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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriver sin yrkesroll och försöka få en 

djupare förståelse inom ämnet. Studien belyser de likheter och olikheter som framgick i 

lärarnas beskrivning av sin egen yrkesroll. Studien utgår ifrån sociologiska teorier och är 

uppbyggd utifrån kvalitativ forskningsmetod; genom observation hos en av lärarna och 

intervjuer. Tidigare forskning visar att kvinnliga lärare hör till den yrkesgrupp som är bland 

de mest utsatta för psykiskt ohälsa på grund av för höga krav i arbetet. Detta har att göra med 

den snabba utveckling och förändring som skett inom skolan.  

 I studien intervjuas fem olika kvinnliga lärare ifrån fem olika skolor runt om i Stockholm, 

både grundskolelärare och gymnasielärare. Intervjufrågorna handlar om hur lärarna beskriver 

yrkesrollen, hur de ser på sin egen yrkesroll, hur de beskriver sin arbetsmiljö, vilka krav de 

har i sin yrkesroll samt vilka emotioner de handskas med. I analysen framkom att vissa lärare 

beskriver sin yrkesroll som stressig och detta hör ihop med hur de upplever både sig själva 

samt arbetsmiljön. De lärare som upplever att de har kontroll i sin yrkesroll visar sig antingen 

arbetar i en lugn miljö eller att de snabbt lyckas bearbeta emotionerna som uppstår i 

yrkesrollen. Studiens resultat visar att samtliga lärare beskriver lärarrollen likartat. Däremot 

finns det stora skillnader i hur de fem lärarna utövar sin egen yrkesroll. 
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1 Inledning 
Inom svenska skolan har en hel del förändrats de senaste åren.  Nya mål inom skolan, nya 

läroplaner och nytt betygssystem är exempel på några av de förändringarna. Med tanke på 

många kommuners försämrade ekonomi samt vad som står i läroplanen kan det vara svårt att 

förstå hur lärare skall lyckas nå de mål som ställs på dem i deras yrkesroll. Lärare måste dels 

följa de krav som läroplanenen ställer och dels leva upp till oskrivna regler som ingår i deras 

yrkesroll. Det kan till exempel vara att kontrollera elevernas beteende, göra klart för eleverna 

vem det är som bestämmer och samtidigt vinna elevernas tillit för att ibland kunna inta en 

omhändertagande roll. 

Denna uppsats avser att lyfta fram lärares yrkesroll utifrån ett sociologiskt perspektiv. Lärarna 

i studien beskriver själva yrkesrollen och vilka emotioner de upplever i den. En lärares 

yrkesroll är flerdimensionell. Det vill säga att i en lärares arbetsuppgifter ryms det flera olika 

beteenden. 

För att kunna ge en djupare förklaring på hur en lärares yrkesroll kan definieras kommer olika 

sociologiska teorier att användas i denna studie. Genom teorierna är det meningen att lättare 

kunna förstå exempelvis vad som är viktigt i yrkesrollen.  Det är exempelvis viktigt att en 

lärare vinner elevernas respekt och tidigt visar vem som bestämmer för att undvika onödiga 

”strider” med klassen. Erving Goffman (2005) beskriver att personer i sina arbeten anpassar 

sin roll till sin publik. I lärares fall är publiken oftast eleverna. Ibland uttrycker sig lärare 

medvetet på ett speciellt sätt för att yrkesrollen traditionellt kräver det. En viktig del i 

lärarrollen är att kunna handskas med de emotioner som uppstår, både hos läraren själv och 

hos publiken. En lärare som från början har en stökig klass måste anpassa sitt arbetssätt för att 

tidigt få kontroll på sin klass. 

För att utforma denna uppsats kommer fem lärare att intervjuas. Dessutom utförs en 

deltagande observation hos en av lärarna i studien, där jag är med läraren i klassrummet och i 

personalrummet.   

Uppsatsen inleds med en redovisning av sociologisk roll- och emotionsteori samt tidigare 

forskning. Därefter presenteras metodavsnittet och sedan redogörs resultaten ifrån 

intervjuerna och fältstudien. Avslutningsvis följer en avslutande diskussion.  

 



2 

 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 
I denna studie undersöks de fem kvinnliga lärarnas yrkesroll utifrån ett sociologiskt 

perspektiv med hjälp av intervjuer med samtliga fem lärare samt en deltagande observation 

hos en av lärarna. Observationen skedde på lärarens arbetsplats. För att skapa spridning i 

studien har respondenterna olika ålder, olika etnisk bakgrund, de undervisar på olika skolor 

och i olika ämnen. Mitt syfte är belysa hur de kvinnliga lärarna beskriver sin yrkesroll samt 

vilka emotioner de handskas med. Med tanke på att den tidigare forskningen visar att 

kvinnliga lärare är den mest utsatta yrkesgruppen för psykisk ohälsa vill jag lyfta fram vad de 

fem lärarna berättar är centrala emotioner i deras yrkesroll och vad det beror på. Jag vill även 

lyfta fram vilket ansvar de själva har i emotionerna som uppstår i deras yrkesroll. Studien 

fokuserar även på lärarnas interaktion med publiken samt hur detta påverkar deras yrkesroll. 

Syftet är även att undersöka hur lärarna ser på sin yrkesroll och hur arbetssätten och 

emotionerna skiljer sig åt mellan de fem lärarna. För att få en inblick i detta har sex 

frågeställningar utformats.  

 Hur beskriver lärarna i studien yrkesrollen, vad är kärnan i en lärares arbete? 

 Hur uppfattar lärarna sin egen yrkesroll?  

 Vilka emotioner upplever lärarna i sin yrkesroll? 

 Hur kan yrkesrollen, arbetssättet och emotionerna skilja sig åt mellan de fem lärarna i 

studien? 

 Vilka lärare har stökiga klasser och varför? 

 Vilka lärare upplever mest stress, höga krav och ohälsa? 

Syftet är sedan att jämföra frågeställning 1, som lärarens ”objektiva” inställning till lärarrollen 

med frågeställning 2, som är lärarens ”subjektiva” upplevelse. Därefter följer svaren på 

frågeställningarna som syftar till att ta reda på hur lärarna mår och varför dem mår som de 

gör. 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen analyserar bara kvinnliga lärares beskrivning av yrkesrollen och emotioner, den är 

alltså ingen jämförelse mellan manliga och kvinnliga lärare. Då studien inte syftar till att 

analysera eventuella skillnader mellan könen, presenteras heller ingen sociologisk genusteori. 

Lärarna bor alla i Stockholmsområdet därför är resultatet inte ett generellt resultat till övriga 

landet.  
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Teori 
Detta kapitel presenterar de olika sociologiska teorier som kommer att användas som 

utgångspunkt och som analysverktyg i denna studie. De rollteorier som används är; Goffmans 

teori om roller i vardagen samt Berger & Luckmanns teori om att genom rollerna definieras 

institutionen. Dessutom används Georg Herbert Meads teori om jaget för att senare kunna se 

ifall lärarnas beskrivning av sin yrkesroll hör ihop med jaget. Slutligen används även Åsa 

Wettergrens beskrivning av sociologisk emotionsteori. Emotionsteorin används för att 

förhoppningsvis kunna bidra till en djupare förståelse av en lärares situation idag samt hur 

läraren känner sig i sin yrkesroll. Då de sociologiska rollteorierna som används i denna studie 

i huvudsak syftar till att förklara människors handlingar. Rollteorierna fokuserar inte på 

individers emotioner, hur de själva känner och mår samt vad det beror på. 

  2.1 Jaget 
Uppsatsen börjar med att presentera jag-teorin för att underlätta förståelsen av kommande 

teorier. Sedan kommer teorin om jaget att samföras med rollteorin. Jagets utvecklingsprocess 

sker i samband med sociala erfarenheter och aktiviteter. I samband med denna process 

utvecklas individen. Människor brukar identifiera sina känslomässiga erfarenheter med jaget. 

Georg Herbert Mead (1976) beskriver att jaget inte är något medfött utan något som 

utvecklas. Dock behöver inte en individs alla erfarenheter vara sammankopplade med jaget. 

Det vill säga att en individs erfarenheter, minnen och sinnesstämningar inte nödvändigtvis ses 

som jagets erfarenheter (Mead, 1976, s. 109). Jagets egenskap företräds av ordet ”self / själv” 

och kan vara både subjekt och objekt. Subjektet syftar på jaget som aktör.  Jaget som objekt 

kan karakteriseras som medvetandet. Dock finns det tillfällen där det inte alls finns något 

medvetande om jaget. Detta kan vara vid specifika handlingar då individen är helt och hållet 

upptagen av själva handlandet (Mead, 1976, s. 110). En individs känslor är själva jaget. Om 

en individ släpper sina känslor, släpper alltså individen ut sitt jag. Detta kan förklara uttrycket 

att individer bör få ”utlopp för känslorna”, det vill säga att individen således bör ha all rätt att 

uttrycka känslor. Dock kanske inte individen gör det på grund av konsekvenserna 

(Wettergren, 2013, s. 54) Istället väljer kanske läraren att framträda utifrån vad som är 

lämpligt i yrkesrollen. Publiken kan uppfatta jaget som identiskt med rollen. Då detta inte är 

helt sant är det nödvändigt att beskriva hur man skall förstå skillnaderna mellan jaget och 

rollen.  
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2.2 Rollen och Jaget  

Då denna studie syftar på att läraren skall beskriva sin objektiva inställning till yrkesrollen 

samt hur de upplever sin egen yrkesroll är det nödvändigt att presentera både teorier kring 

jaget samt rollteori. Det är således viktigt att visa skillnaderna mellan rollen och jaget. 

Goffman (2005, s. 218) beskriver hur en individs jag-struktur kan uppfattas utifrån dess 

framträdande. Goffman belyser framförallt i sin teori individens handlande och individens 

rollgestalt. Utåt sätt uppfattas vanligen rollen som identiskt med jaget. Detta är dock inte helt 

sanningsenligt. En handlande individs egenskaper skiljer sig ifrån själva rollgestaltens 

egenskaper, men båda är av stor betydelse. Goffman menar att ifall en individ har en bra 

”rolldistans” har den även en bra förmåga att urskilja sina olika roller. Det vill säga att 

individen då kan stå vid sidan av sitt jag och ta en distans till det. En lärare som exempelvis 

inte kan skilja mellan rollen och jaget kan bli betraktad med misstankar ifrån publiken. Då 

publiken tillförser aktören med en roll och själva jaget är en produkt av det som framställs, 

men inte en orsak till hur det framsälls. Allt hänger således på om aktören anses som äkta 

eller falsk (Goffman, 2005, s. 218!).  

2.3 Rollen och jaget i interaktion med andra  

En lärare är ständigt i kontakt med andra människor. Då jaget i allra högsta grad påverkas av 

omgivningen är det nödvändigt att djupare beskriva jaget i interaktion med andra. Det finns 

stora likheter i Goffmans rollteori och Meads jag-teori. Precis som Mead avser Goffman att 

fokusera på det som faktiskt går att observera och hur individers roller formas i interaktion 

med andra. Goffman (2005) studerar även vad som sker i olika situationer där han fokuserar 

på den sociala ordningen. Det vill säga olika situationer som sker samt olika uppsatta regler 

som sker vid olika möten med omgivningen. 

Individens medvetande om sig själv och om andra individer är båda lika viktiga för individens 

jagutveckling samt utvecklingen i gruppen som individen är del av. En bra kommunikation 

samt ett aktivt deltagande är nyckeln till att en social organisation skall fungera (Mead, 1976, 

s. 182). Då en individ lämpar sig efter en viss omgivning kan individen bli olikt sitt verkliga 

jag, men när individen blir annorlunda har individen påverkat sin omgivning utifrån hur 

individen själv kan reagera. Det är ett ömsesidigt förhållande mellan individen och 

omgivningen. Detta gäller speciellt i samband med mindre grupper, exempelvis en skolklass. 

Om en individ ingår i en mindre grupp kommer den utan tvekan att på något sätt förändra 

gruppens karaktär (Mead, 1976, s. 159). En lärares elever påverkar således av de signaler som 

läraren sänder ut och läraren påverkas i sin tur på de signaler som den får tillbaks ifrån 



5 

 

eleverna. Wettergren (2013, s. 29) beskriver att olika normer och värderingar som finns inom 

specifika grupper och situationer avgör vad individer ska känna, hur de ska känna och hur de 

ska uttrycka det dem känner. På en begravning förväntas människorna till exempel att vara 

ledsna. På en arbetsplats förväntas individerna uppträda efter de normer och värderingar som 

finns (Wettergren, 2013, s.29). 

