, s 34). 

Kompetens att utöva kontroll behandlar huruvida det finns möjligheter till 

kompetensutveckling och användning av den anställdas kvalifikationer i arbetet. 

Användningen av den anställdas kvalifikationer och utvecklingen av dessa, möjliggör i 

regel utövandet av kontroll (Theorell 2003, s 31-32; Theorell 2006, s 41). Theorell 

påpekar att kompetens att utöva kontroll idag kan upplevas som en belastning i arbetet 

och att det därför kan vara mer rättvisande att studera auktoritet över beslut. Det 

faktum att kravnivåerna för olika yrken har stigit jämfört med när modellen skapades, 

innebär dock sannolikt att människor som har auktoritet över beslut många gånger inte 

kan utnyttja denna eftersom de har så pass stor arbetsvolym eller hög arbetstakt (ibid. 

2003, s 37; ibid.). 

 

Socialt stöd utgör en tredje dimension av modellen. Aspekten behandlar huruvida det 

är goda relationer mellan medarbetare på arbetsplatsen och mellan medarbetare och 

chef, om de anställda delar målsättning med deras arbete och om det finns förmåga att 
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kunna lösa konflikter (ibid. 2003, s 36). Socialt stöd kan studeras genom begreppen 

emotionellt och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd handlar om den sociala och 

emotionella gemenskap och tillit som finns mellan de anställda på en arbetsplats. 

Denna form av socialt stöd kan verka som en buffert mot psykologisk stress (Karasek 

& Theorell 1990, s 70). Instrumentellt stöd handlar om vilken hjälp eller hjälpmedel 

som finns att få av medarbetare och chefer på arbetsplatsen. Social interaktion på 

arbetsplatser är dock inte nödvändigtvis positiv. Samarbete mellan kollegor kan utgöra 

en källa till stress, genom koordinationen av medarbetare (ibid., s 71). 

 

Den ideala arbetssituationen beskrivs utifrån modellen som en arbetsplats med rimliga 

krav, bra beslutsutrymme och bra socialt stöd (Theorell 2003, s 37). Det är dock oklart 

vad som räknas som rimligt eller bra i sammanhanget och modellen baseras 

ofrånkomligen på subjektiva bedömningar. Då det är den anställdas enskilda 

upplevelse av sin situation som är betydelsefull för hen, är den kritik som kan riktas 

mot modellen av denna anledning möjligen av mindre betydelse.  

3.2 Utvecklingen av professioner  

Den sociologiska förståelsen av professioner har traditionellt sett utgått från och 

försökt definiera professioner utifrån de attribut som utmärker yrkena. Klassiska 

professioner, som t ex läkare och jurister, har ofta utgjort grunden och många 

definitioner av vad professioner är utgår från deras attribut (Brante 2014, s 311). De 

egenskaper som professioner uppvisar varierar dock med den sociala och historiska 

kontext där de uppstår och det är svårt att identifiera en professionell identitet som är 

oberoende av tid och rum eller gemensam för flera olika professioner (Brante 2009, s 

24; Brante 2014, s 283, 332). För att försöka nå en mer beständig definition av 

begreppet, bör en teori om professioner därför försöka abstrahera från social och 

historisk kontext och inte baseras på enskilda attribut (ibid. 2009, s 25; ibid. 2014, s 

279, 285). Brante kritiserar tidigare professionsteorier för att ha haft svårt att formulera 

en tillräckligt precis definition av begreppet, som tydliggör vad det är som enar olika 

professioner, men samtidigt särskiljer dem från andra yrken (ibid. 2009, s 16). Genom 

att modifiera de aspekter som tidigare definitioner av begreppet har utgått från, 

formulerar Brante sitt eget förslag på vad en profession är: 
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Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare 

av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 

handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänhet/klienten (ibid., s 28). 

 

Allmänheten eller klienten kan här förstås som en enskild person, men även ett företag, 

organisation eller samhället i stort. Professionella yrkesgrupper utmärks genom deras 

utrymme för att fatta självständiga beslut, externt gällande t ex politiska och 

ekonomiska förutsättningar för yrket och arbetets organisering eller internt gällande 

innehållet i den professionella praktiken. Yrkesgruppernas autonomi kan dock 

begränsas på olika sätt och i olika utsträckning och är med andra ord relativ. 

Professionella yrken utmärks vidare av att de har tillgång till abstrakt kunskap och 

verkar som förmedlare av den till allmänheten. Vissa typer av kunskap anses vara mer 

betydelsefulla än andra och medför högre status, vilken, avgörs av den kulturella 

kontext som professionen verkar inom. Professionella grupper anlitas för att minska 

osäkerheten eller risken i ett samhälle och utmärks av att de förmedlar säkerhet 

gällande det okända. Framgångsrika professioner, som har lyckats etablera sig som 

autonoma grupper med inflytande över ett visst område, kunskapsmässigt och 

yrkesmässigt, erhåller ett starkt förtroende baserat på uppfattningen om deras 

verksamhets betydelse och svårighetsgrad (Brante 2009, s 26 ff).  

 

Brante delar in dagens professioner i tre olika generationer: klassiska professioner, 

semiprofessioner och preprofessioner, vars villkor och egenskaper kännetecknas av 

den historiska period där de uppkom (ibid. 2014, s 310). Läraryrket är enligt Brante ett 

exempel på en semiprofession, ett yrke som saknar vissa av de klassiska 

professionernas attribut eller har dem i mindre utsträckning (ibid. 2009, s 16).
10

 

Semiprofessioner har lägre autonomi i förhållande till såväl politik som andra 

professioner och är mer styrda som yrkesgrupp jämfört med vad de klassiska 

professionerna är (ibid. 2009, s 31; ibid. 2014, s 312 f). Om klassiska professioner 

kännetecknas av deras relation till abstrakt kunskap, utmärks semiprofessioner snarare 

av deras förhållande till och värdering av empirisk kunskap. Den empiriska kunskapen 

är inte nödvändigtvis av mindre betydelse, utan förstås bäst som en annan form av 

kunskap (Gamble 2010, s 15). Semiprofessioner karaktäriseras ofta av en spänning 

                                                 
10 Brante poängterar att benämningen semiprofession kan ge en missvisande bild av dessa yrken. 
Andra benämningar som förekommer är välfärdsprofessioner eller nya professioner.  
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mellan teoretiska och praktiska delar av yrket. Deras utbildning är inte lika 

specialiserad som klassiska professioners utbildning, utan är ofta tvärvetenskaplig och 

yrkena är i större utsträckning omringade av så kallade hjälpämnen (ibid.). 

Skärningspunkten mellan empirisk och teoretisk kunskap, i lärares fall mellan 

pedagogik och ämneskunskap, gör det svårt att enas om en gemensam kunskapsbas för 

yrket. Just det, läraryrkets förhållande till empirisk kunskap och dess avsaknad av en 

gemensam kunskapsbas för yrket, gör att yrkets möjligheter till autonomi minskar.  

 

Trots att tillgången till empirisk kunskap inte nödvändigtvis är mindre betydelsefull än 

vad tillgången till teoretisk kunskap är, har den historiskt sett inte genererat lika hög 

status. Yrkesgruppers tillgång till abstrakt kunskap möjliggör för dem att kunna skaffa 

sig kontroll över sitt kunskapsområde och sin yrkesutövning. Nivån av abstraktion 

påverkar graden av autonomi som en yrkesgrupp kan tillskansa sig och vilka 

möjligheter gruppen har att kunna stänga jurisdiktionen för andra yrkesgrupper. 

Läraryrket saknar här tillgång till en egen abstrakt kunskapsbas och får ta stöd från 

ämnesområden utifrån. Yrket kan därför inte framgångsrikt skydda sitt område från 

andra yrkesutövare. Brante menar att det inte är särskiljandet i sig som skapar 

professioner, utan hur professioner kan legitimera särskiljandet genom att hänvisa till 

den speciella kunskapsbasen, som framställs som svår, men nyttig och värdefull för 

utomstående (Brante 2014, s 304). Semiprofessioner är mot bakgrund av det mindre 

framgångsrika med och även mindre intresserade av att stänga sina jurisdiktioner 

genom yrkes- och kunskapsmonopol. Många semiprofessioner återfinns idag i offentlig 

sektor, yrkena erhåller i regel inte samhälleliga belöningar så som status eller höga 

löner och drivs istället av faktorer som altruism eller kall (Brante 2009, s 31; Brante 

2014, s 312 f).   

