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Abstract 

 
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för hur nyexaminerade lärare har 

valt att bli lärare. Forskningsfrågorna som besvaras i denna studie är: vilka faktorer 

påverkar yrkesval i allmänhet, och i synnerhet läraryrket? och hur resonerar 

nyexaminerade lärare kring sina val av yrke och  de specifika ämnena de undervisar i? 

Teorierna om de kultursociologiska kapitalen och habitus av Pierre Bourdieu och 

Albert Banduras teori om self-efficacy utgör grunden till undersökningen. Denna 

baseras på intervjuer av fem nyexaminerade lärare. Resultaten visar att de 

huvudsakliga faktorerna som påverkar valet att bli lärare i denna studie är en önskan 

att hjälpa människor, att få arbeta med unga människor, och att få trygga 

anställningsvillkor. Föräldrarna hade till en viss del påverkat dem. Samtliga lärarna 

hade minst en lärare som de kommer ihåg inspirerade dem i skolan. Dessa resultat 

överensstämmer med den tidigare litteraturen. Deltagarna i studien har dessutom 

generellt lätt för att lära sig och har en positiv bild av sin skolgång. De ämnen de valde 

att undervisa i visade sig vara deras starka ämnen under deras skolgång. Dessa resultat 

återfinns inte i litteraturgenomgången. Status på läraryrket och lönen är ingenting som 

har påverkat deltagarna i denna studie. Bourdieu och Banduras teorier kan relateras till 

en stor del av det som berättades av deltagarna.  
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1. Introduktion 

 

Skolundervisning är ett fundament i samhället. ”Pedagogik innebär påverkan, och kan 

liknas samt beskrivas som ett samhälles genetik. Det är genom undervisning som en 

generations kunskaper, språk och värderingar förs vidare till nya generationer” 

(Lundgren, Säljö, Liberg & Asp-Onsjö, 2012, s.20).  

Ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle är hur lärarbristen ska lösas. Detta väcker 

nyfikenhet och intresse till att undersöka varför lärare har valt att gå lärarutbildningen. 

Trots bristen inom yrket och den stora efterfrågan, väljs läraryrket ofta bort till förmån 

för andra yrken när det kommer till karriärval. Studiens relevans ur ett pedagogiskt 

perspektiv är att bidra till att skapa förståelse för varför människor väljer läraryrket. Om 

man lyckas identifiera några faktorer som påverkar valet av yrket kan man möjligen 

använda sig av den kunskapen för att rekrytera fler lärare.  

 

  

2. Bakgrund 

 
I takt med att samhället har förändrats har även skolan gjort det. ” För att sprida och 

bevara skriftspråket skapades skolan som en instutition, en plats där kunskaper och 

färdigheter skapades och omskapades ända fram till modern tid, där människor samlar 

kunskap om världen” (Lundgren, Säljö, Liberg & Asp-Onsjö, 2012, s.23). År 2013 fanns 

det i Sverige i åldern mellan 24-64, 256 000 personer med lärarutbildning. Av dessa var 

94 % aktiva inom läraryrket, resterande var antingen arbetslösa, eller var utanför 

arbetsmarkanden av diverse orsaker. Det råder idag brist på lärare i Sverige och enligt 

utbildningsdepartementet beräknas det saknas mer än 60 000 lärare år 2019 

(Regeringskansliet, 2016). Lärarbristen existerar även internationellt sett och ses som en 

stor utmaning som måste lösas både kort- och långsiktigt (Mattarozzi Laming & Horne, 

2013). Skolan är en oerhört betydelsefull institution i samhället och behöriga lärare är ett 

fundament till att eleverna ska lyckas uppnå önskade resultat i skolan (Regeringen, 2017). 

Ett av de grundläggande förutsättningarna  till ett civiliserat samhälle är att eleverna får 

tillräckligt med hjälp för att klara skolgången. En särskilt pedagogisk utbildning har 

inrättats med syftet att få fler ämneslärare i skolan, i synnerhet inom bristämnena biologi, 

kemi, fysik, teknik och matematik (Regeringen, 2017). Skolan är en viktig plats för alla 

individers möjligheter till lärande och utveckling, därför har regeringen avsatt 3 miljarder 

kronor varje år för att höja lärarlönen i ett försök att göra yrket mera attraktivt. Regeringen 

har även öppnat flera vägar in till läraryrket genom att erbjuda möjligheten till 

kompletterande akademisk utbildning för dem som redan har en högskoleutbildning. 