En lärare är i ständig interaktion med andra människor. Då en lärares identitet utvecklas är det 

nödvändigt att presentera hur och varför delar av jaget utvecklas. Ett annat jag kan utvecklas 

om exempelvis lärare upplever stort missnöje på sin arbetsplats. När en lärare till exempel inte 

trivs på grund av individer runt omkring kan lärarens jag utveckla två separata ”I” och ”Me”.  

2.4 ”I” & ”me” 

 

En individ upplever sig själv till stor del utifrån vad andra i individer tycker om den.  

I det vardagliga handlandet inser individen att både den själv och andra individer inte menar 

allt de säger och gör. Det finns vanligen en sammansatt organisation av hela jaget men med en 

hänsyn till olika situationer och till samhället. Om vissa aktiviteter i samhället anses som 

hopplösa av individen, kan andra delar av jaget utvecklas. Två separata ”Me” och ”I” (Mead, 

1976, s. 113). Det är bara genom andras reaktioner som individen har chans att upptäcka sig 

själv som ett ”me” och som ett ”I”. ”Me” iakttas av både individen själv och av andra, och 

som ett ”I” som handlar (Boglind, 1975, s. 24).  

 

”I” och ”me” representerar två olika sidor av jaget. ”I” påverkas på det jag som bildas när 

individen intar andra individers attityder. När individen intar andras attityder introducerar det 

till ett ”me”, men individen kan reagera på det som ett ”I”.  En lärare kan exempelvis reagera 

på ett visst sätt i en situation och tänka ”nu är jag inte mig själv”. Det är alltså på grund av ”I” 

som läraren tänker så. När en lärare reagerar så i en viss social situation är det utifrån lärarens 

egna förhållningssätt. Det kommer in i lärarens erfarenhet efter att handlingen genomförts, då 

läraren blir medveten om handlingen. Det kan exempelvis vara en lärare som vanligtvis aldrig 

säger ifrån i klassrummet. När det uppstår en situation, och läraren för första gången lyckas 

säga ifrån, kan läraren känna sig mycket stolt över sig själv. Läraren kanske tycker att den 

gjorde sin plikt. Det är ”me” som står upp för att utföra plikten och sedan framträder i lärarens 

erfarenhet. Läraren hade alltså klassens attityder inom sig och det lockade fram en viss 

respons, själva situationens är alltså ”me” och lärarens respons är ”I”. ”I” är alltså lärarens 

gensvar på attityderna från klassen. ”I” bidrar till en känsla av handlingskraft och frihet. Om 
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”I” blivit en erfarenhet hos individen kan läraren i framtiden reagera på ett självmedvetet sätt i 

sin yrkesroll, om situationen kräver det. Hur individen kommer att agera kommer inte till 

erfarenheten förrän efter att handlingen genomförts. Jaget är huvudsakligen en social process 

som sker med ”I” och ”me” som två åtskiljbara faser (Mead, 1976, s. 135).  

Hittills i studien har själva jaget presenterats, skillnader mellan jaget och rollen, jaget och 

rollen i interaktion med andra samt hur kan jaget utvecklas (I&Me). En lärare arbetar i en 

institution som rymmer flera olika roller som påverkar varandra. För att förstå en lärares 

yrkesroll är det därför viktigt att beskriva själva institutionen.  

2.5 Institutionen 

Mead (1976, s. 155) beskriver att en institution är en organisation av attityder. När en individ 

handlar på ett visst sätt kan det locka fram responser ifrån andra. En institution är något som 

finns i aktören. När individen frambringar responser ifrån andra kan individen anta de andras 

attityder och sedan anpassa sitt beteende till det. Sådana gemensamma responser i samhället 

är vad Mead (1976 s, 187) kallar för institutioner. Institutionen representerar alltså en 

kollektiv respons hos medlemmarna i gruppen. Det kan finnas en gemensam respons fast att 

den antar varierande former. Berger och Luckmann (2003) menar att varje institutionell 

ordning beror på alla olika individers handlingar. Berger och Luckmann (2003) beskriver att 

typifieringen av olika former av handlande kräver att handlandet har en objektiv mening. Med 

typifiering menas att själva handlandet har en större mening än det empiriskt observerbara. 

Den objektiva meningen måste i sin tur ha en lingvistisk objektifiering. Det vill säga att själva 

handlandet måste kunna tolkas ha en faktisk mening samt att handlandet stöds av ett ordförråd 

som syftar till det specifika handlandet. Både exempelvis läraren i fråga och andra kan 

uppfattas som personer som utför objektiva handlingar som är officiellt bekanta och som kan 

upprepas av alla aktörer. Individers handlande I institutionen har konsekvenser för 

jagupplevelsen (Berger & Luckmann, 2003, s.90). Detta med tanke på att individen 

identifierar sig med sina egna specifika handlingar och dess objektiva innebörd.  Den 

objektiva handling som äger rum för stunden avgör även aktörens jaguppfattning i den 

stunden. Efter att en handling ägt rum, exempelvis att en lärare slänger ut en elev eller skriker 

åt en elev, uppträder sen en viktig konsekvens när läraren sen reflekterar över sitt handlande. I 

den stunden blir en del av jaget objektifierat med utövandet av handlingen. Berger och 

Luckmann (2003, s. 90) beskriver att läraren i det specifika ögonblicket identifierar sig med 

sitt objektiva handlande, men att individen sen tar avstånd från handlandet när den sen kan 

reflektera över det i efterhand. Detta kan i sin tur leda till problem. Då denna distans mellan 
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aktörens jagupplevelse och aktörens handling kan upprepas och projicieras i framtiden. Det 

vill säga att individens lägger sina negativa egenskaper på sin omgivning genom sitt 

handlande. Berger och Luckmann (2003) menar att konsekvensen av detta handlande innebär 

att individerna på institutionerna uppfattas som typer och inte unika individer.  

Berger och Luckmann (2003, s. 91) beskriver att man kan börja tala om roller när typifiering 

av detta slag medverkar i samband med ett objektifierat kunskapsförråd som är gemensamt för 

institutionens alla aktörer. Roller är alltså typer av aktörer i ett sådant sammanhang. 

Uppbyggnaden av rollerna i institutionen är ett nödvändigt samband till institutionaliseringens 

gemensamma handlande. Institutioner preciseras i individuella erfarenheter med hjälp av 

roller. Rollerna objektifieras med hjälp av språket och är en viktig faktor i varje samhälle. 

Genom att spela roller deltar varje individ i samhället och bildar en social värld (Berger & 

Luckmann, 2003, s. 91).  

2.6 Tillit och Rollens äkthet 

Beger och Luckmann (2003) menar att allt handlande som sker i institutionen består av olika 

roller. Det vill säga att det är både lärare, elever och övriga personer som bygger upp och 

utformar institutionen. För att allt handlande i institutionen skall fungera bra krävs det således 

att interaktionen skall fungera bra. För att interaktionen skall fungera bra krävs det tillit och 

att rollerna uppfattas som äkta.  

Goffman (2005, s.25) menar att när en individ framställer sin roll utgår den ifrån att publiken 

ska ta rollen på allvar. Begreppet framträdande syftar på allt som en individ för inför en 

publik. En fasad är en del av individens framträdande, där individen uppträder på ett 

balanserat och fastställt sätt för att definiera situationen för publiken (Goffman, 2005, s. 28). 

Med personlig fasad menar Goffman de delar som allra mest intimt identifieras med 

individen, bland annat ansiktsuttryck, utseende, språkbruk, ålder, etnisk bakgrund och kön. 

Vissa av dessa delar är bestående, såsom etnisk bakgrund, medan exempelvis ansiktsuttryck 

kan ändras. Individen kan använda sig av olika manér. Om en individ uppträder överlägset 

kan det tolkas som att individen räknar med att vara den som bestämmer. Om en individ 

däremot gör undfallande manér kan det tolkas som att individen är inriktad på att låta sig 

ledas av andra (Goffman, 2005, s. 30).  

En lärare ”spelar sitt spel” till förmån för sina elever och förväntas således att eleverna tar 

läraren på allvar och tror på lärarens roll. Det vill säga att eleverna ska tro på att läraren kan 

lära dem någonting, på att läraren är så snäll eller så sträng som den avser sig vara och så 
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vidare. För att uppnå detta försöker läraren skapa en form av äkthet i sitt framträdande samt 

tro på sig själv – för att på så vis även vinna publikens förtroende. Läraren måste inte 

nödvändigtvis vara intresserad av vad klassen eller kollegorna egentligen tycker om den. Utan 

läraren kan känna sig manad att vinna sin publiks förtroende enbart för att uppnå specifika 

syften. Goffman kallar dessa individer för ”cyniska”. Det vill säga att individen vet att dens 

agerande inte är av äkthet samt inte tar publikens uppfattningar på större allvar. Dock kan 

läraren fortfarande anses som uppriktigt av de i publiken som går på framträdandet. Den 

cyniske kan både känna sig besvärad av sin roll men även njuta av att leka med publikens 

uppfattning (Goffman, 2005, s. 25). Individen uppträder nödvändigtvis inte cynisk för att vara 

elak eller medvetet lura publiken. Utan kan även göra det av godhet, för publikens bästa 

(Goffman, 2005, s. 26). Exempelvis kan en lärare som egentligen vantrivs på sitt arbete skapa 

en yttre fasad inför eleverna. Detta för att eleverna inte skall påverkas av lärarens egentliga 

emotioner. Läraren går med andra ord in i en roll för publikens (elevernas) skull och kanske 

låtsas vara glad och nöjd. Wettergren (2013, s.51) förklarar att många av de sociologiska 

emotionsteorier som finns bygger vidare på Goffmans rollteori. Att vara övertygande i sin roll 

på den offentliga scenen är mycket viktigt för att framstå som en tillförlitlig och normal 

person. För att en lärares roll ska uppfattas som äkta krävs det alltså att läraren framställer sig 

övertygande. För att vara övertygande i sin roll är den nödvändigt att läraren har kontroll.  

2.7 Kontroll i rollen 

Emotioner uppstår i relationer och i samspel med andra människor. Har individen en säker 

tillgång till resurser på exempelvis arbetsplatsen, känner individen trygghet och kontroll. Om 

resurserna minskar eller försvinner och individens inflytande minskar uppstår istället rädsla 

(Wettergren, 2013, s. 47).  

En lärare som står vid katedern och undervisar har i regel alla blickar på sig. Det är således 

viktigt att läraren under framträdandet upprätthåller en viss kontroll, bland annat inom 

språket, uttryck och gester. Publiken (eleverna) kan uppfatta olika uttryck och gester som 

betydelsefulla i lärarens framträdande. Detta kan både vara till lärarens fördel och nackdel. 

Det kan uppstå problem ifall publiken misstolkar vissa uttryck som egentligen hade för avsikt 

att förmedla något annat eller egentligen var helt oväsentliga. Individen kan även råka ge en 

bild av att den är alltför engagerad eller tvärtom allt för oengagerad i interaktionen. 

Exempelvis om individen verkar alltför nervös, oförberedd eller skrattar osammanhängande 

kan publiken tolka det som att individen inte är med i interaktionen. Om själva scenen och 

miljön inte ser ut så som individen tänk sig kan det rubba individens framträdande. Oanade 
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händelser kan orsaka att individen ger upphov till pinsamma avbrott under interaktionen 

(Goffman, 2005, s. 53).  Det kan exempelvis vara en lärare som planerat att klassen skall se på 

film, men så finns ingen TV i klassrummet Om läraren då inte har en ”plan b” eller på plats 

inte kommer fram till en annan undervisningsform kan det bli pinsamt. Det kan leda till ett 

avbrott i interaktionen och en lärare som inte lyckas skapa kontroll i situationen kanske 

beslutar att klassen får gå hem. Känslan av att känna sig stabil och att ha kontroll hör ihop 

med en stabil omgivning. Det är viktigt att läraren tidigt skapar kontroll över sin klass.  

Samtidigt är det viktigt att läraren trivs med sitt arbete. Även fast att individen på arbetet kan 

separera vad den verkligen känner från vad den visar, så är det inte hållbart på längre sikt. Det 

är alltså viktigt att individens verkliga jag inte avviker för mycket med yrkesrollen 

(Wettergren, 2013, s. 60).  