Kapitel 4 - Metod 

För att belysa hur lärare själva upplever sitt yrkesuppdrag och den situation som är i 

skolan idag, har semistrukturerade intervjuer med sex lärare till elever i åk 6-9 utförts. 

Samtalsintervjuer som metod lämpar sig väl för undersökningar där man vill utgå från 

människors vardagserfarenheter och studera hur de själva upplever sin värld (Esaiasson 

m fl 2004, s 281, Kvale 1997, s 13). Undersökningen är inriktad mot lärare i 
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grundskolans senare del. Bristen på nya lärare förutsägs vara som störst i åk 7-9 de 

kommande åren (Ernestam 2012, s 3, Skolverket 2015a). Behovet av att få verksamma 

lärare att stanna kvar inom yrket samt att rekrytera nya lärare, är med andra ord som 

störst i dessa åldrar, varpå det förefaller särskilt intressant att studera läraryrkets 

förutsättningar i denna grupp. I kapitlets första avsnitt redovisas den urvalsstrategi som 

har använts i uppsatsen och möjligheterna att generalisera uppsatsens resultat 

diskuteras. Därefter beskrivs utförandet av intervjuerna och intervjuguidens 

utformning. Kapitlet avslutas med en redogörelse av hur det empiriska materialet har 

analyserats och en diskussion kring eventuella metodologiska problem.  

4.1 Urval och generaliserande anspråk  

De lärare som intervjuas i undersökningen har valts genom en sorts 

bekvämlighetsurval. De medverkande lärarna har alla nåts genom vänner eller bekanta 

till mig och är i sin tur vänner, kollegor eller bekanta till dessa. Lärarna har antingen 

tillfrågats om deras medverkan direkt av en vän eller bekant till mig eller kontaktats 

via mail av mig, efter att jag har fått tips om att ta kontakt med personen. Icke-

slumpmässiga urval kan fungera bra för studier som är explorativa, vars syfte inte är att 

generalisera det resultat som nås, utan prova den metod som man använder (Esaiasson 

m fl 2004, s 210). Esaiasson m fl beskriver hur det ofta går att bilda sig en ungefärlig 

bild av hur den totala populationen som man undersöker ser ut och argumenterar för att 

även slumpmässiga urval därför bör sättas i relation till den större grupp av individer 

som en studie behandlar (s 210 f). Vid urval av de lärare som var intresserade av att 

medverka i undersökningen, har jag därför strävat efter att variera relevanta variabler 

hos dem som ingår i studien, för att på så vis täcka in en större variation av lärares 

erfarenheter. Sex lärare har intervjuats i åldrarna 30-48 år, två kvinnor och fyra män. 

Lärarna skiljer sig åt i huruvida de arbetar på en kommunal skola eller friskola, vilket 

område deras skola ligger i, om de arbetar hel- eller deltid, vilka ämnen de undervisar i 

samt hur länge de har varit yrkesverksamma. Nedan följer en kort presentation av de 

lärare som ingår i undersökningen.
11

 

 

Nicole är 30 år och har arbetet som lärare i fyra år. Hon är utbildad gymnasielärare i 

spanska och religion, men undervisar idag i svenska och en del spanska i åk 6-9 på en 

                                                 
11 Lärarnas namn är fingerade i uppsatsen.  
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friskola i södra Stockholm. Tidigare har hon dock undervisat i spanska i 3 år. Nicole är 

ensamstående och bor i Stockholms innerstad.  

Isak är 43 år och arbetar på en kommunal skola i Stockholms innerstad. Han är 

utbildad lärare i åk 1-7, men arbetar sedan 10 år tillbaka främst i åk 7-9. Lärare har han 

arbetet som i 16 år. Isak undervisar idag i svenska och SO-ämnena, men är även 

utbildad i bild och form. Han bor i närheten av skolan med sin partner och två barn på 

6 och 9 år. Isak arbetar idag 65 procent som lärare och arbetar som författare vid sidan 

av läraryrket.  

Henrik är 35 år och har arbetat som lärare i 10 år. Han är utbildad 

högstadielärare och undervisar i svenska, historia och religion. Tidigare arbetade 

Henrik på en kommunal skola på en mindre ort, men sedan 7 år tillbaka arbetar han på 

en friskola i södra Stockholm. Henrik bor i närheten av skolan tillsammans med sin 

partner och två barn på 1 och 3 år.  

Annika är 45 år och arbetar på en kommunal skola i södra Stockholm. Hon är 

utbildad högstadielärare och undervisar i svenska, engelska och SO-ämnena i åk 4, 6 

och 9. Det är första året som Annika undervisar i åk 4. Lärare har hon arbetat som i 20 

år. Annika är ensamstående och bor i södra Stockholm. 

Johan är 40 år och undervisar i matte, NO-ämnena och teknik i åk 6-9 på en 

friskola i norra Stockholm. Johan är från början utbildad civilingenjör, men har arbetat 

som lärare i 12 år och kompletterat sin utbildning till en lärarexamen under tiden. Idag 

är han förstelärare på den skola där han arbetar. Johan bor tillsammans med sin partner 

och ett barn på 1 år i Stockholms innerstad.  

Anders är 48 år och har arbetet som lärare i snart 10 år. Han är utbildad lärare i 

bild och form och svenska, men undervisar idag i bild och form och slöjd i åk 6-9 på en 

friskola i södra Stockholm. Anders bor tillsammans med sin partner och två barn på 10 

och 13 år i södra Stockholm. Sedan någon termin tillbaka arbetar han 80 procent som 

lärare och ägnar sig åt egna projekt inom text och bild en dag i veckan. 

 

Då antalet respondenter i undersökningen är lågt är studiens resultat inte möjligt att 

generalisera till en större population i statistisk mening (ibid., s 185). Undersökningens 

resultat kan istället ses som en utgångspunkt för reflektion och utgångsläge för fortsatta 

studier. En noggrann beskrivning av förhållandena i den undersökta situationen, kan 

dock fungera som grund för en analytisk generalisering. Genom analys av likheter och 

skillnader mellan olika situationer, kan en bedömning göras om i vilken utsträckning 
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som en undersöknings resultat är överförbara till andra kontexter (Bryman 2011, s 

355). Esaiasson m fl beskriver hur det kan vara fruktbart att generalisera kvalitativa 

studiers resultat till mer abstrakta fenomen som tankekategorier eller möjliga 

tolkningar av världen (s 185). Undersökningens resultat vittnar på så vis om 

uppfattningar som finns bland lärare i grundskolans senare del i stort. Det är mot 

bakgrund av denna undersökning dock inte möjligt att resonera kring dess omfattning 

eller i vilken utsträckning som det förekommer andra föreställningar bland lärare.  

4.2 Utförandet av intervjuerna  

Respondenterna fick själva välja plats för sin intervju. Tre intervjuer utfördes på 

lärarnas respektive skola, två intervjuer hölls i respondentens hem och en respondent 

valde att bli intervjuad i mitt hem. Intervjupersonerna blev i förhand informerade om 

att undersökningen handlade om lärare i grundskolans senare dels erfarenheter och 

upplevelser av deras yrkesutövning, men de blev inte informerade om undersökningens 

syfte närmre än så. Intervjuerna varade i mellan en och en och en halv timme. Samtliga 

intervjuer spelades in. Under intervjuerna togs en del anteckningar, men fokus låg på 

samtalet och samspelet med respondenten, för att försöka förstå dennes upplevelser 

och ställa relevanta följdfrågor. Intervjuguidens frågor har utarbetats utifrån min 

förförståelse och tidigare forskning på området samt de teorier som används i 

uppsatsen.
12

 Tematiskt relaterar frågorna till forskningsämnet och de teoretiska 

föreställningar som ligger till grund för undersökningen, medan de dynamiskt syftar till 

att skapa ett bra samspel mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale 1997, s 121 f). 