(Regeringen, 2017). För att försöka hitta en lösning till efterfrågan på lärare  kan det vara 

av värde att förstå vad det är som styr lärarnas yrkesval, för att sedan försöka påverka det 

valet. Om man identifierar faktorer som påverkar lärarna i valet av yrket kan man kanske 

använda sig av dem för att förbättra det som lärarna anser vara av värde som till exempel 

arbetsförhållanden, lön , villkor etc..  

 

 

3. Syfte och frågeställningar 

 
3.1. Syfte  
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Syftet med undersökningen är att illustrera en bild av hur nyexaminerade lärare 

resonerar vid valet av läraryrket och av sina undervisningsämnen, samt att undersöka 

vilka faktorer de anser har varit avgörande för deras yrkesval. Detta görs med en 

kvalitativ metod, med hjälp av två valda teorier samt intervjuer av nyexaminerade 

lärare. Att undersöka just nyexaminerade lärare valdes på grund av att det är relevant 

att intervjua deltagare som precis har varit i situationen att välja yrke, både för att 

studien ska vara aktuell samt för att det ska vara lättare för deltagarna att komma ihåg 

valprocessen. 

 

3.2. Frågeställningar 

 
Följande forskningsfrågor kommer att försöka besvaras i denna undersökning: 

  

- Hur resonerar nyexaminerade lärare kring sitt val av yrke och de ämnena de 

undervisar i ? 

-vilka faktorer anser de ha varit avgörande i valet av yrke? 

 

 

4. Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning inom området visar att individer har olika förutsättningar och 

möjligheter när det kommer till val av yrke i allmänhet. Faktorer som påverkar har 

strukturerats i kön, klass och etnicitet (Lundqvist, 2010).   

 

Den primära sociala miljön en individ växer upp i har också visat sig ha inflytande över 

individens yrkesval (Lundqvist, 2010). Ett flertal studier har visat att den roll föräldrar 

har i arbetslivet påverkar deras barns motivation till studier och arbete. Utifrån 

föräldrarnas erfarenheter av yrke och utbildning skapar sig de unga en föreställning om 

vad ett visst slags handlande generar, vilka tillvägagångssätt som existerar och vad som 

är värt att satsa på (Lundqvist, 2010).  Ett mönster av diverse sociala faktorer som 

påverkar individens yrkesval har identifierats: den primära socialisationen och den 

sekundära socialisationen. Den primära socialisationen innebär påverkan från de 

individer som står en närmast alltså föräldrar och familj. Sekundär socialisaton innebär 

påverkan från vänner, kollegor och individens lärare, etc.  De rådande sociala strukturerna 

och normerna i samhället är alltså med och påverkar individen i det personliga karriärvalet 

(Lundqvist, 2010). Ett beslut en individ tar är baserat både på ett socialt sammanhang 

samt på individens personliga livshistoria. De  tidigare upplevelserna en männsiska har 

haft kommer att påverka de besluten hen kommer att ta i framtiden (Bandura, 1997). 

David, Ball och Reay beskriver ett val som en social process (David & Ball 2005, Reay 

1995). Bourdieu hävdar att individens värderingar, handlingar och val såsom karriär är 

socialt konstruerade Med andra ord blir vi människor till i relation till andra och påverkas 

av det samhället vi befinner oss i. (Bourdieu 1993, 1999). 