2.8 Stress psykiskt våld relaterat till yrkesrollen 

I nutid och i dagens samhälle är stress starkt förknippat med många yrken. Wettergren (2013, 

s. 65) beskriver att stressupplevselser bland annat beror på att förberedelsen mot en specifik 

aktivitet störs på grund av olika orsaker.  Det vill säga att individen uppelever att kraven som 

finns överträffar individens förmåga, att det inte finns tillräckligt med tid eller att individen 

inte har kontroll över situationen. Wettergren (2013, s. 66) menar att stress kan vara en stor 

bidragande faktor till att en individs emotionshantering bryts samman. Individen känner 

kontroll om den lyckas uppnå sin egen förmåga samt omgivningens förväntningar. Om 

individen upprepande gånger misslyckas med planringen uppstår känslor såsom frustration 

och panik som kan bidra till stress. När en individ bryter ihop på grund av stress, innebär det 

en kollaps i individens tillvaro. Detta signalerar att individen bör ta en paus i tillvaron eller 

organisera om den (Wettergren, 2013, s. 67). Samtidigt som en individs jag bör vara 

sammanhängande med yrkesrollen är det alltså viktigt att kunna göra skillnad på dem. Det är 

viktigt att individen om den behöver kan ”släppa arbetet”, exempelvis på helger och kvällar 

för att minska risken för utbrändhet.  

Förutom svårigheter att hinna med i planeringen och kontrollera sin publik finns det andra 

aspekter som kan påverka en lärares välmående och bidra till stress. I flera institutioner och på 

skolor kan det förekomma mobbning. En lärare kan få utstå sådana situationer ifrån flera olika 

håll. Bland annat ifrån elever, kollegor och föräldrar. Mobbning betecknas vanligen som en 

form av psykiskt våld på arbetet. Wettergren (2013, s. 102) menar att mobbning är ett 

tämligen vanligt problem på olika arbetsplatser. Detta kan bland annat bero på arbetsplatsens 

sammansättning och emotionshantering.. Wettergren (2013, s. 104) förklarar att i många fall 
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lägger åskådarna, det vill säga de som inte deltar i mobbningen, skulden på den utsatta (att 

den får skylla sig själv, den är ju annorlunda). Om den utsatta saknar resurs till annan 

emotionell positiv energi, är det möjligt att den tar till sig förödmjukelserna och blir 

undergiven i sin yrkesroll. Mobbning kan även vara att någon i klassen eller i lärarrummet 

säger något till en viss lärare, och resten skrattar. Här har alltså publiken en stor betydelse till 

att ett uttryck förstärks. Wettergren (2013, s. 109) menar att påhoppen och förolämpningarna 

måste ske inför en publik för att de ska ha en effekt. Att publiken skrattar kan både vara att 

förstärka förolämpningen, men det kan också vara ett försök att rädda situationen och 

förminska skammen. I ett klassrum kan det tänkas som vanligt att en elev säger något till en 

lärare och att resten av klassen skrattar. En lärare måste då alltså ha mycket självkänsla och 

veta hur den ska handskas med situationen på ett bra sätt.   

3 Tidigare forskning  
Resultaten från den tidigare forskningen som gjorts ger en inblick i hur det generellt ser ut på 

svenska skolor och hur många kvinnliga lärare som valt att beskriva sin arbetssituation på det 

sett som presenteras nedan.  

Månsson och Persson (2004) presenterar uppgifter utifrån fallstudier där de beskriver att 

pressen på lärare ökat. Lärarna har fått fler arbetsuppgifter som skall utföras på alldeles för 

begränsad tid. Lärare har idag större klasser och mindre resurser. Förändringar såsom nya 

betygsystem och nya pedagogiska riktlinjer ligger till grund för vad som ökat lärarnas 

arbetsbelastning. Fredriksson & Broberg (2001) från Statistiska centralbyrån respektive 

Arbetsmiljöverket presenterar i sin rapport att kvinnliga grundskolelärare är den yrkesgrupp 

som är mest utsatt när det kommer till för höga krav på arbetet. Mer än åtta av tio kvinnliga 

grundskolelärare i Sverige under år 2000 upplevde att de hade alldeles för höga krav på sig. 

Kvinnliga grundskolelärare uppger att arbetsbördan är för stor, att tiden inte räcker till, de får 

jobba även under lunchen och pauser samt väldigt ofta ta med arbetet hem. De upplever 

lärarrollen som stressig och tenderar att inte kunna tänka på något annat än jobbet, även på sin 

fritid (Fredriksson & Broberg, 2001).  

Många av de förändringarna som gjordes under 1990-talet har bidragit till att lärare idag har 

sämre kontroll på arbetet. Föräldrar och elever har fått större makt i hur läraren skall bedriva 

undervisningen. Lärare lägger inte själva upp sin planeringstid och sina scheman, vilket 

många lärare upplever som jobbigt. Fallstudien visar att lärarnas egenkontroll och 
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arbetsglädje har minskat i och med den minskade kontrollen över sitt arbete (Månsson & 

Persson, 2004). Månsson & Persson (2004) menar att läraryrket är av naturen stressigt. Då 

yrket till stor del handlar om att tillfredsställa och leva upp till andra människors krav och 

behov, exempelvis elevernas och föräldrarnas. När det dessutom blir ökad arbetsbelastning, 

resurserna minskar och många förändringar sker – är det inte konstigt att läraren känner att 

den inte hinner prestera tillräckligt, vilket leder till mer stress. Cirka var tredje 

grundskolelärare och var fjärde gymnasielärare år 2000 upplevde att de haft besvär till följd 

av arbetet. Exempelvis besvär på grund av stress, dålig arbetsmiljö, dåliga relationer till 

kollegor och ledning, hot, själva arbetets innehåll eller liknande. Kvinnliga grund- och 

gymnasielärare hör till den yrkesgrupp där det är vanligt att arbeta under stress samt 

anspänning och där man dessutom saknar möjligheten att kunna få ett bra stöd ifrån ledning 

och kollegor (Fredriksson & Broberg, 2001). 

Den tidigare forskningen visar att kvinnliga lärare är en av de yrkesgrupper som i mycket hög 

grad upplever för höga krav och stress i sin yrkesroll.  Min studie ger en inblick i hur lärare 

beskriver sina emotioner på arbetet, samt förstå de sociala aspekter runt omkring som bidrar 

till hur en lärare upplever sin yrkesroll. Min studie bidrar även med att se vilka lärare som 

beskriver sin yrkesroll som stressig och vilka som inte gör det samt vilka faktorer som verkar 

bidra till lärarens situation.  

4 Metod  
I denna uppsats har kvalitativ metod använts. Det vill säga att studien bygger på vad lärarna 

säger och vad de tycker är betydelsefullt att lyfta fram (Bryman, 2011). Då det är deltagarnas 

perspektiv och tankar som är av intresse i denna studie är kvalitativ metod den bästa. Denna 

uppsats kan beskrivas som en fallstudie, då flera metoder används för att få fram svar. För att 

få svar på hur lärare beskriver sin yrkesroll samt vilka emotioner som uppstår i yrkesrollen, 

har en deltagande observation genomförts med en lärare samt intervjuer med samtliga lärare. 

Innan intervjuerna med lärarna, samlades litteratur för att fördjupa kunskaperna inom fältet. 

När kurslitteraturen studerats, påbörjades en planering av upplägget och lärarna kontaktades. 

Intervjuguiden utformades i samband med inläsningen av den relevanta litteraturen. 

Intervjuguiden   består av ca 30 frågor och beräknas ta cirka 40-50 minuter att besvara, 

beroende på hur många följdfrågor som krävs och hur detaljerad respondenten är i sina svar. 

Det må hända att det är väldigt många frågor som behandlas. Dock erhålls frågorna som mest 
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relevanta för studiens syfte, det vill säga att varje fråga är menade som ”underliggande” frågor 

som stämmer överens med studiens frågeställningar.  

4.1. Urval  
I denna studie har fem kvinnliga lärare intervjuas. Lärarna arbetar på olika skolor, undervisar i 

olika ämnen, har olika etnisk härkomst samt olika åldrar. Uppsatsen syftar dels till att se hur 

de olika lärarna beskriver sin yrkesroll och om rollen hör ihop med jaget. Dessutom kommer 

en överblick göras om det finns likheter emellan lärarnas beskrivningar om yrkesrollen eller 

om de skiljer sig åt beroende på etnisk bakgrund, ålder, undervisningsämne eller miljö. 

Således har ett målinriktat urval används (Bryman, 2011). Dessutom kan urvalen beskrivas 

som ett bekvämlighetsurval då lärarna som är med i studien varit lättast att få tag på, tack vare 

olika kontakter som varit bekanta med dessa lärare (Bryman, 2011). 4 

 

4.2. Tillvägagångssätt  

 

Till att börja med utfördes en pilotstudie med en lärare. Detta för att testa frågeställningarna 

samt få en uppfattning om vad läraren i huvudsak lyfte fram om yrkesrollen. Efter pilotstudien 

lades det till några frågor i intervjuguiden för att vid kommande intervjuer få ut lite mer av 

svaren, annars gjorde inga större ändringar. Pilotstudien var ett tecken på att intervjuguiden 

fungerade bra. Efter pilotstudien tog jag kontakt med fem lärare jag blivit tipsad om via 

bekanta. Dessa fem var särskilt intressanta för studien då jag var ute efter en spridning i ålder, 

härkomst och miljö. Lärarna kontaktades via mail och sedan via telefon för att anordna ett 

möte för intervjun. Samtliga lärare som kontaktades valde lyckligtvis att delta. I mailen och 

även i telefonsamtalen med lärarna beskrevs studiens syfte samt hur intervjun skulle 

genomföras. Vid mötet med var och en av lärarna upprepades några viktiga aspekter kring 

intervjun; anonymitet att delta, frivilligt att svara på vilka frågor de vill och om godkännande 

att röstinspelaspela intervjun. Jag förklarade även hur resultatet skulle presenteras och 

redovisas i studien samt bad om godkännande att citera det lärarna svarade. Alla lärare 

svarade på samtliga frågor, gav samtycke att bli citerade, samtycke till hur resultatet 

presenterats samt samtycke att intervjuerna spelades in under respektive möte. Under arbetets 

gång fick lärarna även ta del av studien, detta var viktigt för mig då jag ville vara helt säker på 

att lärarna godkände allt jag tagit med gällande dem. Vid intervjuerna hade jag med mig min 

intervjuguide. Samtliga frågor användes under intervjuerna, samt tilläggsfrågor utifrån vad 

lärarna berättade. Jag var ute efter att få en så bekväm samtalssituation som möjligt, 
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intervjuguidens ordning och upplägg följdes därför inte strikt utan användes som ett stöd och 

påminnelse för min egen del. Tre av intervjuerna genomfördes på skolorna som lärarna 

arbetar på, en intervju genomfördes hemma hos en lärare och en intervju genomfördes hemma 

hos mig. Samtliga intervjuer flöt på bra och jag uppfattade deltagarna som bekväma och 

lugna. Intervjuerna röstinspelades på plats och jag antecknade även en del under dessa 

intervjuer. Intervjuerna med alla fem lärarna skedde under loppet av tre veckor. Strax efter 

varje intervju transkriberades hela materielet. Det vill säga att allt som sades på intervjun 

skrevs ner (med hjälp av att lyssna på inspelningen). Transkriberingen gjordes samma dag 

eller dagen efter. Detta för att ha intervjun så ”färsk” som möjligt i minnet, för att på så vis 

komma ihåg viktiga uttryck ifrån intervjun i samband med svaren. 

 

4.3 Observation 

Observationen utfördes på en av deltagarnas arbetsplatser och pågick i fem timmar. Här var 

det viktigt för mig att informera om att det i detta läge kan det vara svårt att vara 

hundraprocent anonym som lärare i studien, då vissa individer kopplade till skolan kommer 

att känna till min närvaro. Detta utryckte läraren som ”absolut ingen fara” och har även 

godkänd sin medverkan i studien i efterhand samt hur jag redovisar resultatet. Fler och längre 

observationer hade gärna utförts men på grund av att de andra lärarna i studien i slutändan 

inte ville eller inte hittade en passande tid för en observation så blev det tyvärr inte flera. 