Frågorna är formulerade för att vara lätta att förstå och uppmuntra intervjupersonerna 

att tala fritt om sina upplevelser. Intervjuguidens frågor användes som utgångspunkt 

vid intervjuerna, men beroende på hur samtalen utvecklades, har de ibland 

omformulerats eller kastats om i ordning. Det var även viktigt att ibland kunna frångå 

intervjuguiden och ställa följdfrågor för att följa upp olika aspekter som kom upp under 

intervjuerna.  

4.3 Analys av materialet 

Kvale poängterar att transkribering av intervjuer bör ske i relation till en undersöknings 

syfte (s 152). Fokus i studien ligger på lärares erfarenheter och upplevelser av sin 

                                                 
12 Intervjuguiden finns bifogad i sin helhet i Bilaga 1. 
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yrkesutövning. Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant och i sin helhet. För att 

återskapa stämningen vid intervjusituationerna, har pauser, upprepningar och tonfall 

ibland noterats vid transkriberingen. Det är dock den manifesta nivån av 

intervjupersonernas språk som har fokuserats i analysen och språket i sig har inte 

analyserats på ett djupare plan.  

 

Undersökningens material är analyserat utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Syftet 

med hermeneutisk tolkning är att nå en giltig och gemensam förståelse av en texts 

mening (ibid., s 49). Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är det problematiskt att 

försöka beskriva människors upplevelser förutsättningslöst, då man som uttolkare av 

en text ofrånkomligen har en förförståelse av saker och ting (ibid., s 52). Forskarens 

förståelse av ett ämne tillskrivs stor betydelse för den tolkning som görs av ett material 

och forskarens inverkan på hela undersökningsprocessen understryks. Med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är det därför centralt att försöka vara medveten om och 

öppen med sin förförståelse av ett ämne, för att på så vis kunna förhålla sig till den vid 

analysen av sitt material (ibid.). Förståelsen av ett material bör skapas utifrån 

innehållet i intervjupersonernas uttalanden och inte påverkas av andra uppgifter kring 

respondenterna (ibid., s 51). För att få en förståelse av sitt material som är fritt från inre 

motsägelser, bör materialets olika delar därför tolkas i förhållande till helheten och vice 

versa (ibid., s 50).  

 

Analysen av det empiriska materialet inleddes med att transkriberingarna av de olika 

intervjuerna lästes igenom, vilket gav en samlad bild av intervjupersonernas 

upplevelser. Likheter och skillnader mellan de olika lärarnas erfarenheter noterades. 

Därefter ställdes tre frågor till materialet, utifrån undersökningens syfte: Hur upplever 

lärare i grundskolans senare del sitt yrkesuppdrag? Vilken påverkan har de reformer 

som har genomförts av skolan och läraryrket haft på deras yrkesutövning? Vilka 

faktorer framhåller lärare skulle kunna höja läraryrkets status? Dessa frågor 

strukturerade analysen, genom att centrala teman för intervjupersonernas svar på de 

olika frågorna fokuserades. Intervjupersonernas beskrivningar komprimerades sedan 

och formulerades mer koncist, för att fånga essensen i deras uttalanden. Långa 

uttalanden pressades på så vis samman till några få meningar. Meningskoncentrering 

syftar på så sätt till att försöka tolka intervjupersonernas svar utan fördomar och 
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tematisera deras uttalanden utifrån intervjupersonernas egna upplevelser, så som de 

uppfattas av undersökaren (ibid., s 174 ff).  

4.4 Metodologisk diskussion 

Jag har i denna uppsats valt att angripa mitt forskningsproblem utifrån en kvalitativ 

ansats och genomfört djupintervjuer. Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara 

att utföra en observationsstudie av lärares yrkesutövning med fokus på de reformer 

som har genomförts. Då min ambition med uppsatsen är att utgå från lärares egna 

upplevelser och erfarenheter, svarar intervjuer bättre mot uppsatsens syfte. Andra 

möjliga tillvägagångsätt hade kunnat vara att genomföra en enkätstudie eller hålla 

fokusgruppsintervjuer. Men inte heller dessa alternativ skulle fånga lärares egna 

upplevelser lika ingående som djupintervjuer. 

 

Det finns en rad faktorer som kan ha påverkat de resultat som jag med denna 

undersökning presenterar. Det går inte att utesluta att de personer som är villiga att 

ställa upp i en undersökning, har särskilda upplevelser som de vill dela med sig av. På 

samma sätt som det är möjligt att de personer som inte vill delta, har särskilda 

erfarenheter som genom urvalsförfarandet utelämnas. Det finns med andra ord en risk 

att urvalet är gjort på ett sätt som innebär att jag systematiskt kan ha missat något 

intressant eller viktigt i populationen (Esaiasson m fl 2004, s 211). Då undersökningen 

inte har några generaliserande ambitioner i statistisk mening, är detta potentiella 

problem dock av mindre betydelse. De resultat jag presenterar vittnar om att dessa 

föreställningar finns bland lärare, men inte i vilken omfattning de förekommer eller i 

vilken utsträckning som det finns ytterligare upplevelser. Det går inte heller att utesluta 

att de personer som jag har intervjuat har påverkats av mig som person på ett sätt som 

har snedvridit resultatet. Det faktum att vi har gemensamma bekanta, kan ha inverkat 

på personernas uppfattning om mig och min uppfattning om intervjupersonerna. Såväl 

jag själv som respondenterna kan även ha påverkats av vårt samspel eller tolkningar 

som har gjorts under intervjuns gång. Samtliga intervjusituationer har dock känts 

trovärdiga och i många fall har jag upplevt att intervjupersonerna genuint har velat dela 

med sig av sina upplevelser. Det går trots det inte att utesluta att värdefulla 

beskrivningar, kan ha gått förlorade såväl under intervjuerna som i det efterföljande 

analysarbetet.  
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Medan bedömningen av kvantitativa undersökningar sällan ifrågasätts, är det omtvistat 

huruvida kvalitativa studier ens kan granskas på ett liknande sätt. Bryman 

argumenterar för att en kvalitativ undersökning kan värderas genom att se till studiens 

tillförlitlighet (s 353). Tillförlitlighet säkerställs genom att det finns en redogörelse för 

alla faser i forskningsprocessen, från en undersöknings problemformulering till de 

slutsatser som dras samt att dessa känns trovärdiga. En vanlig kritik som ofta riktas 

mot kvalitativa undersökningar, är att forskarens roll anses ha för stor betydelse för de 

resultat som presenteras. Jag har strävat efter att vara så tydlig som möjligt med mitt 

tillvägagångsätt, så att man som läsare ska ha möjlighet att förstå hur jag har tolkat 

undersökningens material och varför jag presenterar de resultat som jag gör. Bryman 

menar att trovärdighet i de slutsatser som presenteras, nås genom att det verkar finnas 

en överrensstämmelse mellan de observationer som har gjorts och de teoretiska idéer 

som presenteras till följd av dessa (s 354 f). En rik beskrivning av en undersöknings 

material bidrar här till att det är lättare att bedöma i vilken utsträckning som en studies 

resultat är överförbara till andra kontexter (ibid., s 355).   

Kapitel 5 - Resultat och analys 

I nedanstående avsnitt presenteras undersökningens resultat och analys. Först 

diskuteras hur de intervjuade lärarna upplever sitt yrkesuppdrag, i form av krav, 

handlingsutrymme, stöd och arbetsförhållanden.
13

 Därefter presenteras lärarnas 

upplevelser av hur införandet av en yrkeslegitimation och möjligheten att bli 

förstelärare påverkar deras yrkesutövning. Avslutningsvis behandlas frågan om vilka 

faktorer de intervjuade lärarna själva anser skulle kunna höja läraryrkets status.   

5.1 Lärares yrkesuppdrag 

5.1.1 Krav på läraryrket 

De intervjuade lärarna understryker alla mångfalden i de krav som finns på läraryrket. 