 

 Alla upplevelser och tidigare erfarenheter en individ upplever bygger upp en människas 

unika identitet. Genom det mentala schemat i samspel med signifikanta andra och i 

sociala sammanhang konstrueras individens självuppfattning, dvs identitet. På så sätt går 

det att se paralleler mellan valet av karriär och identitetsprocesser (Hodkinson, 1996). Via 

den sociala interaktionen formas och omformas en individs identitet. Den betraktas som 

någonting som ständigt är i rörelse och är kontextberoende, med andra ord innebär det att 

identitet är ständigt föränderlig under en människas livslopp. Den förstärks eller ändrar 

form till följd av de identifikationsprocesser en människa bemöter under livets gång. 
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Valet av yrke medför ett steg mot en önskan om vem en individ är, vem den önskar bli, 

samt hur den individen vill bli betraktad eller inte betraktad. Genom att välja ett yrke eller 

utbildning påverkas individens position i samhället (Jenkins, 2008). De val vi gör idag 

inom den individuella livsstilen och karriären har blivit en väsentlig grund till hur vi 

människor skapar våra identiteter och hur vi betraktar oss själva som individer (Giddens, 

1991). 

 

Intresse ihop med individuell lämplighet och sociala faktorer är också av betydelsefull 

karaktär när det kommer till vilka faktorer som anses vara signifikanta för yrkesval 

(Hodkinson & Sparkes, 1997, Mannberg, 2003, Sandell, 2007). Intresse i denna kontext 

utgör en del av individens identitet oavsett vilken samhällsstruktur och sociala tillhörighet 

som ligger till grund. Inom forskningen råder det delade åsikter om hur exakt ett intresse 

är uppbyggt. Vissa teorier anser att intresse är medfött, medan andra teorier anser att det 

intresse individen besitter är socialt konstruerat. Bourdieus beskrivning är att individens 

sociala miljö och individuella uppsättning av dispositioner även kallad för habitus blir en 

slags struktur som omvandlas till individuella preferenser. Genom detta sker social 

reproduktion dvs att genom könsskillnader, socioekonomisk bakgrund, samt etnisk 

tillhörighet läggs grunden till individers val av karriär (Bourdieu & Passeron, 2008). I 

synnerhet är det unga människors karriärval som är starkt påverkade av de sociala 

tillhörigheter, som är associerade med specifika yrken (Sandell, 2007, Regeringen, 2008). 

 

Denna studie fokuserar på läraryrket och vilka faktorer som påverkar människor till att 

välja det, samt vilka ämnen de har valt att undervisa i. Den forskning som är gjord 

specifikt om ämnet visar att viljan att jobba med människor, arbetsvillkor, livsstil, och 

önskan om att göra skillnad påverkar individer vid valet av läraryrket (Manuel & Hughes, 

2006). I synnerhet är det unga människor de vill hjälpa och utveckla. Ekonomisk trygghet 

och stabilitet har också stor påverkan i valet av att bli lärare. Möjligheten till att kunna 

utvecklas inom läraryrket är även en faktor som attraherar till yrket (Hobson, Tracey, 

Kerr, Malderez, Pell, Simm & Johnson, 2004). Däremot är det inte alla lärare som har 

läraryrket som förstahandsval. Möjligheten till att kunna känna glädje, kunna vara kreativ 

och välja ämnen som man finner intresse i är ytterligare faktorer som har påverkat lärare 

(Heinz, 2015). En svensk studie påvisar att egna erfarenheter från skoltiden har en stor 

betydelse för om man väljer läraryrket eller inte ( Lindblad & Perez, 1993). En studie 

visade att en del som har valt att bli lärare endast hade valt yrket som ett alternativt yrke 

och att de egentligen ville jobba med något annat (Wang, 2004). 

 

 

5. Teoretisk bakgrund 

 
Denna undersökning baseras på teorier som ofta förekommer inom kultursociologiska 

forskningsområden. De ämnar att förstå hur människors personlighet utvecklas och vilka 

faktorer som påverkar denna utveckling. I studien ses teorierna som ett försök  att förklara  

hur en individ väljer yrkesinriktning baserat på social bakgrund och tidigare erfarenhet.  

 

5.1. Bourdieus kultursociologiska perspektiv 
 

Denna studie analyserar vilka faktorer som har fått lärare att välja just läraryrket, och 

vilka de anser själva ha varit avgörande för valet. Bourdieus nyckelbegrepp kapital och 

habitus som studerar och förklarar sociala konstruktioner kan vara ett relevant verktyg 

för att kunna tolka och förklara resultaten ur ett kultursociologiskt perspektiv. 
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Betydelsen av kapital är kort sagt de materiella och symboliska möjligheter varje 

människa har till sitt förfogande i form av tillgångar och resurser (Bourdieu, 1999).  