Under observationen var mitt huvudsyfte att skapa en så ”tjock” beskrivning som möjligt. Jag 

var med andra ord ute efter att se allt som händer på fältet (Aspers, 2007). Under hela 

observationerna antecknade jag konstant. Allt väsentligt som sades, hur det sades, vem som sa 

något, hur fältet var uppbyggt, hur läraren förde sig, vad som hände med mera. Under 

observationen satt jag i huvudsak med när läraren höll lektioner. Jag valde att sitta med ute 

bland eleverna istället för att stå vid katedern bredvid läraren. Detta för att i så stor mån som 

möjligt bibehålla den normala ordningen. Jag var även med läraren i personalrummet. Detta 

gav mig en viktig inblick i hur läraren är under lektionstid och utanför lektionstid. Under 

observationen antecknades allt som hanns med att anteckna. Vid analysen kvarstår dock 

uppsatsen syfte att belysa just vad läraren gör som är kopplat till yrkesrollen och emotioner. 

Det vill säga att elevernas agerande inte är i fokus såvida det inte påverkar läraren, även fast 

det också antecknades. Under observationen användes endast anteckningsblock som 

hjälpmedel. Det hade möjligen varit en fördel att använda videokamera eller röstinspelning då 

det hade kunna registrera mer. Dock hade efterarbetet blivit för stort och omfattande. Inför 

observationen krävdes en hel del förarbete om vad som gäller vid en observation på en skola. 



14 

 

Men med tanke på att det var en lärare som observerades och inga intervjuer utfördes med 

eleverna var föräldrarnas tillåtelse inte ett krav, dessutom hade lärarens elever kommit upp i 

åldrarna. Dock krävdes det fortfarande tillåtelse ifrån läraren, rektorn och andra 

ledningspersoner inom institutionen. Hade videokamera eller röstinspelning används under 

observationen hade det förmodligen haft en större inverkan på läraren och eleverna än bara 

min närvaro. Meningen är ändå att de som observeras skall uppträda så naturligt som möjligt, 

en videokamera kan uppfattas som skrämmande av deltagarna (Einarsson & Chiriac, 2002, s. 

25). Observationen kan beskrivas som en öppen observation då både eleverna och läraren var 

informerade om min närvaro och visste om mitt syfte. Fördelen med den öppna observationen 

är att jag inte behövde dölja varför jag var där, exempelvis kunde anteckningarna föras helt 

öppet (Einarsson & Chiriac, 2002, s. 25). Observationen var i huvudsak till för att kunna se 

hur läraren utövar sin yrkesroll samt vilka olika delar rollen innefattar. Observationen utfördes 

även för att kunna jämföra om den stämmer bra överens med hur läraren själv beskrev sin 

yrkesroll och fältet under intervjun. Läraren som observerades blev informerad om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande kravet. Det vill 

säga att läraren blev informerad om uppsatsens syfte, läraren fick själv bestämma över sin 

medverkan, lärarens medverkan kommer i uppsatsen vara så anonym som möjligt (med 

undantag till de som kände till min fysiska närvaro på skolan) och att den insamlade datan 

endast kommer att användas till uppsatsen (Einarsson & Chiriac, 2002, s. 39). 

 

 4.4 Kodning 

 
Genom kodning går det att analysera och plocka fram lärarens handlande och vad läraren 

säger. En kod är en definition på hur materialet skall struktureras. Varje kod är en del i ett 

kodsschema där materialet kodas utefter kodanvisning. Precis som teoretiska begrepp skall 

koderna vara uteslutande samtidigt som de får plats med det empiriska materialet.   (Aspers, 

2011, s. 160). Goffmans (2005) teoretiska begreppet ”fasad” kan i teorin vara definierat ”allt 

som läraren gör inför en publik”. Kodanvisningen till detta kan exempelvis vara ”här under 

kodas alla situationer som beskriver lärarens möte med eleverna, kollegor och föräldrar”.  

Under transkriberingen skrevs intervjuerna ordagrant över på papper där fundersamma ljud, 

skratt tonfall och gester som verkade meningsbärande för studien medräknades. Texterna 

ifrån intervjuerna är själva arbetsmaterialet för att kunna göra kodningen och sedan gå vidare 

till analysen (Aspers, 2011, s. 149). Materialet marginalkodades, det vill säga att intervjun och 

observationen färgkodades. En viss kod representerar en specifik färg. Meningen är att med 
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färgernas hjälp sedan kunna utläsa olika mönster som är kopplade till syftet (Aspers, 2011, s. 

175). 

5 Resultat och analys 
De fem lärarna som intervjuats: 

 

Lärare 1: 36 år, Spanskalärare, Årskurs 6-9 Utländsk bakgrund 

Lärare 2: 23 år, Idrottslärare, Gymnasieklasser, Utländsk bakgrund 

Lärare 3: 40 år, Svenskalärare, Årskurs 6, Utländsk bakgrund 

Lärare 4: 25 år, Samhällskunskapslärare, Gymnasieklasser, Ingen utländsk bakgrund 

Lärare 5: 21 år, Historielärare och Svenskalärare, Årskurs 7-9 Ingen utländsk bakgrund 

 

Studien undersöker hur de kvinnliga lärarna beskvier lärarrollen, hur de kvinnliga lärarna 

upplever sin yrkesroll samt vilka emotioner det innebär att de får handskas med. För 

tydlighetens skull kommer resultaten nedan att redovisas per frågeställning. Studiens resultat 

bygger på intervjuerna med lärarna och vad som följts under observationen. Resultatet skrivs 

sammanlänkat med analysen, detta för tydlighetens skull då jag tror att det blir lättare för 

läsaren. Resultatet lyfter fram det relevanta och viktiga som lärarna svarat. För att analysera 

resultatet har studiens valda teorier tagits till hjälp.  

Frågeställning 1 – Hur beskriver lärarna i studien yrkesrollen, vad 

är kärnan i en lärares arbete? 

Denna fråga syftar till att lärarna skall ge en grundläggande förklaring vad det innebär att vara 

lärare. Med andra ord ska lärarna förklara deras ”objektiva” inställning till lärarrollen. Lärarna 

beskriver den allmänna bilden på lärare och de objektiva handlingar som de utför. Rollerna 

och institutionerna härstämmar ifrån samma objektifierade process. Meningen är att sedan 

jämföra lärarnas objektiva inställning till lärarrollen med deras egna subjektiva upplevelser av 

yrkesrollen. 

Samtliga kvinnliga lärare beskriver lärarrollen som flerdimensionell. Utifrån intervjuerna är 

det svårt att kunna ge en specifik beskrivning på lärarrollen och dess arbetsuppgifter. Samtliga 

kvinnor beskriver att en lärare bör ha en mängd olika egenskaper såsom konfliktlösare, 

psykolog, god vuxen förebild, lyhörd och rättvis är några av de egenskaper som lärarna lyfter 
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fram. Alla fem lärare svarade relativt lika och uttryckte ett flertal liknande aspekter som de 

anser beskriver lärarrollen. Kärnan i en lärares arbete är enligt kvinnorna framförallt att 

förmedla kunskap. Samtliga lärare gav en objektiv beskrivning av yrkesrollen; 

Lärare 1: Spanskalärares huvudansvar är att lära eleverna spanska. 

Lärare 2: Yrkesrollen handlar om att utveckla eleverna och skapa goda förutsättningar för dom och lära dom 

saker… Det är jätte viktigt att ha en bra relation med eleverna, vara snäll och så. 

Lärare 3: En lärare ska vara en förebild till eleverna framförallt och göra skolgången bra för dom. Läraren 

skall vara snäll men sträng när det behövs. Jag tycker inte det något fel i att en lärare vill vara som typ en 

mamma, typ en mamma som förmedlar kunskap liksom men som har andra omhändertagande egenskaper. 

Lärare 4: En lärare ska vara tydlig, kompetent, rättvis, inte vara konflikträdd, stå upp för de grundläggande 

värderingarna, vara lyhörd och se varje elev och dess inlärningsförmåga. Jag tycker att varje lärares 

huvudansvar är förmedla kunskap. Att man skall stötta och engagera, vara en god vuxen förebild helt enkelt. 

Lärare 5: Jag tycker framförallt att en lärare ska vara en undervisande lärare, alltså förmedla kunskap. Men 

det är bra om en lärare är bra konfliktlösare och typ psykolog också. Sen är det jätteviktigt att läraren har 

förmågan att engagera sina elever. 

Under denna frågeställning hade det varit intressant att jämföra lärarnas objektiva inställning 

med vad som står i läroplanen och diskutera utifrån det. Samtliga lärare svarade att de läst 

delar av läroplanen, men erkänner att de inte känner till eller kommer ihåg hela innehållet. 

När lärarna beskriver sin objektiva inställning till yrkesrollen är det alltså inte utifrån 

läroplanen utan det är deras egna allmänna bild om hur en lärare är eller bör vara.  

Frågeställning 2 – Hur uppfattar lärarna sin egen yrkesroll?  

Detta avsnitt syftar bland annat till att ge en jämförande bild mellan Frågeställning 1 och 

Frågeställning 2. Frågeställning 1 som besvarats ovan, visar lärarnas ”objektiva” inställning 

om hur de ser på lärarrollen. Frågeställning 2 syftar till att lyfta fram lärarnas ”subjektiva” 

upplevelse – där de beskriver sin egen yrkesroll. Det är intressant att se hur och ifall lärarna 

upprätthåller lärarrollen såsom de beskriver att den bör vara. Förutom att beskriva viktiga 

egenskaper som en lärare bör ha, beskrev flera av lärarna hur de själva agerar för att leva upp 

till den lärarroll de beskriver.  

När de fem lärarna skulle beskriva vad som är huvudsyftet i en lärares yrkesroll svarade alla 

”att förmedla kunskap” eller ”att lära ut”. Men när lärarna sen beskriver sin yrkesroll belyser 

ingen lärare att dem i huvudsak undervisar, att de i huvudsak skall lära eleverna historia, 
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grammatik, idrott, spanska, etc. Istället ligger fokus på saker runt omkring själva 

undervisningen, i beskrivningen av deras egen yrkesroll. 

Exempelvis Lärare 1 som i den objektiva inställningen till yrkesrollen säger att det viktigaste 

är att en spanskalärare lär eleverna spanska. Men i den subjektiva upplevelsen beskriver hon: 

Lärare 1: Majoriteten av lektionerna går ut på att försöka få kontroll över klassen och skapa arbetsro.  

Att lärarens objektiva beskrivning inte hör ihop med den subjektiva uppfattningen om 

yrkesrollen går framförallt att koppla ihop med ”I” och ”me” samt individens objektiva 

handlande och konsekvenserna som detta har för institutionen.  

5.1 Institutionen 

Lärare 4 beskriver ett stort missnöje med sitt arbete och institutionen. Hon förklarar att 

klassen är stökig och att det är låg intellektuell nivå hos både elever och föräldrar. Hon 

beskriver att kollegorna är oengagerade, har dålig kompetens och låg moral, detsamma gäller 

rektorerna. Berger och Luckmann (2003) menar att varje institutionell ordning beror på olika 

individers handlingar. Det är alltså individerna och dess handlingar som formar institutionen 

och utformar den institutionella ordningen.  

Lärare 4 om arbetet: Stökig, låg intellektuell nivå hos eleverna och föräldrarna, oengagerade lärare. Kaos 

under lektionerna. Jag måste jätte ofta påminna eleverna att mig respekterar man faktiskt. Det är så dåligt 

ledarskap från rektorer sen har jag kollegor med dålig kompetens och låg moral. 