Flera av dem beskriver hur arbetet utgörs av många olika delar och inkluderar flera 

olika roller. Isak beskriver hur det ena stunden krävs att man är ”riktig lärare” och 

bedriver undervisning, vilket inkluderar ett tydligt ledarskap, medan man nästa stund 

                                                 
13 Avsnittet om arbetsförhållanden är tänkt att ge en samlad bild av lärarnas arbetsförhållanden utifrån 
aspekterna krav och kontroll, jfr figur s 7. 
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behöver vara tröstande och måste in och ”grotta” i elevers liv, för att de är ledsna och 

mår dåligt eller för att det finns saker som man måste lära dem, som de inte har fått 

med sig hemifrån. Lärarna tycks, i motsats till vad tidigare studier har funnit, inte 

uppleva en osäkerhet kring vad deras yrkesuppdrag består i, men ger uttryck för att det 

kan vara svårt att få ihop alla olika delar med varandra. Isak menar att det ständigt är 

en massa praktikaliteter i arbetet och mitt i det ska man försöka bedriva undervisning 

också: 

 
Så många bollar man har i luften som lärare, jag kan ibland bli förvånad att jag klarar av det […] 

hela tiden är det massa saker […] och mitt i det där ska man bedriva inlärning och undervisning 

[…] och så plötsligt så är det nån som bara har slagit sig, vill du ha plåster? Bli omhuldade, eller 

nån kille och tjej som har gjort slut med nån och är deppiga.  

 

Lärarna beskriver hur olika uppdrag eller arbetsuppgifter är mer tydliga än andra i 

deras arbetsbeskrivning. Johan menar att lärarrollen utgörs av två stora delar, att lära 

eleverna saker ”rent ämnesmässigt” och att lära dem saker som värderingar och 

konflikthantering, att ”fostra demokratiska samhällsmedborgare”. Han poängterar att 

båda delarna är viktiga enligt läroplanen, men att den senare delen är mer abstrakt än 

den tidigare, då den inte mäts eller betygssätt på något vis, utan bara är något som 

lärarna förväntas göra ändå. Även Annika behandlar detta, hon beskriver hur hon vill 

ge eleverna livsvärderingar och livskunskaper, snarare än att de kan ”rabbla fakta” 

utantill. 

 

Flera av lärarna beskriver hur alltfler administrativa arbetsuppgifter har tillkommit i 

deras arbete. Isak formulerar det som att läraryrket har ”drunknat” i administration 

under de sista 10-15 åren. Henrik menar att följderna av många av de ny krav som 

kommer, blir att moment som egentligen är ganska enkla blir väldigt tidskrävande och 

omständliga, ”bara för att vi mäter grisen varje dag, blir den inte tjockare”, säger han 

och syftar på att många av de administrativa moment som finns inte leder till att 

elevers kunskaper blir bättre. Några av lärarna menar att det som en följd av den ökade 

administrationen har börjat växa fram en ny typ av lärarroll, genom att de lärare som är 

duktiga administrativt premieras.
14

 Isak upplever att det idag nästan kommer i sista 

hand vad man gör i klassrummet. Han beskriver hur skolan sakta men säkert har börjat 

                                                 
14 På en av de intervjuade lärarnas skolor ligger de anställdas administrativa arbete till grund för deras 
lönefördelning och på en av skolorna har en tjänst för förstelärare utlysts i formativ bedömning (för 
förklaring av formativ bedömning, se not 15). 
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”äta” på honom, då han har börjat göra eftergifter på det som han själv tycker är 

viktigast i sitt arbete, att vara kreativ i klassrummet. Nicole beskriver hur hon vet med 

sig att hon gör mycket tankeverksamhet i huvudet, men trots det kan känna sig stressad 

och slås av att hon gör ett dåligt jobb, i jämförelse med de kollegor som verkar ha en 

tydlig struktur och ordning på sin undervisning, planering och utvärdering. Isak menar 

att han mot bakgrund av den debatt som är om svensk skola, inte tror att det är 

pappersexercisen som kommer att rädda den, utan ”att lärarna står i klassrummet och 

känner gott självförtroende”.  

 

Flera av lärarna framhåller samtidigt att många av de nya administrativa 

arbetsuppgifterna inte är fel i sig, utan att det främst handlar om vilken tid det finns till 

att utföra dem, vad som hade kunnat göras istället eller nu kanske inte hinns med. De 

intervjuade lärarna tycks värdera andra delar av deras yrkesuppdrag högre än de 

administrativa uppgifterna. Henrik menar att den tid som idag läggs på administration, 

istället hade kunnat läggas på att planera undervisning, skapa bättre arbetsmaterial och 

fortbilda sig, ”i slutändan blir vi ju sämre i klassrummet”. Annika för ett liknande 

resonemang och beskriver hur allt ”kommer på tid” och att hon aldrig vill ”ta bort 

lektioner för att göra nåt annat tjafs”.  

5.1.2 Lärares handlingsutrymme 

Alla lärarna beskriver sitt arbete som intensivt, det är alltid mycket att göra och ett 

ständigt pussel för att få arbetsdagarna att gå ihop. Flera av lärarna beskriver hur deras 

arbete präglas av oförutsedda händelser och att de hela tiden måste anpassa sig efter 

såväl yttre som inre faktorer. Annika är en av lärarna som ger denna beskrivning. Som 

yttre faktor nämner hon hur en årskurs schema behöver läggas om då det är nationella 

prov, medan en inre faktor kan vara en konflikt i elevgruppen som måste lösas. Isak 

uttrycker det som att ”man tar kål på sig själv” om man tror att man kan planera 

lärararbetet, då ens planering ständigt kommer att spricka. Nicole menar att lärararbetet 

utgörs av ”extremt mycket samarbete”, många snabba beslut behöver fattas och man 

måste ständigt vara flexibel, många saker händer samtidigt. 

 

Lärarna skiljer sig åt i hur pass fria de känner sig i sin yrkesutövning. En del av lärarna 

beskriver att de upplever stor frihet gällande upplägget av sitt arbete och inte känner 

sig begränsade i det. Annika utmärker sig bland de intervjuade lärarna, då hon menar 
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att det är tack vare att hon känner sig så pass fri som hon gör, som hon uppskattar yrket 

så mycket. Visst finns det många som har visioner om hennes arbete. Kommunen där 

hon arbetar, Skolverket, hennes egen skola och hon själv har alla egna bilder av hur de 

vill att hennes arbete ska se ut, men hon tycker samtidigt att de styrdokument som 

finns är väldigt fria och upplever inte dessa som något intrång i sin lärarroll. Flera av 

lärarna ger dock uttryck för att de i princip inte kan styra över sitt arbete alls och hur 

det lilla utrymme som tidigare fanns för att kunna kontrollera saker, under de senaste 

åren har försvunnit i takt med att nya administrativa arbetsuppgifter har tillkommit. 

Några av lärarna beskriver att de inte upplever att det är de själva som styr över yrket. 

Henrik upplever att många administrativa moment har tillkommit yrket ”som en 

myndighetsgrej”. Han menar att det finns en misstro mot läraryrket och att ge lärarna 

mandat att sköta saker. Följden blir att han inte känner sig lika fri i sin yrkesövning 

längre. Isak menar att det tydligt känns som att det inte är lärarna själva som har skapat 

många av de nya arbetsuppgifter som har tillkommit yrket, ”utan andra som inte tror att 

vi arbetar, som tror att vi måste ha den för att överleva”. Vilken kontroll som de 

intervjuade lärarna upplever i eller över yrket, tycks samtidigt vara en tolkningsfråga. 

Medan flera av dem ger uttryck för att ha en viss grad av frihet i deras arbete, beskriver 

de samtidigt hur deras dagar utgörs av otroligt pressade scheman och påverkas av yttre 

och inre faktorer som de inte kan styra över själva. Anders beskriver hur det faktum att 

det finns en viss mån av flexibilitet och möjlighet att ändra i arbetet, inte innebär att 

man hinner hålla på och ”mecka” så mycket. Detta stämmer överens med Theorells 

beskrivning av att hur auktoritet över beslut idag kan motverkas av anställdas 

kravnivåer i arbetet.  

5.1.3 Stöd i arbetet 

De intervjuade lärarna beskriver samarbetet med de andra lärarna på deras skolor som 

bra. Henrik menar att arbetet tillsammans med hans kollegor, är en av fördelarna med 

arbetet på hans skola. Han upplever att de arbetar mot samma mål och om någon har 

ett problem, ser man till att lösa det gemensamt: 

 
Med ett bra arbetslag vet man ju att man får stöttning […] om man har problem, tycker jag. Och 

då blir det inte jobbigt att gå till jobbet. Om man kan ta upp vad man tycker är segt eller jobbigt.  