 

5.1.1. Kapital 

 

Bourdieu har beskrivit olika typer av kapital som kan användas för att 

operationalisera forskningsfrågorna; det symboliska kapitalet, det kulturella 

kapitalet, det sociala kapitalet och det ekonomiska kapitalet.  

 

Begreppet symboliskt kapital tillämpas för att förklara det som har ett erkänt värde 

i ett samhälle. Symboliskt kapital betraktas som ett fundament i Bourdieus teori av 

sociala konstruktioner. Det är ingenting som konstrueras på egen hand, utan det är 

uppbyggt och beroende av sociala gruppers erkännande och därigenom tillskrivs 

som något värdefullt eller mindre värdefullt (Broady, 1991). Existensen av nämnt 

kapital berör hela samhället, det kan yttras i ett grannsamhälle, arbetsplats, 

kompiskrets eller att tillhöra någon förening etc. Efterfrågan styr graden av hur 

värdefullt någonting anses vara. Därmed kan till exempel efterfrågan av någon viss 

kvalifikation och kompetens inom yrkeslivet leda till att en individ som innehar den 

kvalifikationen/kompetensen får högre eller lägre rang och på så sätt skapa ett högre 

eller lägre symboliskt värde som kommer att definiera individens status i samhället 

(Broady, 1991). 

 

 Det kulturella kapitalet utgörs av den tidigare bakgrunden och byggs ackumulativt 

upp genom dess historia. Det språkbruk en människa använder sig av för att 

kommunicera oavsett om det är skriftligt eller muntligt, och vilket sorts anseende 

diverse institutioner besitter omfattar det kulturella kapitalet. Musiksmak, klädstil, 

intressen, hur en människa uppför sig, vilken skola man har examinerats från är 

exempel på faktorer som bildar det kulturella kapitalet (Broady, 1991). En individ 

kan tillhöra överklassen ur ett kulturellt perspektiv oavsett vilka ekonomiska 

tillgångar individen innehar. På så sätt innebär det inte att en person som anses vara 

kultiverad per automatik är en förmögen person ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Därigenom kan flera människor läsa samma utbildning och därefter kategoriseras 

inom samma bransch oavsett tidigare ekonomiska förutsättningar.  

 

Det sociala kapitalet är uppbyggt av mänskliga relationer. Dessa relationer kan vara 

i form av en människas nära familj, släktrelationer, vänkrets, lagkamrater och 

klasskamrater etc.. Det sociala kapitalet särskiljer sig från de andra kapitalarterna 

genom att det inte byggs upp av institutioner, teorier, texter, tentamen och diverse 

titlar. Byggstenarna består av det bandet som förenar individerna i en grupp. 

Bourdieus förklaring går ut på att de individer som har en anknytning till varandra 

och utgör en grupp kommer att bilda ett socialt kapital, vilket de kommer att ha som 

fördel på olika sätt i livet. Varje enskild individ som är medlem i gruppen besitter 

olika former av kapital och de kan, på så sätt, gynna varandra. Bourdieu upptäckte 

via sina undersökningar att faktorer som ålder, bostadsort och 

socialgruppstillhörighet återspeglar sig på individers utbildningsnivå och val av 

yrke. Vidare strävade Bourdieu efter att begripa interaktionen mellan socialt samt 

geografiskt ursprung och vad det medför att vara kvinna eller man i fastställda 

sociala situationer samt inom beslutade sociala grupper. Han kom fram till att 

könsuppdelningen är en social konstruktion och inte är naturlig. Bourdieus studier 

pekar också på att de kvinnliga studenterna var en majoritet vid humanistiska 
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studier vid den tidpunkten, och att kvinnor till skillnad mot män ansågs då vara mer 

”skolanpassade”.  

 

Det ekonomiska kapitalet är uppbyggt av individens förmögenhet, det kan både 

vara i form av pengar och i form av ägande av materiella tillgångar som kan 

användas till att förvärva pengar och på så sätt höja individens status i samhället. Ju 

större ekonomiskt kapital desto mer ökar möjligheterna till en högre 

utbildningsnivå (Bourdieu & Wacquant, 1992). Därmed kan det ekonomiska 

kapitalet påverka en individ i sitt val av yrke.  