Utifrån beskrivningen ifrån Lärare 4 är den institutionella ordningen inte bra. Allt 

institutionaliserat handlande innefattar roller. Rollerna representerar institutionens ordning 

och grad av kontroll. Lärare 4 beskriver att hennes klass är stökig och att hon ofta måste 

skrika och bli arg, vilket är ett tecken på bristande kontroll. De olika aktörerna och deras 

handlingar har alltså bidragit till den institutionen som Lärare 4 beskriver – där inte mycket är 

i sin ordning och där de olika aktörerna verkar ha en negativ inverkan på varandra.  När 

Lärare 4 gav sin objektiva inställning på lärarrollen beskrev hon aspekter som att vara rättvist, 

lyhörd, stötta eleverna, vara engagerad och vara en god vuxen förebild (se ovan under 

frågeställning 1). Berger och Luckmann (2003) beskriver distansen mellan lärarens 

jagupplevelser och handlingen, läraren identifierar sig med sina egna specifika handlingar och 

dess objektiva innebörd. Det kan i sin tur leda till problem – distansen mellan lärarens 

jagupplevelse och handlingen kan upprepas och göras om vid senare tillfälle. Med andra ord 

kan lärarens negativa egenskaper läggas på elever eller kollegor via handlandet. Berger och 
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Luckmann (2003) menar att konsekvensen på detta är att eleverna och kollegor i institutionen 

uppfattas som typer och inte unika individer.  Läraren får då svårt att se till varje elevs 

specifika behov och svårt att fungera bra ihop med kollegor, vilket Lärare 4 beskriver att hon 

ha svårigheter med.  

Då institutionen representerar en kollektiv respons hos medlemmarna går det att analysera 

kring vad som bidrar till att handlingarna och den sociala ordningen i institutionen inte 

fungerar. Samt varför Lärare 4s objektiva inställning inte verkar stämma överrens med hennes 

egna handlingar där hon istället beskriver en kaotisk situation. Frågan är ifall det är eleverna, 

ledningen eller läraren själv som inte uppfyller kraven i institutionen? När Lärare 4 beskriver 

sin objektiva inställning på lärarrollen verkar det som en allmän och vettig beskrivning- ”vara 

en god vuxen förebild” och ”förmedla kunskap”. Men detta verkar inte fungera i praktiken. 

Förmodligen har alla aktörer ett ansvar i detta. Då exempelvis eleverna givetvis har ett ansvar 

för sitt handlande och bör uppfylla kraven.  Samtidigt som det är lärarens ansvar att 

upprätthålla ordningen och se till att eleverna uppfyller de krav som är i institutionen. Men för 

att läraren skall göra detta krävs det ibland resurser ifrån exempelvis rektor eller kommunen. 

Lärare 4 verkar ha mycket gemensant med en lärare ifrån Västerbotten som delar med sig om 

sin situation för Sveriges radio (2014). Läraren ifrån Västerbotten berättar att hon till hösten 

skall begära tjänstledigt på grund av att hennes klass är otroligt stökig och att dem inte 

respekterar henne. Att klassen är kaotisk och att hon tappat kontrollen menar hon beror på 

bristande resurser och att läraren inte får stöd i sitt arbete.  

Det hade varit intressant att göra observationer hos samtliga lärare, men kanske speciellt hos 

lärare 4 som beskriver den institutionella ordningen som kaotisk. Berger och Luckmann 

(2003, s. 91) menar att rollerna objektifieras med hjälp av språket och att detta bidrar till 

institutionens ordning. Detta går att sammankoppla det med Lärare 4 som beskriver att hon 

ofta måste skrika och som beskriver att hennes klass är stökig och högljudd. Uppbyggnaden 

av rollerna på institutionen är ett nödvändigt samband till institutionaliserings gemensamma 

handlande. Detta avspeglades även under min observation hos Lärare 3. Där läraren var 

harmonisk och likaså hennes elever. Där rubbades den institutionella ordningen snarare på 

grund av relationen mellan kollegorna. Berger och Luckmann (2003, 91) menar att alla lärare 

på institutionen i huvudsak känner till de gemensamma normerna för specifika roller på 

institutionen. Varje lärare i institutionen kan kräva att dessa normer i rollerna följs. Att Lärare 
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3 har en alldeles för ”mammig” roll till sin klass har kritiserats av övriga kollegor, då detta 

uppenbart inte följer institutionens normer. 

Lärare 3: Det finns dagar då jag bett rektor och andra lärare att dra åt helvete. Dom tänker inte på elevernas 

bästa. 

 Dock väljer Lärare 3 att fortsätta med samma beteende i sin yrkesroll då både hon och 

klassen trivs med detta. Reaktionerna både från Lärare 3 och från kollegorna att Lärare 3 inte 

följer normen rubbar då institutionens ordning.  

 5.2 I” & ”me 

Det är svårt att med säkerhet säga om och när någon av de fem lärarna utvecklar ett ”I” och ett 

”me”. Då de fem lärarna dagligen i sin yrkesroll är i ett socialt samspel med andra är det dock 

högt sannolikt att det händer. Dock går det inte att analysera utifrån detta sociologiska 

begrepp den enskilda individens psyke, utan begreppet används som ett antagande.  

Lärare 4 beskrev under intervjun att en lärare bör vara hård, sträng och kräva respekt. Men 

berättade senare att även fast en lärare bör vara det, är det ingenting hon verkar tycka om. 

Lärare 4: Ibland blir jag jätte arg på eleverna. Man får skrika för att dom ska lyssna. Och jag som hatar att 

skrika och bli arg… 

Om eleverna bidrar till att Lärare 4 känner sig tvingad att skrika och bli arg bidrar så bidrar de 

också till att läraren utvecklar ett ”I”. Klassens attityd lockar alltså fram en viss respons hos 

läraren, där själva situationen är ”me” och responsen att skrika och bli arg är ett ”I”. Det 

verkar således som att Lärare 4 redan utvecklat ett ”I”. Även fast Lärare 4 beskriver att hon 

hatar att skrika och bli arg, går det att anta utifrån Mead (1976, s. 135) att det är en form av 

handlingskraft som utvecklats hos läraren och som kommit till erfarenheten. 

Detta går återigen att koppla ihop med beskrivningen som Lärare 4 gav om den objektiva 

inställningen till yrkesrollen. Där hon beskrev att en lärare bör vara bland annat vara lyhörd, 

god vuxen förebild, stöttande och engagerande. Det är svårt att se sambandet mellan den 

objektiva inställning som Lärare 4 beskriver och hennes subjektiva upplevelse som verkar 

handla om att vara hård, behöva skrika, bli arg samt kräva respekt. Dessutom beskriver hon 

sin klass som stökig och kaotisk. Hade Lärare 4 varit respekterad av eleverna går det att anta 

att hon inte skulle beskriva sin klass som väldigt stökig och kaotisk samt inte behöva bli arg 

och skrika upprepande gånger. Det verkar som att ”me” står upp för att Lärare 4 verkar tycka 

att det är hennes plikt att vara hård, skrika och bli arg trots att detta inte verkar vara en 

effektiv metod för att kontrollera klassen. Under lektionstid är det uppenbarligen klassen som 
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lockar fram ett ”I” hos Lärare 4- ”I” är alltså lärarens gensvar på klassens attityder. Men det 

verkar även som att föräldrar, kollegor och rektorer tenderar att locka fram ett ”I” hos Lärare 

4, då hon beskriver låg intellektuell nivå hos föräldrarna, oengagerade lärare som har dålig 

moral och kompetens samt dåligt ledarskap ifrån rektorer (se under frågeställning 1).  

Även Lärare 3 verkar tendera att utveckla ett ”I”. Då hon säger att det finns dagar där hon bett 

rektorer och kollegor att dra åt helvete. Vid sådana tillfällen har Lärare 3 kollegornas och 

rektorernas attityder inom sig. Även här är situationen är ett ”Me”. ”I” är när läraren ber dem 

dra åt helvete. I denna situation bidrar troligen ”I” till att Läraren 3 får utlopp för sina känslor 

och det i sin tur bidrar till en form av frihet för stunden. Hur läraren kommer att agera efter 

denna handling kommer dock till hennes erfarenhet efter det att handlingen är gjord (Mead, 

1976, s. 135).  

5.3 Rollen och Jaget 

Lärare 3 kommer mycket bättre överens med eleverna än vad hon gör med övriga aktörer. 

Hon beskriver att hon inte tycker det är fel att en lärare har en omhändertagande roll och 

agerar som en mamma för eleverna. Vidare berättar hon att hennes klass är lugn och att hon 

upplever att de känner stor tillit gentemot henne.   

Lärare 3: Jag skulle beskriva min klass som mycket engagerad. Ibland får jag reaktioner från avundsjuka 

kollegor. Alltså min klass är typ bäst och lugnast på skolan ändå kan jag bli kritiserad av kollegor om hur jag är 

som lärare. Jag är väldigt kärleksfull mot mina elever. Kallar dom för mina älsklingar, och säger typ ”god 

morgon mina hjärtan”, jag kan ge en elev massage på axlarna om den är stressad. Andra lärare tycker det är 

fel, men dom har verkligen inte samma band och pli på sina klasser. 

Goffman (2005, s. 218) menar att lärarens jag som framställd rollgestalt påverkas av hur 

eleverna uppfattar läraren. Då det är eleverna (publiken) som förser läraren med rollen. Jag 

fick vara med och observera Lärare 3 på hennes arbetsplats. Precis som hon beskriver sin 

yrkesroll skulle jag vilja beskriva henne som ”mammig” och omhändertagande gentemot sina 

elever. Goffman (2005) belyser att det är eleverna som förser läraren med rollen. Läraren har 

troligen ifrån början intagit en ”kärleksfull” och omhändertagande roll gentemot sina elever. 

Då responsen och påverkan på eleverna visade sig vara positiv har läraren tydligt gått in i en 

omhändertagande yrkesroll, då det resulterade i pli på klassen och överhuvudtaget en god 

interaktion med eleverna. Att lärarrollen är flerdimensionell och kan innehålla flera olika 

typer av ”roller” eller beteenden visades tydligt under observationen av Lärare 3. Då Lärare 3 

var på ett sätt i klassrummet och på ett annat sätt i personalrummet. Även här går det att utgå 

ifrån Goffmans teori att ”publiken förser läraren med rollen”. Eleverna har försett läraren en 
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omhändertagande roll. Men lärarens kollegor har kritiserat denna roll. Det kan ses som ganska 

uppenbart att Lärare 3 då inte uppför sig lika gentemot kollegorna som kritiserat hennes 

lärarroll. Under observationen av Lärare 3 anträffades en viss typ av splittring mellan Lärare 3 

och övriga kollegor. Lärare 3 verkade en gnutta utfryst. 

Fältanteckningar: Kollegorna ger blickar som inte verkar trevliga till Lärare 3. De svarar endast med 

korta svar till Lärare 3. Pratar mycket sinsemellan men inte så mycket med Lärare 3. 

Det går att spekulera kring varför det är så. Förmodligen handlar det om flera olika faktorer. 

Som Lärare 3 även nämnde under intervjun, gav kollegorna känslan att det fanns en viss 

avundsjuka gentemot Lärare 3. Detta kan bero på att trots att hon blivit kritiserad av dem, så 

står hon fast vid hennes sätt att vara som lärare och dessutom finns hennes klass som en form 

av stöd- då klassen respekterar henne, verkar gilla henne väldigt mycket och dessutom har 

ryktet om att vara den ”duktigaste och lugnaste klassen”.Det kan också vara så att kollegorna 

inte tror på äktheten i Lärare 3s yrkesroll. Då hon har en omhändertagande och kärleksfull roll 

i klassrummet, men inte lika mycket i personalrummet. Kollegorna kanske då kritiserar ifall 

den omhändertagande rollen är lärarens äkta jag. Goffman (2005) beskriver att jaget är ett 

resultat av vad rollen framställer. Dock påverkas inte jaget av hur själva rollen framställs. Det 

går således att spekulera i vilken roll som hör mest ihop med Lärare 3s jag? Är det den bild 

som kollegorna har av henne eller den bild som eleverna har? Lärare 3 berättar under 

intervjun att hon bett kollogor och rektorer att dra åt helvete. Under observationen visar det 

sig dock att hon försöker vara trevligt mot sina kollegor i personalrummet. Hon frågar hur 

folk mår, ger komplimanger och så vidare. Dock får hon endast korta svar eller otrevliga 

blickar tillbaks. Även här går det att kritisera rollens äkthet eller om det handlar om psykiskt 

våld som Lärare 3 utsätts för av kollegorna. Eller om det kan röra sig om båda aspekterna. Då 

det kan verka logiskt att Lärare 3 inte är speciellt omtyckt efter att ha bett sina kollegor dra åt 

helvete, dessutom ett flertal gånger. Att kollegorna då uppfattar Lärare 3 som cynisk när hon 

senare ger dem komplimanger och uppvisar en omhändertagande roll är kanske inte så 

konstigt. Kollegorna kan uppfatta detta som att Lärare 3 är falsk och endast känner sig 

mannad att vinna deras förtroende igen (Goffman, 2005, s. 25). Men det kan också vara så att 

Lärare 3 blivit orättvisst behandlad och fått utstå en form av psykiskt våld ifrån början på 

grund av avundsjuka ifrån kollegorna som hon själv beskriver. Om så är fallet går det att anta 

att Lärare 3 har all rätt att få utlopp för sina känslor. Med andra ord kanske Lärare 3s verkliga 

jag verkligen är så som hon är gentemot sin klass, det vill säga omhändertagande och 

kärleksfull. Men att kollegornas attityder lockar fram ett ”I”.    
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5.4 Rollen och jaget i interaktion med andra 

Även fast det under observationen framgick att Lärare 3 betedde sig på ett visst sätt i 

klassummet och ett annat sätt i personalrummet, märktes det en omhändertagande sida hos 

Lärare 3 även i personalrummet. Däremot var responsen inte lika öppen hos kollogorna som 

hos lärarens elever. Vid ett flertal tillfällen sa Lärare 3 till sina kollegor meningar som ”hur 

känns det?”, ”hur har du haft det?” eller komplimanger som ”gud vad snygg du är idag”. 