 

Henrik beskriver hur kollegornas stöd ger honom trygghet, vilket han upplever som en 

form av frihet. Vilket kan liknas vid hur Theorell beskriver att emotionellt stöd kan 
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fungera som en sorts buffert mot de krav som finns på ett yrke. Flera av lärarna 

beskriver hur det sociala behovet är stort i arbetsgruppen. Annika menar att det finns 

ett stort behov bland lärarna på hennes skola att prata av sig kring saker och att en stor 

del av den gemensamma mötestid som de har går åt till det. Hon tror att det beror på att 

läraryrket i så stor utsträckning består av ensamarbete. Johan berättar om hur han delar 

resväg hem med några av lärarna på sin skola och om hur han uppskattar den tid som 

de då har tillsammans att ventilera dagens händelser. Både Annika och Johan önskar 

samtidigt att det fanns mer tid för arbete tillsammans med kollegor på skolan. Isak är 

den av lärarna som upplever minst stöd och gemenskap i arbetsgruppen. Han beskriver 

hur den gemensamma vision som tidigare fanns på skolan där han arbetar har 

förändrats och att han inte delar den bild som ledningen på skolan har idag. Följande 

har lett till att det inte har varit lika roligt att arbeta som lärare under de senaste åren. 

Isak tar också upp att det har blivit en ”var mans grej” att prata om skolan, vilket flera 

av de andra lärarna vittnar om. Det är svårt att säga att man arbetar som lärare i olika 

sociala sammanhang, utan att bli tillfrågad vad man själv tycker om skolan eller få höra 

en analys av denna. Flera av lärarna beskriver hur de ständigt måste förhålla sig till den 

debatt som förs om skolan i media och att det är svårt att inte påverkas av denna. Isak 

beskriver hur han har sett många av sina kollegor tappa självförtroendet inför den 

debatt som förs om skolan, ”det sätter sig i huvudet på oss tillslut” och menar att han 

själv inte känner sig lika stolt över sitt jobb som han gjorde tidigare: 

 
Man var på fester och folk frågade och dom ba ’Hur orkar du?’ ja ba ’Nej, men det är ju världens 

bästa jobb, du kan inte få ett bättre jobb, det är fritt, du bestämmer själv, vara kreativ […]. Det 

kunde bubbla såhär, men de senaste åren har det inte bubblat så mycket. 

 

Även Annika menar att det är svårt att inte dras med av debatten, ”ibland kan man 

liksom ta på sig hela den där offerkoftan […] media tycker si och politikerna tycker så 

och det är tungt […] allting som är runtomkring kan få en att känna att det är ett 

jättejobbigt yrke”. Anders skiljer sig åt och menar att han fortfarande tycker att det 

finns någon sorts ”respekt” inför läraryrket hos dem han möter utanför skolan. När jag 

frågar Isak vad man gör för att fortsätta hålla uppe självförtroendet i arbetet, menar han 

att det handlar om att skaffa sig ”bundsförvanter hos kollegor, som man vet tänker lite 

likadant”. Men han säger också att det är lätt att tappa självförtroendet, då ens arbete 

som lärare består av så mycket ensamarbete. Flera av lärarna menar samtidigt att det 

som får dem att fortsätta hålla motivationen uppe när det är tungt, är eleverna. Anders 
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beskriver det som att ”själen får föda” genom hans arbete. Om någon elev har förstått 

något eller visar upp något fint som de har gjort, ”då blir jag såhär glad liksom 

inombords på något sätt […] då kan det helt plötsligt va värt en veckas slit”. Isak ger 

en liknande beskrivning av vad som får honom att orka fortsätta arbeta, ”det räcker ju 

med tio sekunder av att en elev har sagt nånting, så kan man leva på det resten av dan”.  

5.1.4 Lärares arbetsförhållanden 

Trots att lärarna unisont beskriver sina arbetsdagar som intensiva, skiljer de sig åt i hur 

pass stressade de ger uttryck för att vara. Medan Nicole menar att hon i regel känner 

sig väldigt ”klar” när hon går från arbetet, beskriver Isak hur han emellanåt tvingas 

sitta med arbetet hela helger. Han menar att läraryrket är ”tufft rent 

arbetsinsatsmässigt” och beskriver hur han ständigt är ”i rörelse” i arbetet och ”ständigt 

i stress”. Flera av lärarna ger uttryck för att arbetet är mer påträngande i perioder, 

beroende på vilken arbetsbelastning de har. Anders beskriver hur han under en del 

terminer inte har vetat hur han ska få ihop arbetet, vilket har lett till stress och ångest. 

Annika berättar om hur hon arbetade rätt hårt med sin förra klass som var ganska 

stökig. Under den perioden följde arbetet ofta med henne hem om kvällarna och 

eleverna fanns ständigt i hennes tankar. Tidigare studier ger en dyster bild av hur 

lärares arbete går ut över deras övriga liv, i form av övertidsarbete och stress. De 

intervjuade lärarna ger inte uttryck för att vara fullt så pressade i sin yrkesvardag. 

Samtidigt har de medverkande lärarna i undersökningen alla flera års erfarenhet av 

läraryrket och beskriver hur de har fått rutin på arbetet med åren, genom att ta med sig 

mindre arbete hem och ha lättare att koppla bort arbetet när de är lediga. Johan 

beskriver hur han, när han började arbeta som lärare, hade svårt att släppa skolan efter 

arbetsdagens slut. Ofta funderade han på saker som hade hänt under dagen och hur han 

hade kunnat agera annorlunda i olika situationer. Under den perioden drömde han 

mycket om skolan och eleverna, vilket han upplevde som kränkande, ”mitt i natten 

kunde jag vakna bara sådär och det kändes som att det var elever där och det var 

jätteobehagligt”. 

5.2 Reformernas påverkan på lärares yrkesutövning 

5.2.1 Införandet av yrkeslegitimation  

De intervjuade lärarna skiljer sig åt i sin uppfattning om hur införandet av en 

yrkeslegitimation påverkar deras yrkesutövning. Några av dem menar att intentionen 
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med reformen ”väl är god”, att någon sorts åtskillnad mellan behöriga och obehöriga 

lärare är rimlig, men är samtidigt skeptiska till om reformen kommer att ha någon 

egentlig effekt. Flera av lärarna är dock rejält upprörda och besvikna. Henrik och Isak 

är båda tysta en lång stund när jag frågar hur de upplever införandet av legitimationen. 

Isak menar att han bara har en sak och säga och ”det är att det är idioti”. Han har 

hittills bara sett vad reformen har ”ställt till med” och tror inte att den kommer att leda 

till något positivt för lärarna. Annika beskriver hur reformen är ”det dummaste som jag 

har hört”. Hon ifrågasätter varför hon ska behöva ansöka om något som hon har arbetat 

med i 20 år, som om hon inte redan vore lärare. Annika menar att reformen förminskar 

nuvarande lärares betydelse, ”så det är ju en sån där sak som känns som att vi inte var 

värd nånting, innan, att vi bara har lekt lärare”. Flera av lärarna tycks uppleva att deras 

erfarenhet och kunskap ifrågasätts genom reformen. Henrik menar att legitimationen 

inte ger honom något som han inte redan har, han kan inte förstå den ”byråkratiska 

klossen” som blev av reformen. Johan är den av lärarna som är mest positiv till 

yrkeslegitimationen. Han tror att den på sikt kan leda till att läraryrkets status höjs och 

att lärarutbildningens kvalitet, vars nuvarande nivå han tror är en av anledningarna till 

yrkets låga status, förbättras.  