Detta följdes av korta svar eller ”kalla” reaktioner ifrån kollegorna. Det vill säga att Lärare 3s 

omhändertagande roll i lärarrummet inte förstärktes, snarare tvärtom.  Mead (1976, s. 182) 

menar att lärarens medvetande om sig själv och andra personer är viktigt för individens 

jagutveckling och även viktigt för utvecklingen i gruppen. Mead (1976) beskriver att en bra 

kommunikation samt ett aktivt deltagande är nyckeln till att gruppen skall fungera. Detta 

gäller således både Lärare 3 och hennes kollegor. Ifall exempelvis kollegorna inte kan föra en 

bra kommunikation, är det svårt att få hela gruppen att fungera bra. Vidare menar Mead 

(1976) att det handlar om ett ömsesidigt förhållande mellan läraren och hennes kollegor. Med 

andra ord påverkas kollegorna av de signaler som Lärare 3 sänder ut och Lärare 3 påverkas i 

sin tur på de signaler som hon får tillbaks av kollegorna. Lärare 3s omhändertagande sida 

hade kanske uppskattats och blivit accepterad av kollegorna utanför skolmiljön. Men just för 

att det sker på skolan så blir det inte accepterat – då hon inte uppträder utifrån vad som 

förväntas av henne (hennes roll som omhändertagande lärare kritiseras). Goffman (2005) 

menar att det finns olika uppsatta sociala regler som sker vid olika möten. Wettergren (2013, 

s. 52) beskriver att genom att anpassa sig till de sociala regler, normer och värderingar som 

finns i en grupp blir individen accepterad av andra. Då Lärare 3 väljer att fortsätta ha en 

”mammig” roll, trots kritik ifrån kollegor, väljer hon alltså att inte acceptera de normer som 

finns hos kollegorna. Kollegorna väljer i sin tur att inte acceptera Lärare 3, då hon inte följer 

”gruppens sociala regler”.  

Alla fem lärare beskriver att de är i ständigt interaktion med andra människor, framförallt med 

elever och kollegor.  

Lärare 2: Vi har ett öppet klimat hos personalen och även med eleverna, där man vågar och vill ta hjälp av 

varandra, bolla ideer och tankar, få feedback när någon gör något bra. Det viktigaste är att eleverna utvecklas 

och det jobbar vi stenhårt med och vi ser fina resultat. 

Den objektiva inställning som Lärare 2 har på yrkesrollen i interaktion med andra verkar till 

stämma överens med hennes egna subjektiva upplevelse. Detta gäller även Lärare 5. 
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Lärare 5: Jag finns där för eleverna, jag löser konfliker och är som en psykolog. 

Hon beskriver att hon har liknande egenskaper i jämförelse med hennes objektiva inställning, 

såsom konfliktlösare och psykolog.  

Frågeställning 3 - Vilka emotioner upplever lärarna i sin yrkesroll? 

Samtliga lärare beskriver att de har väldigt höga krav på sig ifrån bland annat rektorer, 

skolverket och föräldrar. Det finns även en hel del oskrivna krav. Hur väl lärarna lyckas 

handskas och leva upp till alla dessa krav har en stor inverkan på deras emotioner i 

yrkesrollen.  

5.5 Kontroll 

Lärare 2 är den enda som beskriver lärarjobbet som ”drömjobbet”. Vidare beskriver hon att 

hon oftast är glad och att hon kan släppa jobbiga saker snabbt och inte älta. Lärare 2 var även 

den enda läraren som inte tar med sitt arbete hem på kvällar och helger, vilket troligen har en 

positiv påverkan på hennes välmående i yrkesrollen – samtidigt som hon tycks besitta viktiga 

egenskaper som att kunna skaka av sig jobbiga situationer som kan uppstå. 

Lärare 2: Jag har det roligaste och bästa jobbet man kan ha, så varje morgon när jag går till jobbet känner 

jag mig jätte glad. Sen kan mina känslor under dagen variera. Jag kan bli arg för något som har hänt eller 

ledsen för att det har hänt något jobbigt, men det går över snabbt och jag brukar aldrig grubbla. 

Wettergren (2013, s. 60) menar att om en lärare lyckas hantera sina känslor på arbetet och 

tycker sig ha kontroll, bidrar det i sin tur till emotioner såsom tillfredställelse och välmående i 

yrkesrollen. Lärare 2 beskriver att hon kan hantera sina känslor på arbetet genom att släppa 

jobbiga situationer snabbt och inte grubbla över dem. Detta har i sin tur lett till att hon kan 

fokusera på de bra sakerna som gör henne glad och får henne att trivas i yrkesrollen.  

5.6 Stress 

Resterande lärare beskriver emotioner såsom stress och okontroll, som i sin tur bidrar till fler 

emotioner såsom att de kan bli arga, upprörda och ledsna på grund av arbetet. Wettergren 

(2013, s. 60) beskriver att emotioner sällan kommer ensamma utan bidrar i sin tur till fler 

emotioner. Både Lärare 3 och Lärare 4 beskriver att deras emotioner framförallt beror på 

rektor, ledning och kollegor. 

Lärare 3: Ja alla dom känslorna känner jag (arg, ledsen, upprörd). Det är mer kollegor som gör mig arg än 

eleverna. Det är bara ledningen och kollegor som kan få mig stressad… 

Lärare 4: Känner mig mer stressad över ledningen många gånger än av mitt arbete. 
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När jag känner mig maktlös och nertrampad blir jag arg och ledsen. Sen när kollegorna och ledningen beter sig 

oprofessionellt blir jag upprörd och stressad. 

Lärare 1, Lärare 4 och Lärare 5 beskriver att de är stressade i sin yrkesroll till följd av de 

alldeles för höga kraven på dem samt tidsbristen.  

Lärare 1: Det är alldeles för mycket krav. Och när man känner att man inte har nån fritid alls är det såklart 

man blir stressad. Man jobbar liksom jämt.…Stressen … jag vet inte riktigt hur jag handskas med det. Jag var 

sjukskriven för cirka 2 år sedan under några veckor. Det blev för mycket helt enkelt. 

Lärare 4: ” Nej kraven är inte rimliga. Mycket omkring som kan störa, sociala problem bland elever etc. som 

gör att jag inte kan utföra det jag är utbildad för.” 

Lärare 5: Stressen beror på att det är mycket att göra och att man måste göra det utanför skoltid. Vissa 

föräldrar att man har en regelbunden kontakt med dem och mejla till dom är något man gör utanför skoltid. Sen 

planera lektioner och sånt hinner man inte göra under dagen. Under dagen måste man lösa konfliker och så 

också förutom att hålla i lektioner. 

Wettergren (2013, s. 66) menar att om en individ upplever att kraven är för höga och att det 

inte finns tillräckligt med tid och resurser så bidrar det till en känsla av okontroll. Detta leder i 

sin tur till stress. Stress är idag en stor bidragande faktor till att en individs emotionshantering 

bryts samman. Om en individ bryter ihop på grund av stress så betyder det en kollaps i 

tillvaron. Den bör då förslagsvis organiseras om (Wettergren, 2013, s. 67).  

Lärare 1, Lärare 4 och Lärare 5 beskriver att det är framförallt bristen på resurser som gör att 

de känner sig stressade i sin yrkesroll. De beskriver att för att minska stressen bör de få mer 

stöd, fler resurser och att fler lärare bör anställas eller att klasserna borde minskas. Wettergren 

(2013, s. 47) beskriver att om en individ har säker tillgång till resurser på arbetsplatsen så 

ökar individens känsla av trygghet och kontroll. Om resurserna är begränsade och individens 

inflytande minskar så kan läraren tappa kontrollen vilket i sin tur leder till negativa emotioner. 

Lärare 1: Skulle det vara mindre klasser och fler lärare skulle det ju va till jätte stor hjälp. 

Lärare 4: Ekonomin är jätte dålig fördelad verkar det som. Det är jätte mycket vikarier och sånt, anställ 

kompetenta och utbildade lärare istället. Ledningen måste börja ta ansvar och engagera sig. Anställ fler och bra 

lärare det är liksom inte rimligt att vissa lärare är ensamma med över 30 elever.  

Lärare 5: Tidsbristen gör mig stressad. Ledningen är bra och kollegorna också men vi lärare borde få mera 

tid på oss att göra saker eller att typ fritidspedagoger var med oss i klassrummet som kan ta hand om ifall nån 

behöver extra hjälp eller om nån är stökig. Så kan vi lärare koncentrera oss mer på själva undervisningen. Typ 

sånna resurser vore toppenbra.  
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Samtliga lärare beskriver att de någon gång blivit sårade eller arga på grund av någon elev. 

Lärare 1 och Lärare 4 beskriver även att deras stress till stor del beror på deras stökiga klasser.  

Även Lärare 5 beskriver att elever kan bete sig jätte elakt och att de kan göra henne ledsen. 

Dock beskriver hon inte detta som en stressfaktor utan något som hon kan analysera över och 

lära av. Dessutom beskriver hon att hennes klass i det stora hela är lugn och respektfull. Hon 

beskriver snarare att stressen beror på alla de extra uppgifter hon får ta hem, såsom att rätta 

eller förbereda olika uppgifter.  

Lärare 5: Oftast när jag blir upprörd eller ledsen är det för att en elev betett sig elakt. Men jag tar till mig 

och försöker lära mig av känslorna. Om en elev råkat vara dum mot mig vill jag inte sitta och tänka på det 

hemma. Men jag känner mest stress över allt jobb jag tar hem, alltså uppgifter. 

5.7 Psykiskt våld i arbetet 

Lärare 1 och Lärare 3 har båda utländsk bakgrund, de är de enda lärarna som beskriver att de 

upplever att de blivit diskriminerade på grund av sin etniska bakgrund. 

Lärare 1 : …En gång sa en kille till mig, han var elev alltså, när jag ville prata med honom för att han var 

arg ”jag vill inte prata med dig jävla blatte!..… Nej annars har jag inte fått utstå så mycket kränkningar men 

jag är ju spanskalärare, det är inte meningen att jag ska vara svensk... 

Lärare 3 ;… skolan jag arbetar på är en fin och rik skola och det går bara rikemansbarn på skolan typ, 

nästan alla barn är helsvenskar…… En gång sa en elevs förälder till mig ”jaha så du är den nya 

svenskaläraren?” ”hur tycker du att det går då?” ”jag menar, vart kommer du egentligen ifrån då?” och massa 

andra frågor. Det kändes liksom som att föräldern ville visa sitt missnöje över att jag var svenskalärare men den 

enda läraren på skolan som är invandrare. Senare fick jag höra att en förälder klagat hos rektorn att elevernas 

svenskalärare inte är svensk…  

Teoriavsnittet belyser inte vad som händer hos individer när de blir kränkta till följd av deras 

etniska bakgrund. Eller såsom Lärare 1 och Lärare 3 beskriver; att det är inte ”meningen” att 

Lärare 1 skall vara svensk, eftersom att hon är spanskalärare. Till följd av detta menar Lärare 

1 att det inte finns någon anledning att hon skall bli kritiserad i sin yrkesroll på grund av sin 

etnicitet- då det ändå inte förväntas att hon skall vara svensk. Lärare 3 beskriver det hela 

likartat fast i en omvänd situation. Skillnaden är att hon är svenskalärare med utländsk 

bakgrund, vilket inte heller är ”meningen”. Detta speciellt då hon arbetar på en fin och rik 

skola där majoriten är etniska svenskar och hon är den enda läraren med invandrarbakgrund- 

och som dessutom är svenskalärare. Med andra ord kan det tolkas som att hon förväntas bli 

kritiserad i sin yrkesroll. Goffman (2005, s 30) beskriver att etnisk bakgrund är en del som är 

kopplad till individers personliga fasad och som är bestående. Den går med andra ord inte att 

ändra. Han menar att ifall en individ blir kränkt på grund av den personliga fasaden, såsom 

etnisk bakgrund, avgörs situationen ifall individen gör en undfallande manér eller ifall 
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individen uppträder överlägset. Exempelvis om en lärare ”blir överkörd” av en elev, som i 

praktiken räknas som lägre i rang, så förväntas det av läraren att läraren ändå lyckas uppträda 

överlägset och upprätthålla fasaden (Goffman, 2005, s. 31).  Fasaden är en del av individens 

framträdande, där individen uppträder på ett balanserat och fastställt sätt för att definiera 

situationen för publiken, i detta fall de eleverna eller föräldrarna som kränker läraren 

(Goffman, 2005, s. 28). Jag kan dock tillägga att både Lärare 1 och Lärare 3 skrattar under 

intervjun när de berättar om situationerna kopplade till deras etniska bakgrund. De berättar 

om situationerna med humor och med glimten i ögat på ett sätt som får det att framstå som 

”förstår du vilken korkad förälder som kan säga något sådant”.   

Frågeställning 4- Hur kan yrkesrollen, arbetssättet och 

emotionerna skilja sig åt mellan de fem lärarna i studien? 

Utifrån vad lärarna själva berättar finns det många faktorer som pekar på att yrkesrollen, 

arbetssättet och emotionerna skiljer sig mellan de fem lärarana. Skillnaderna framhävs när 

lärarna berättar om sin subjektiva upplevelse i sin egen yrkesroll.  

Lärare 2 och Lärare 5 som får stöd ifrån rektorer och kommer bra överens med kollegor har 

även lugna klasser. Det framhävs att Lärare 2 och Lärare 5 trivs bättre i sin yrkesroll än vad 

övriga lärare gör. Med tanke på att dessa lärare får stöd att uppnå kraven och har en mindre 

stökig klass.  

Relationen som lärarna har till sina elever skiljer sig. Det skiljer sig även hur pass mycket 

kontroll de har över sin klass och ifall de är respekterade i sin yrkesroll. Lärare 1, Lärare 3 

och Lärare 5 att de i majoriten av tiden har en mycket bra relation till sina elever. Lärare 1 och 

Lärare 4 beskriver att dem har stökiga elever och att majoriteten av tiden går ut på att försöka 

skapa kontroll och kräva respekt. Samtliga lärare beskriver att de ibland känner sig stressade. 

Samtliga lärare beskriver även att de upplevt att de blir arga och ledsna i sin yrkesroll. Vad 

som orsakar dessa känslor är däremot olika. Där Lärare 1 och Lärare 5 har känt sig arga eller 

ledsna på grund av reaktioner från elever. Lärare 2 har framförallt upplevt stress på grund av 

tidsbrist, Lärare 3 har däremot upplevt stress till följd att hon inte kommer överens med sina 

kollegor och rektorn. Lärare 4 är den lärare som verkar uppleva negativa emotioner såsom 

stress på grund av en mängd olika faktorer; tidsbrist, kollegor, elever, föräldrar, rektor och 

stökig miljö. Vad lärarna menar skapar deras emotioner kommer alltså ifrån olika faktorer. 

Även fast samtliga lärare upplever stress, är det av olika orsaker. Dock är alla överens om att 

kraven både ifrån läroplanen och ”oskrivna” krav i deras yrkesroll är för höga.  
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Frågeställning 5 - Vilka lärare har stökiga klasser och varför? 

Stökiga klasser tar mer tid utav lektionen, tar mer energi av läraren samt bidrar till mer 

efterarbete såsom att ringa hem till föräldrar eller bara ta igen det som egentligen skulle göras 

under lektionstid. Stökiga klasser bidrar på så sätt till mer efterarbete och onödigt arbete under 

lektionstid såsom att få tyst på klassen eller att engagera dem i arbetet. Under intervjuerna 

framgick det att Lärare 1 och Lärare 4 har väldigt stökiga klasser och att de bidrar till att 

lärarna mår dåligt i sin yrkesroll och bidrar till emotioner såsom stress. 

5.8 Tillit och Rollens äkthet 

Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 5 beskriver alla att de tycker att det är viktigt att vara 

snäll mot sina elever. De menar på att om de är snälla så vinner de elevernas tillit och respekt.   

Lärare 1: Jag tror på att om en lärare behandlar sina elever med respekt så får den respekt tillbaka, genom 

att säga då till exempel ”kan du vara snäll att…” istället för att befalla. Jag tror liksom att lärarens beteende 

speglar av sig, är jag snäll och glad så blir kanske eleverna det. 

Lärare 2: När eleverna är ledsna, glada, arga eller undrar över något, så kommer de alltid till mig för jag 

har alltid vart snäll mot dom. 

Lärare 3: Jag vann elevernas tillit genom att vara snäll. Jag tror inte på det här att eleven skall vara rädd för 

dig. Vissa elever kommer in i trots åldern och då kan det bli jobbigt om man byggt upp en fasad om att vara 

sträng. Därför är det bättre att vara snäll, och då respekterar eleverna dig… 

Lärare 5 Jag känner igen mig i många elever då jag nyligen själv sluta skolan. Jag tror jag är som en förebild 

för dom…Jag är snäll mot dom, stöttar dom och visar att jag finns där 

 Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 5 beskriver att  de har en fin relation till eleverna där även dem 

har intagit en omhändertagande lärarroll. Dessa lärare  beskriver även sin klass som lugna och 

ordentliga. Lärare 1 beskriver dock sin klass som stökig trots att hon beskriver likvärdiga 

metoder som resterande lärare i frågan om hur man bör vinna klassens respekt.  

Lärare 1 : Jag har en riktigt kaos klass som inte kan sitta still. 

Lärare 2: Min grupp är väldigt lugn och mogen för sin ålder. Det är en blandad grupp med många olika 

etniciteter där barnen är väldigt villiga att lära av varandra och de tar gärna hjälp av varandra. 

Lärare 3: Dom är lugna och känner tillit gentemor mig. 

Lärare 5: Min klass är lugna och respektfulla. 
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Det är då intressant att reflektera över varför exempelvis Lärare 1 har en stökig klass, medan 

Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 5 har en lugn klass, trots att de använder likvärdiga metoder för 

att vinna klassens respekt och tillit. En skillnad är att Lärare 1 inte beskriver någon 

omhändertagande roll, vilket de andra gör. Lärare 1 antyder dessutom att hon inte har något 

bra stöd ifrån rektorn. Medan Lärare 2 och Lärare 5 berättar att de får ett bra stöd.  

Lärare 1: Rektorn har väldigt mycket makt och sätter press på oss lärare... Men vi får ju inga särskilda stöd 

eller ens hjälp att lyckas med undervisningen 

Lärare 2: Jag har bra kollegor vi stöttar varandra även fast vi kan ha olika åsikter så sammarbetar vi och 

stöttar varandra. Rektorn har ofta möten där vi planerar vad som kan bli bättre. 

Lärare 5: Vi har en jättebra ledning på så vis att dom jobbar med att vi lärare ska ha en bra relation till vår 

klass.  

Goffman (2005, s. 25) menar att en lärare sätter upp en roll bland annat för elevernas skull 

och vill att de tar rollen på allvar. Det vill säga att eleverna skall tro på att läraren är snäll och 

på riktigt bryr sig. För att uppnå detta måste läraren vara äkta i framträdandet, både eleverna 

och läraren måste tro på rollen. Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 5 beskriver att trots en del 

problem och missnöjen i arbetet så trivs dem i det stora hela att arbeta som lärare. Lärare 1 

berättar dock ingenting som tyder på att hon trivs i sin yrkesroll. En lärare som inte trivs på 

arbetet kan ändå låtsas göra det, framförallt för elevernas skull (Goffman, 2005, s. 26).  

Vilken Lärare 1 verkar göra. Lärare 1 berättar att hon är trött, stressad, att de inte får något bra 

stöd, att klassen är stökig med mera men ändå är hon snäll i sitt framträdande. Dessa 

erfarenheter kan möjligen spegla av sig till eleverna och de kan därför tvivla på äktheten i 

hennes roll, även fast att hon kanske ”spelar” snäll och glad av godhet för elevernas skull. Så 

kan de möjligen genomskåda att hon egentligen upplever hennes yrkesroll som väldigt jobbig. 

Lärare 1 har tidigare beskrivit att hon inte har samma stöd ifrån rektor och ledning som 

exempelvis Lärare 2 och Lärare 5. Även fast eleverna till Lärare 1 anser att hon är snäll och 

kanske tillförlitlig, är det något i Lärare 1:s framträdande som verkar brista, då det går att anta 

att klassen inte borde vara så stökig och kaotisk ifall de verkligen respekterade sin lärare. 

Problemet kanske snarare ligger i att Lärare 1 är för snäll och istället blir underlägsen i sin 

roll. Detta går även att koppla ihop med hennes fasad. Om Lärare 1 låter sig bli överkörd av 

klassen, det vill säga uppträder för snällt trots att klassen är stökig, kan eleverna tolka det som 

att hon gör en undfallande manér och i princip låter sig ledas av eleverna (Goffman, 2005, s. 

30). Även Lärare 4 beskriver att hon har en mycket stökig klass. Lärare 4 är den enda av 
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lärarna som belyser att en lärare bör vara hård och att en lärare inte bör dalta med eleverna, 

hon beskriver med andra ord inte samma metoder som övriga lärare i hur man bör vinna 

klassens tillit, respekt och i hur man skapar kontroll över sina elever.  Lärare 1 och Lärare 4 

har gemensamt att de båda har stökiga elever. Dock ger Lärare 1 och Lärare 4 två helt olika 

beskrivningar på hur de tycker att en lärare skall kontrollera sina elever och vinna klassens 

respekt. Där det framgick att Lärare 1 anser att läraren skall vara snäll och mjuk medan Lärare 

4 belyste att en lärare bör vara hård och sträng. Vidare beskriver både Lärare 1 och Lärare 4 

sin yrkesroll som jobbig och stressig. 

Frågeställning 6 - Vilka lärare upplever mest stress, höga krav och 

ohälsa? 

Samtliga lärare förutom Lärare 2 beskriver att de får ta hem arbetet på kvällar och ibland 

helger. Samtliga lärare upplever att de har för lite tid för att hinna med sina arbetsuppgifter 

såsom att rätta prov, planera lektioner, ha en kommunikation med föräldrar samt se till varje 

enskild elev.  

Lärare 2: Svårigheter jag har mött på är tidsbrist, även om jag har fem timmars planeringstid i veckan, kan 

det vid vissa tillfällen vara för lite, för att hinna med allt. Fast jag har aldrig tagit hem mitt arbete. 

Lärare 4: Alltså man är helt slut när man kommer hem, helt utmattad, och det är hemma som man måste ta 

igen allt som man egentligen borde ha gjort under dagen men som man inte hinner på grund av massa kaos. 

Lärare 5: Det är mycket arbete efter skoltid. Efterarbete av uppgifter och sånt, vi får inte tid till det i skolan. 

Jag sitter med massa efterarbete på kvällar och helger.  

Även Lärare 1 beskriver mestadels sin yrkesroll som väldigt jobbig. Där även hon känner sig 

stressad, har en stökig klass samt inte får något stöd ifrån rektorn. Lärare 2 beskriver att hon 

ibland är stressad på grund av tidsbrist. Men att hon aldrig behövt ta hem sitt arbete. Lärare 2 

har även bra kollegor och en bra ledning. Hon beskriver trots allt sin yrkesroll som det bästa 

man kan ha. Hon är glad varje dag att gå till arbetet. Om en jobbig situation uppstår kan hon 

lätt ”skaka av” sig den. Lärare 3 beskriver att hon inte har någon bra interaktion med 

kollegorna eller rektorn. Deras dåliga interaktion kan bidra till att hon blir arg och stressad. 