 

Nästan alla lärarna poängterar att skolans problem inte har sin förklaring i åtskillnaden 

mellan behöriga och obehöriga lärare. Det råder ingen tvekan om att det finns 

obehöriga lärare som är ytterst lämpade för yrket, kanske mer lämpliga än vad vissa 

utbildade lärare är. Johan understryker att en legitimation samtidigt inte är en garanti 

för att man är en bra lärare. Isak poängterar att läraryrket skiljer sig åt från andra 

legitimerade yrken, ”en människa som inte är läkare, bör helst inte vara det, för det 

handlar om liv och död”. Läraryrket handlar inte så mycket om den utbildning som du 

har, utan mer om vilken fallenhet du har för att undervisa, menar Isak. Lärarna 

ifrågasätter de följder som kommer av reformens införande och att människors 

erfarenheter inte värdesätts högre. Isak är själv berörd av reformen, då han från början 

är utbildad i bild och form i årkurs 1-7, men sedan 10 år tillbaka har arbetat med äldre 

barn i andra ämnen. För att få ha kvar sin tjänst, har han sedan införandet av 

legitimationen varit tvungen att komplettera delar av sin utbildning. Något som inte 

alla lärare kan räknas ha samma möjlighet att göra. Isak beskriver att han aldrig har 

varit med om att ”man i efterhand piskar upp människor”, på ett sådant sätt som man 

gör med lärarna genom reformen, ”som lärare som blir kickade helt enkelt, eller 
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omflyttade och jag tror inte att det är vad svensk skola behöver just nu, att man tar bort 

massa lärare […] med all erfarenhet som människor har”. Han poängterar att det inte 

bara är enskilda lärare som drabbas genom reformen, utan även de skolor där lärarna 

arbetar, deras kollegor och framför allt lärarnas elever. Isak menar att en liknande 

reform aldrig skulle sättas i bruk för t ex läkare, ”det skulle bli ramaskri, det skulle bli 

strejk, det skulle bli upplopp, men med oss är det liksom okej att göra så”. De 

intervjuade lärarna tycks inte dela den analys som har föregått reformen och upplever 

inte att de har varit drivande i genomförandet av den. Om införandet av en 

yrkeslegitimation för lärare har drivits på av andra grupper i samhället, kan reformen 

förstås som ett reglerande av läraryrkets autonomi. Lärarna poängterar att införandet av 

en yrkeslegitimation per automatik inte ger samma status för läraryrket, som för andra 

professionella yrkesgrupper, vars yrken kräver legitimation. Brante argumenterar för 

att det inte är särskiljandet av olika grupper i sig som formar professioner, utan att 

professionella yrkesgrupper kan legitimera särskiljandet genom att hänvisa till dess 

gemensamma kunskapsbas. Införandet av en yrkeslegitimation för lärare, påverkar inte 

formandet av en enhetlig kunskapsbas för yrket.  

5.2.2 Möjligheten att bli förstelärare  

De intervjuade lärarna är kluvna till hur införandet av karriärtjänster för lärare har fallit 

ut och ifrågasätter om det var såhär som reformen var tänkt. Lärarna påpekar att 

reformens innebörd är oklar och är kritiska till att det idag är upp till varje huvudman 

eller skola att besluta kring grunderna för tillsättning av tjänsterna, vilket leder till att 

reformens utfall skiljer sig åt mellan olika skolor. De befintliga tjänster som finns för 

förstelärare på de intervjuade lärarnas skolor är tillsatta enligt olika kriterier. På en del 

av skolorna är tjänsterna utlysta i specifika ämnen, på andra skolor enligt speciella 

kompetenser, t ex att man ska vara framstående inom formativ bedömning.
15

 Även 

antalet förstelärare på de olika skolorna skiljer sig åt.
16

 Att olika kriterier ligger till 

grund för tillsättning av tjänsterna för förstelärare, innebär att lärarna på de olika 

skolorna inte har likvärda förutsättningar att kunna ansöka om tjänsterna. Det innebär 

också att det är skillnad på vilken lärarroll som premieras på de olika skolorna och 

vilka egenskaper som ses som eftersträvansvärda.  

                                                 
15 Formativ bedömnings syftar till att stärka elevens lärande och kännetecknas av att målen för 
undervisningen tydliggörs,  att man undersöker var eleven befinner sig i förhållande till målen och att 
återkoppling ges kring hur eleven ska komma vidare mot målen.  
16 Även om hänsyn tas till antal förstelärare i förhållande till antalet elever och lärare per skola.  
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De befintliga tjänsterna för förstelärare på de olika lärarnas skolor, skiljer sig också åt i 

vilket arbete som tjänsterna innefattar. Johan understryker att arbetet som förstelärare 

inte ska innebära några ytterligare arbetsuppgifter för den personen som har tjänsten, 

utan enbart ska fungera som ”en belöning till de lärarna som man tycker är bäst” och 

som en morot för andra lärare att arbeta hårdare. Men förstelärarnas arbete varierar 

mellan de olika skolorna och påverkar också de andra lärarnas arbete på olika sätt. 

Nicole beskriver hur försteläraren på hennes skola får ta i de frågor som ingen annan 

vill, ”hon har mer i lön, vad ska vi göra med henne?”. Hittills har arbetet bestått av 

många administrativa uppgifter. Henrik och Annika beskriver hur förstelärarna på 

deras skolor ofta är iväg på möten och utbildningar. De tycks här finnas en paradox i 

att försteläraren premieras som lärare, men i flera fall kommer längre bort från den 

klassiska lärarrollen och arbetet i klassrummet. Nicole och Henrik är båda skeptiska till 

hur reformen för förstelärare har fallit ut och ifrågasätter om karriär ska vara drivkraft 

inom läraryrket. Henrik befarar att reformen, med dess nuvarande utformning, riskerar 

att dra till sig fel lärare, som inte brinner för läraryrket i sig, utan vill göra karriär. Han 

upplever att det idag inte räcker med att bara vilja arbeta som lärare, utan att man 

ständigt uppmuntras till att vilja vidare inom yrket. Henrik ifrågasätter varför det inte 

värdesätts att brinna för läraryrket i sig och menar att det är en tillräckligt stor 

utmaning för honom: 

 
”Det är något fult med att bara vilja vara lärare […]. Man ska hela tiden vidare nånstans […]. 

’Då ska du bli arbetslagsledare, ämneslagsledare, vill du inte fundera på att bli rektor?’ […] Kan 

det inte bara vara fint och bra nog att bara vara lärare?” 

 

En del av lärarna beskriver hur tillsättningen av förstelärare riskerar att skapa mer 

arbete för de andra lärarna i arbetsgruppen. Henrik och Annika beskriver hur det kan 

kännas frustrerande att inte få ta del av förstelärarnas direkta arbete, då de ofta är iväg 

från skolorna, samtidigt som det ökar arbetsbördan för de lärare som är kvar. Flera av 

lärarna diskuterar i relation till det, hur införandet av tjänster för förstelärare riskerar 

att skapa osämja i arbetsgrupperna. Isak menar att förstelärarnas uppdrag måste 

klargöras och förankras bättre hos lärarkåren, då det annars finns risk att avundsjuka 

uppstår bland lärarna. Annika befarar att införandet av karriärtjänster för lärare riskerar 

att segregera hela lärarkåren. Hon beskriver hur det sedan reformen kom, står i nästan 

varenda jobbannons att de gärna ser att man redan är förstelärare eller att det är en 
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tjänst som förstelärare som de utlyser. Johan är den av lärarna som är mest positiv till 

reformen, han kan inte se något problem med en reform som innebär att bara en del 

kommer att tjäna mer, ingen kommer ju att tjäna mindre än vad de skulle ha gjort 

annars.  

5.3 Vilka faktorer kan höja läraryrkets status? 

Alla de intervjuade lärarna menar att yrkets löner måste höjas, om yrkets status ska 

kunna förbättras, men nästan alla av dem beskriver samtidigt att det inte bara handlar 

om yrkets löner. Flera av lärarna tror att lösningen ligger i de roller som läraryrket 

förväntas att fylla. Annika beskriver det som att, ”vi kan inte vara socialpedagog, 

specialpedagog, förälder, pedagog på samma gång, alltså ledare, vaktmästare, 

administratör, jag men jag menar you name it  […]  internetexperter, IKT-experter”.
17

 

Hon tror att man på något sätt måste renodla läraryrkets uppdrag för att lärare ska få 

möjlighet att ägna sig åt det som de verkligen ska, det vill säga att undervisa. Nicole 

för ett liknande resonemang och menar att man måste diskutera vilka friheter som 

läraryrket har. Hon tycker att det läggs för stort ansvar på läraryrket idag och att lärare 

har lite för många arbetsuppgifter och lite för mycket ”runt omkring”. Hon menar att 

en del arbetsuppgifter borde omfördelas ”vad är vilkas ansvar” och tycker att lärare 

idag lägger mycket tid på administration, åtgärdsprogram och information till elevers 

föräldrar. Även Henrik tar upp denna aspekt, vilken han beskriver som anledningen till 

läraryrkets låga status.  