Men hon har en väldigt bra interaktion med sin klass. Hennes klass är lugn, duktig och litar på 

henne. Den lärare som är allra mest utsatt för stress, höga krav och ohälsa verkar vara Lärare 

4. Då Lärare 4 beskriver nästan allt som jobbigt. Hon beskriver att hennes klass är kaotisk, 

ledningen är dålig, föräldrarna har låg intellektuell nivå, kollegorna är inkompetenta, hon 
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hinner inte med planeringen, hon känner sig väldigt stressad och får ofta ta med arbetet hem. 

Lärare 5 berättar att hon kan känna sig stressad över att ta hem arbete och tidsbrist att utföra 

det hon verkligen är utbildad till att göra. Hon beskriver däremot att hennes klass är lugn, 

respekterar henne och har henne som förebild. Hon har även bra kollegor och en bra ledning.  

Wettergren (2013, s. 67) beskriver att när en individ uppreade gånger misslyckas i 

planeringen eller med andra uppgifter i yrkesrollen så kan det bidra till att individen känner 

panik och frustration. Detta leder i sin tur till att läraren blir så stressad att hennes tillvaro 

kollapsar. Den lärare som visar tydligast tecken på att vara i riskzonen utifrån vad Wettergren 

(2013) beskriver är Lärare 1 och Lärare 4. Detta även med tanke på att varken Lärare 1 eller 

Lärare 4 verkar trivas på sitt arbete. Även fast en lärare kan separera vad den verkligen känner 

från vad den visar, är det inte hållbart på längre sikt. Därför är det viktigt att en lärare trivs på 

arbetet (Wettergren, 2013, s. 60). Även fast samtliga lärare beskriver att de av olika 

anledningar kan känna stressade, beskriver resterande lärare åtminstone några aspekter som 

gör dem glada i arbetet och bidrar till att de kan känna trivsel i sin yrkesroll.   

6 Avslutande Diskussion 
Syftet igenom denna uppsats har varit att belysa hur de fem kvinnliga lärarna i studien 

beskriver sin yrkesroll samt vilka emotioner de handskas med. Syftet har även varit att 

undersöka hur de fem lärarnas beskrivning av yrkesrollen skiljer sig åt och vad detta kan bero 

på.  I resultatet av uppsatsen har jag i likhet med tidigare forskning kunnat se att samtliga 

lärare upplever stress i sin yrkesroll och upplever att kraven är för höga. Ett resultat som jag 

fann extra intressant är när lärarna lyfte fram varför dem är stressade. Där lyfte lärarna fram 

olika anledningar. För att lösa problemet måste alltså rektorer eller andra beslutsfattare ge 

stöd åt lärare på individuell nivå. Att ge exempelvis mer planeringstid i veckan skulle 

säkerligen minska stressen för många lärare. Medan andra lärare, som exempelvis är stressade 

på grund av dålig interaktion med kollegorna, inte behöver denna typ av insats i första hand 

utan behöver stöd på ett annat sätt.  

I likhet med tidigare forskning visar detta resultat att majoriteten av lärarna tar hem arbetet på 

kvällar och helger. Dessa lärare menar att tidsbristen ligger till stor grund till att lärarna 

känner sig stressade i sin yrkesroll. För dessa lärare skulle det vara till stor hjälp ifall 

exempelvis rektorn införde mer planeringstid åt lärarna. Något som borde ha trycks på 

hårdare under intervjuerna är vilka känslor som är okej i yrkesrollen och vilka som inte är det 
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samt vilka känslor som är okej att uttrycka. Samtliga lärare beskrev att det är viktigt att ibland 

få utlopp för känslorna. Men att det samtidigt är viktigt att alltid ha en professionell roll. Det 

hade varit intressant i efterhand att analysera vilka känslor som lärare då tycker går ”utanför” 

den professionella rollen och vad som händer ifall individen håller dessa inom sig. 

Exempelvis Lärare 3 är unik om att ha bett rektor och andra kollegor att dra åt helvete. 

Wettergren (2013, s. 54) menar att en individs känslor är själva jaget. När en lärare då släpper 

ut sina känslor släpper den även ut sitt jag. jaget. Wettergren belyser att en individ bör ha rätt 

att uttrycka känslor, men inte gör detta på grund av konsekvenserna. Detta verkar styrka det 

som övriga lärare i studiens beskriver, att även fast det bör vara okej att uttrycka känslor, så är 

det viktigt för dem att upprätthålla en professionell roll. Det hade varit av intresse att få en 

djupare förklaring till vilka känslor som är okej att uttrycka. Samtliga lärare tyckte det är okej 

att bli arg ibland, men vad innebär det för dem och hur arg är det okej att bli? Vidare går det 

att spekulera kring konsekvenserna på vad som händer ifall lärarna inte uttrycker sina känslor 

till fullo, på grund av att det inte är lämpligt i yrkesrollen. Konsekvenserna av att lärare håller 

känslor inom sig kan möjligen senare leda till problem. Lärare 3 är 40 år och den lärare i 

studien som är äldst. Möjligen kan hennes ålder och längre livserfarenhet vara en faktor till att 

hon vågar släppa ut sina känslor på detta sätt. 

En faktor som borde ha tagits reda på i denna studie är hur länge lärarna arbetat som lärare. 

Då tre av lärarna är mellan 20-25 år går det dock att anta att de inte har så många års 

erfarenhet som lärare. Det går kanske att anta att en lärare med tiden kan bli tryggare i sin 

yrkesroll och utveckla den med tiden. Med tanke på att tre av lärarna jag intervjuade är mellan 

20-25 år och ingen av lärarna över 40 år kan detta ha haft en påverkan på resultatet. Flera av 

lärarna berättade om nya undervisningsformer såsom IPADSs och surfplattor, men ingen av 

lärarna menade på att detta var något problem som påverkade deras yrkesroll negativt. 

Tidigare forskning visar att många lärare känner svårigheter i sin yrkesroll på grund av 

svårigheter att anpassa sig till nya betygssystem och nya undervisningsmetoder. Då lärarna i 

denna studie är relativt unga framgick inte detta som något problem i yrkesrollen. En äldre 

generation lärare hade möjligen svarat i likhet med resultat till den tidigare forskningen.  

Uppsatsen har gett svar på samtliga sex frågeställningar som utformades utifrån syftet. Jag 

tycker att samtliga teorier varit till stor användning i analysen och resultatet. Exempelvis en 

teori som får stöd av resultatet är Meads (1976) teori om ”I” och ”me”. Där framförallt Lärare 

4 beskriver att situationen i klassrummet kaotisk och att hon känner sig tvingad att skrika och 

bli arg. Den kaotiska situationen i klassrummet är alltså ”me” och lärarens respons att skrika 
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och bli arg är ett ”I”. Lärare 2 är den lärare som sticker ut i sin beskrivning av yrkesrollen när 

det kommer till att hantera emotionerna. Lärare 2 verkar i allmänhet inte ha det så mycket 

lugnare eller bättre på sin arbetsplats än vissa andra lärare. Men hon har den viktiga 

egenskapen att kunna skaka av sig jobbiga situationer. Detta stödjer Wettergrens (2013, s. 60) 

teori om att en lärare som har kapaciteten av hantera sina känslor på arbetet bidrar till 

välmående i yrkesrollen och Lärare 2 beskriver att hon alltid är glad att gå till jobbet. 

Lärare 2 är idrottslärare. Även fast hon inte i intervjun knappt nämner något om själva 

idrotten går det att anta att den spelar roll. Då Lärare 2 är den enda lärare beskriver sitt arbete 

som drömjobbet. Hon är även den enda av lärarna i studien som inte i huvudsak sysslar med 

katederundervisning och rättar prov. Detta förklarar även varför hon är den enda lärare som 

inte behöver ta hem arbetet, då hon inte har samma form av uppgifter att rätta. Det går även 

att anta att hennes elever under lektionerna kan få utlopp av sin energi på ett helt annat sätt än 

de som tvingas sitta i ett klassrum. Något som jag har fått en annan syn på under arbetets gång 

är att en lärare som känner stress även kan trivas i sin yrkesroll. Som tidigare nämnds är en 

lärares yrkesroll flerdimensionell. Det är först när läraren känner sig stressad i flera 

dimensioner av yrkesrollen som stressen verkar kunna bli ett verkligt hot för läraren. Detta 

visar resultatet om framförallt Lärare 1 och Lärare 4. Medan exempelvis Lärare 2 beskriver en 

”mild” form av stress som en del av hennes yrkesroll, men trots denna stress så anser hon att 

hon har världens bästa jobb och berättar att hon är glad i sin yrkesroll. Exempelvis kan en 

lärare ha det jobbigt i interaktionen med kollegorna, men om läraren ”räddas” av något annat, 

exempelvis bra interaktion med eleverna, kan läraren ändå känna att den trivs i sin yrkesroll. 

Detta visar resultatet framförallt om Lärare 3.  

Det är viktigt att diskutera kring min egen roll och påverkan på denna studie. Där jag kan 

tänka mig att min roll framförallt haft påverkan är under observationen av Lärare 3. Då min 

roll kan haft en påverkan på hur hon uppträde i klassrummet samt i personalrummet.   

I resultatet framgår det inte heller tydligt att lärare till en viss årskurs skulle tendera att 

beskriva sin yrkesroll på ett visst sätt. Men jag vill ändå belysa att någon med samma 

beskrivning, exempelvis ”omhändertagande roll” ändå bör tolkas olika utifrån vem som säger 

det. Lärare 3 som är 40 år beskriver en ”mammig” och omhändertagande roll och hon är 

lärare för den yngsta klassen i denna studie, årskurs 6. Det går möjligen att tänka sig att hon 

inte haft samma ”mammiga” roll ifall hon varit lärare för en gymnasieklass. Dock beskriver 

även Lärare 5 en omhändertagande roll, Lärare 5 är 21 år och lärare till en gymnasieklass. Det 
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går då att anta att denna omhändertagande roll utspeglar sig i form av att vara en förebild. Då 

det inte skiljer sig många år mellan Lärare 5 och eleverna kanske eleverna snarare kan relatera 

sig själva till läraren och knyta något slags vänskapligt förtroendeband, snarare än att det ser 

henne som en ”mamma”. Det är vissa reflektioner som lärarna sagt som fått mig att tänka 

vidare. En lärares yrkesroll verkar objektivt väldigt enkelt kunna beskrivas som att 

”undervisa”. Det är undervisningen som är kärnan i yrkesrollen. Varför är då lärares 

subjektiva upplevelse flerdimensionell och innehåller mycket mer? Det framgår i resultatet att 

ingen av lärarna beskriver att de i huvudsak undervisar. Detta kan ses som oroväckande.  

Denna studie och även tidigare forskning visar på att majoriteten av lärarna upplever för höga 

krav i sin yrkesroll. Detta tyder på att detta ämne bör uppmärksammas mer. Förslag till 

framtida forskning är att den bör koncentrera sig på att lyssna på lärarna och ta reda på vilka 

resurser de behöver. 

Det kanske även är nödvändigt att jämföra lärares yrkesroller med andra yrkesroller som är 

flerdimensionella, exempelvis sjuksköterskor eller kuratorer. Detta för att möjligen jämföra 

vad som fungerar i dessa ”likvärdiga” yrken och vad som går att ta efter och lära av varandra.  

I fortsatt forskning vore det intressant att göra en jämförelse emellan manliga och kvinnliga 

lärare i hur det upplever sin yrkesroll. Det kanske går att anta att kvinnor är mer emotionella 

än män, det vore intressant då att se ifall kvinnor visar mer känslor än män i sin yrkesroll samt 

om det finns skillnader på hur de beskriver sin yrkesroll. Det vore även intressant att göra 

fältstudier hos samtliga lärare som deltar i studien och gärna längre observationer. Då tidigare 

forskning och även denna studie visar att lärare känner sig stressade i sin yrkesroll på grund 

av för höga krav är detta något som är viktigt och uppmärksammas mer. För att i framtiden 

göra läraryrket mer attraktivt samt öka chanserna till att lärare skall trivas i sin yrkesroll. Om 

lärarna trivs i sin yrkesroll borde detta i sin tur leda till bättre resultat hos eleverna. Det är 

därför viktigt att lyssna på lärarna för att se vad som krävs för att de skall kunna utföra det 

som de är utbildade för samt trivas på arbetet.  
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