 
Att vi får vara mindre lärare […] det är för lite tid till undervisning, planering, uppföljning och för 

mycket administrativt och det beror på alltifrån att det är för få lärare, och att vi är kuratorer, 

psykologer och sånt som vi inte var tidigare.  

 

Flera av lärarna tar upp hur större samhällsförändringar (som har skett) påverkar 

läraryrkets status. Johan menar att lärare idag inte får ”den pondusen och mandaten” av 

elevers föräldrar som de behöver. Lärares förhållande till elevers föräldrar är något 

som flera av lärarna tar upp. Henrik menar att det har gått så långt att han ofta har 

föräldrars reaktioner i åtanke när han rättar elevers prov: 

 

                                                 
17 IKT = informations- och kommunikationsteknik 
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När jag rättar ett prov eller en uppsats, så rättar jag det med åtanke att okej om föräldern hör av 

sig eller eleven ifrågasätter, inte utefter att såhär är det. Man vet alltid att man kan bli ifrågasatt, 

vilket leder till att man som lärare är på tårna och inte slappnar av.  

 

Annika och Isak tar upp effekterna av alla de reformer som har drivits igenom i skolan 

och läraryrkets brist på autonomi. Annika menar att den svenska skolan har varit ”ett 

stort experiment” och att det har varit så många reformer som inte får sätta sig: 

 Det är så många reformer, vi får aldrig sätta nånting, så ska det rivas upp och göras om, riva upp 

och göra om, på ett annat sätt  […] det är alltid vi som ska göra det och vi gör det alltid dåligt.  

 

Hon tror att den svenska skolan behöver lugn och ro, för att yrkets status ska kunna 

öka. Isak för ett liknande resonemang. Han menar att lärare måste ges större mandat att 

sköta yrket och att man litar på att dem gör detta, ”att inte så många är inne med 

fingrarna i den syltburken som heter skolan”. Isak beskriver att det kan finnas tydliga 

direktiv från myndigheter om hur skolan ska skötas, men att lärare måste få friheten att 

driva arbetet, ”jag tror att vi lärare bara måste säga ’Stopp!’ och ha makten att säga så, 

’Kom inte hit och peta i vårt yrke mer nu’”. 

Kapitel 6 – Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka lärares arbetsförhållanden utifrån 

krav, kontroll och stöd-teorin samt att undersöka hur införandet av en yrkes-

legitimation och möjligheten att bli förstelärare påverkar lärares professionalisering.  

 

Utifrån Karaseks och Theorells krav, kontroll och stöd-teori förstås läraryrket bäst som 

ett högstressarbete, yrket utgörs av höga krav och relativt låg kontroll. Lärarna 

upplever många olika krav på sig i sin yrkesutövning och att det kan vara svårt att 

förverkliga dessa tillsammans. Lärarna skiljer sig åt i vilken kontroll de upplever i eller 

över arbetet, ett intensivt schema och plötsliga händelser, tycks dock motverka deras 

handlingsutrymme. Lärarna tycks överlag uppleva ett bra stöd i arbetsgruppen, vilket  

sannolikt kan verka som en buffert mot den pressade arbetssituation som de har. 

Karasek och Theorells modell behandlar det stöd som anställda upplever från kollegor 

samt som en gemensam vision på arbetet kan ge. Vilket stöd som finns för ens arbete 

utanför den egna arbetsplatsen, hos t ex elevers föräldrar, men även allmänheten, 

politiker och media påverkar dock sannolikt även det lärares upplevelser av de krav 
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som finns på dem i deras yrkesutövning. Det bristande förtroende och ibland misstro 

som lärarna ger uttryck för finns hos elevers föräldrar och delar av samhället och 

media för deras arbete, påverkar sannolikt deras förmåga att hantera de krav som finns 

på yrket. Ett högre förtroende för läraryrket skulle här kunna bidra till ett ökat 

välmående, såväl som en högre produktivitet. Enligt Karasek och Theorell utgörs den 

ideala arbetssituationen av rimliga krav, bra beslutsutrymme och bra socialt stöd. 

Lärarna menar att många av de krav som finns på yrket inte är fel i sig, men att dessa 

blir problematiska sett till den tid som finns för att fullgöra dem. Ett annat sätt att 

förbättra läraryrkets arbetsförhållanden skulle därför vara att minska det antal krav som 

finns på yrket. Detta skulle sannolikt även påverka lärarnas möjlighet till auktoritet 

över beslut, då mer tid skulle frigöras för deras arbete, vilket ytterligare skulle förbättra 

yrkets arbetsförhållanden. Theorell menar att ökade kravnivåer inom många yrken, 

innebär att människor med auktoritet över beslut inte alltid kan utnyttja denna. Denna 

undersökning bekräftar den bilden, lärarnas beskrivning av sin yrkesutövning tydliggör 

en skillnad mellan att ha möjlighet att kontrollera sin arbetssituation och att ha 

förutsättningarna att kunna göra detsamma. 

 

I vilken utsträckning påverkar då de genomförda reformerna lärares möjlighet till 

professionalisering? Enligt Brantes formulering av professioner är läraryrket utifrån 

denna undersökning fortfarande att betrakta som en semiprofession. Yrket utmärks av 

relativt låg autonomi som begränsas på olika sätt, en spänning mellan teoretiska och 

praktiska delar av yrket, genom dess värdering av empirisk kunskap och ett relativt lågt 

förtroende från allmänheten. Intervjuerna med lärarna vittnar på flera sätt om att 

läraryrket har låg autonomi. Flera av lärarna upplever att de inte själva styr över yrket, 

varken externt i form av de förutsättningar som finns för deras yrkesutövning eller 

internt gällande hur denna ska förverkligas. Införandet av en yrkeslegitimation kan ses 

som ett exempel på ett yttre reglerande av läraryrkets villkor, då lärarna ger uttryck för 

att vare sig dela den analys som ligger bakom reformen eller uppleva sig som delaktiga 

i genomförandet av den. Inte heller verkar lärarna vara eniga i den analys som har 

föregått reformen för förstelärare. Lärarna beskriver hur syftet med reformen och dess 

utformning är oklar. Tjänsterna för förstelärare regleras dock inte externt och lärare 

skulle här kunna ges en möjlighet att reglera innehållet i tjänsterna internt. Detta är 

dock en fråga som har överlåtits till huvudmännen för respektive skola och lärarna 
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upplever sig inte som delaktiga i hur innehållet i tjänsterna för förstelärare har 

implementerats.  

Brante menar att yrkesgruppers tillgång till abstrakt kunskap möjliggör för dem 

att kunna skaffa sig kontroll över sitt kunskapsområde och sin yrkesutövning. Lärarna 

framhåller betydelsen av empirisk kunskap i sin yrkesutövning som en central del av 

sitt yrkesuppdrag och understryker även vikten av de empiriska delarna av yrket för 

framstående lärare. Läraryrket skiljer sig åt i jämförelse med andra professionella 

yrken som kräver legitimation, då det inte är de teoretiska delarna av yrket som 

nödvändigtvis ligger till grund för hur väl någon bemästrar utövandet av det. Lärarna 

beskriver hur de inte delar den analys som har föregått införandet av 

yrkeslegitimationen för lärare, där särskiljandet mellan behöriga och obehöriga lärare 

har ansetts central. Detta är i linje med Brantes beskrivning av hur semiprofessioner i 

regel är mindre intresserade av stänga sin jurisdiktion genom yrkes- eller 

kunskapsmonopol. Flera av de intervjuade lärarna upplever att de allmänna förtroendet 

för läraryrket är lågt. Brante menar att professionella yrkesgrupper erhåller förtroende 

baserat på att de anses kunna minska osäkerheten eller risken i samhället. Läraryrkets 

koppling till empirisk kunskap, medför inte samma förtroende för yrket.   

Införandet av en yrkeslegitimation för lärare, skulle kunna innebära att yrkets 

arbetet fastställs tydligare än tidigare. De krav som föreligger på yrket är dock 

fortfarande mångfacetterade och läraryrkets jurisdiktion är otydlig. Enligt Brante 

utmärks professionella yrkesgrupper av att de kan ses som förmedlare av abstrakta 

kunskapssystem. Det är här oklart vilken kunskap som läraryrket bör ses som 

förmedlare av. Utfallet av reformen för förstelärare visar att det saknas en enhetlig 

lärarroll och en gemensam uppfattning om vilka kunskaper som ses som 

eftersträvansvärda hos lärare. Om införandet av en yrkeslegitimation för lärare på sikt 

kommer att resultera i att obehöriga lärare inte har samma möjlighet som idag att 

arbeta som lärare, är det möjligt att bilden av lärares arbete som något svårt, skickligt 

och värdefullt stärks, då utbildningens betydelse för yrket framhålls. Det är mot 

bakgrund av denna uppsats dock inte möjligt att säga om så kommer att bli fallet. Den 

grundläggande skillnad som finns mellan läraryrket och många andra legitimerade 

yrken, i form av att läraryrket i relativt stor utsträckning är baserat på empirisk kunskap 

som går att tillskansa på andra sätt än genom en lärarutbildning (t ex genom erfarenhet) 

talar dock emot att en sådan förändring kommer att ske. Likaså är det möjligt att 

läraryrkets koppling till abstrakt kunskap skulle kunna stärkas om tjänsterna för 
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förstelärare skulle utformas på ett liknande sätt på alla skolor och unisont har som syfte 

att stärka de teoretiska delarna av yrket. Att kopplingen till teoretisk kunskap stärks för 

en del lärare, innebär dock inte att effekterna är detsamma för yrkesgruppen i stort. 

Införandet av tjänster för förstelärare tyder på att arbetsbelastningen för de lärare som 

arbetar på ”vanliga” tjänster kan öka, detta skulle i så fall kunna leda till att lärarkåren 

segregeras och att statusen för de ”vanliga” lärartjänsterna sjunker än mer.  

 

Införandet av en yrkeslegitimation och möjligheten att bli förstelärare har skett i syfte 

för att höja läraryrkets status, mot bakgrund av denna undersökning är det dock svårt 

att säga att så har skett. Både införandet av en legitimation och möjligheten att bli 

förstelärare kan förstås som två reformer som syftar till att höja läraryrkets status 

genom statusmarkörer, i det här fallet auktorisation och pengar. De intervjuade lärarna 

skiljer sig åt i sin analys av vilka faktorer som skulle kunna främja yrkets status. De 

menar att läraryrkets roll måste renodlas för att yrkets status ska kunna höjas. Lärare 

har idag för många ansvarsområden för att yrket ska anses attraktivt. Följande stämmer 

överens med Brantes resonemang om hur professionella yrken utmärks genom en 

gemensam kunskapsbas. En renodling av de krav som tillskrivs läraryrket skulle 

sannolikt vara gynnsamt för yrkets arbetsförhållanden även utifrån Karasek och 

Theorells förståelse. Vidare menar lärarna att läraryrket måste erhålla större mandat 

och kanske framför allt förtroende att sköta de uppgifter som yrket tillskrivs. Brante 

menar att professionella grupper utmärks just genom att de tillskrivs ett stort förtroende 

inför de uppgifter som de har. Följande skulle innebära att läraryrkets kontroll i såväl 

som över arbetet kan höjas, vilket också skulle främja yrkets arbetsförhållanden. 

Stenlås beskriver hur lärare sällan tillfrågas om hur deras arbete påverkas av de 

reformer som genomförs i skolan. Kanske är ett första steg till en ökad status och 

möjlig professionalisering av läraryrket, att börja lyssna till vad lärare själva har att 

säga om arbetes villkor. Denna undersökning har syftat till att undersöka lärares 

arbetsförhållanden och möjlighet till professionalisering. Undersökningens resultat 

bekräftar och förstärker den bild av lärares yrkesutövning som ges i tidigare forskning. 

För fortsatta studier på området, skulle det vara intressant att undersöka de krav som 

ställs på läraryrket närmre. Hur kraven på läraryrket formuleras, vilka möjligheter 

yrkesgruppen har att kunna förverkliga dessa krav och vad som styr lärares 

yrkesutövning i utförandet av de krav som finns på yrkesgruppen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Introducerande information 
Jag vill börja med att tacka för att du ställer upp. Jag läser sociologi III på Stockholms 

universitet och skriver uppsats om lärares yrkeserfarenheter. Jag intervjuar sex lärare.  

Undersökningen bygger helt på dina egna upplevelser av yrket. Ditt deltagande är 

anonymt. Är det okej om jag spelar in vårt samtal? Är det någonting som du undrar 

över inledningsvis? Det går bra att ställa frågor under intervjuns gång ifall det är 

någonting som du vill att jag förtydligar.  
 

Bakgrund 
 Du får gärna börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund. Hur 

gammal du är, var du bor, hur eventuell familj ser ut och vad du har för 

intressen på fritiden.  

 Hur länge har du arbetet som lärare? Vilket ämne undervisar du i? Vilken 

årskurs? 

 Hur länge har du arbetet på din nuvarande skola? Vad har du för tjänst? 

 Hur trivs du? Vad är det som gör att du trivs/inte trivs? 

 Hur kom det sig att du ville bli högstadielärare? 

 

Del 1 
 

 Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag? (Arbetstider, fördelning mellan 

undervisning/planering/rapportering/möten). 

 Hur pass fri känner du dig att bestämma över upplägget själv? 

 Hur skulle du beskriva din roll som lärare? 

 Vad kännetecknar en bra lärare enligt dig?  

 Hur upplever du att arbetet ihop med dina kollegor på skolan? Arbetar ni 

tillsammans i någon form av arbetslag/ämneslag? Hur fungerar det arbetet? 

 Om du hade möjlighet att ändra något i din arbetssituation, vad skulle det vara?  

 Tror du att ditt arbete skiljer sig åt från att arbeta på en friskola/kommunal 

skola? På vilket sätt?  

 

Del 2 
 Upplever du någon gång att ditt privatliv påverkar ditt arbete som lärare?  

På vilket sätt? Kan du ge något exempel? 

 Upplever du någon gång att ditt arbete som lärare påverkar ditt privatliv? 

På vilket sätt? Kan du ge något exempel?  

 Händer det att du arbetar övertid? (Hur är den fördelad? På skolan eller 

hemarbete?) 

 Kan du se några likheter eller skillnader mellan din roll som lärare och den 

personen som du är privat?  

 Händer det att du stöter på elever eller föräldrar utanför skolan? Hur upplever 

du det? 

 Händer det att elever kontaktar dig på sociala medier? Hur upplever du det? 

 Tycker du att det finns en gräns för hur privat man bör vara i sin relation till 

elever och föräldrar i sitt arbete som lärare? Kan du beskriva hur den gränsen 

ser ut?  
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 Har du själv upplevt att du eller någon kollega har varit för privat någon gång i 

arbetet? Kan du komma att tänka på något exempel? 

 I en del rekommendationer för olika yrken, bl a läraryrket, kan man ibland läsa 

om att man ska vara personlig, utan att vara privat i sitt förhållningssätt. Kan du 

relatera till det uttrycket? Vad är din uppfattning om det? 
 

Del 3 
 Hur skulle du beskriva läraryrkets status? 

 Hur ser du på införandet av en yrkeslegitimation för lärare? 

 Vad tycker du om möjligheterna att bli förstelärare?  

 Har ni någon förstelärare på er skola? Hur fungerar den personens arbete? 

 Upplever du att omgivningens bild av läraryrket/skolan påverkar dig i ditt 

arbete? 

 Om du hade möjlighet att förändra något i skolan för att höja yrkets status, vad 

skulle det vara?  

 Den svenska skolan får idag utstå en del kritik, framför allt i media, där man 

utgår från hur svenska elever hamnar efter i internationella mätningar (PISA). 

Vad tror du är anledningarna till det?  

 Om du hade möjlighet att förändra något i skolan för att förbättra resultaten, 

vad skulle det vara? 

 

Avslutning 
Det var alla frågor som jag hade. Är det något som du vill förtydliga eller lägga till 

kring det som vi har pratat om? Går det bra om jag hör av mig till dig i efterhand ifall 

det är något som jag vill förtydliga? Tveka inte att höra av dig, ifall det är något som 

du vill tydliggöra eller utveckla i efterhand. 