 

Relationerna mellan kapitalarterna är föränderliga. Bourdieu anser att individerna 

eller familjerna omedvetet eller medvetet strävar efter att bevara eller öka sina 

nedärvda tillgångar och uppehålla eller förbättra sin motsvarande position inom 

klassförhållandenas struktur (Broady, 1991). Detta kallas för social reproduktion. 

Reproduktionsstrategier kan avspeglas på olika sätt: att välja en äktenskapspartner 

ur en bestämd social klass, att välja samma utbildning/yrke som sina föräldrar, etc.  

 

Med hjälp av kapitalbegreppen kan forskningsfrågorna operationaliseras. Det 

symboliska kapitalet kan beskriva i det här fallet läraryrkets status i samhället, 

hur/om det har påverkat deltagarna. Det kulturella kapitalet är kopplat till 

deltagarnas intressen och identitet och hur det har påverkat deras val. Det sociala 

kapitalet kan förklara hur familj och vänner har influerat deltagarna. Det 

ekonomiska kapitalet förklarar hur deltagarnas ekonomiska möjligheter kan ha 

påverkat dem till valet av yrket.  

 

5.1.2. Habitus  

 

Begreppet habitus introducerat av Pierre Bourdieu används ofta som ett verktyg för 

att förklara samhälleliga strukturer och hur människan utvecklar sin unika 

personlighet och identitet, varför en individ blir just den individen och att vi 

människor blir till i relation till andra. Habitus formas av individens erfarenheter 

och tolkningar av den sociala miljön. Människors tolkning av 

verklighetsuppfattningen är subjektiv och är i ständigt samspel och påverkas av de 

kulturer och sociala strukturer som individen lever i. Habitus blir ett slags verktyg 

till att försöka förklara varför en individ har blivit just den individen. Allt det som 

individen har lärt sig, kommer att känneteckna denne som en unik människa. Detta 

ligger till grund för det som formar en individs intressen. (Hodkinson. 1998, 

Bourdieu 1977, 1999).  

 

Habitus blir relevant i denna studie för att försöka förstå vilka faktorer som påverkar 

valet av yrke. Bourdieu hävdar att det har en inverkan på individens tänkesätt om  

sina begränsningar och/eller möjligheter gällande yrkesval och utbildning. Det 

unika habitus hos individen skapar en slags mental karta. Enligt Bourdieu är 

individens värderingar, handlingar och val socialt situerade, alltså anses val av 

karriär vara socialt konstruerat. Alla upplevelser och tidigare erfarenheter en individ 

upplever bygger upp en människas unika identitet. Människor agerar, orienterar sig 

och tänker via habitus som är ett system av dispositioner som möjliggör människor 

att ta beslut. Därigenom blir habitus en kedja mellan den sociala världens objektiva 

konstruktion samt individens subjektiva konstruktion (Bourdieu 1993, 1999).  

 

5.2. Self-efficacy 
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Begreppet self-efficacy som konstruerades av Albert Bandura går ut på och avgränsar 

individens tro på sin potential och förmåga att slutföra uppgifter samt visa hängivenhet 

mot uppsatta mål i en specifik händelse. Det krävs mer av en människa än att bara 

besitta kunskap inom en adekvat situation för att våga gå vidare (Bandura, 1997). 

Tilltron till den egna förmågan att kunna fatta ett beslut när man ställs inför ett 

avgörande val i livet omfattas just av begreppet self-efficacy. Nivån på self-efficacy 

spelar en stor roll för huruvida en individ tar ett initiativ till en handling eller inte, 

oavsett osäkerheten kring att uppnå ett lyckat resultat (Bandura, 1997).  

 

Detta kan exempelvis påverka en individ i valet utav utbildning och yrke. Väljer 

individen ett yrke ur ett bekvämlighetsperspektiv där hen är säker på att uppnå goda 

resultat eller vågar individen utmana sig själv genom att prova på något nytt som hen 

inte har försökt sig på tidigare trots att risker för att råka på svårigheter existerar? 

Tidigare erfarenheter och upplevelser har inflytande över individens tilltro till sin egen 

förmåga efter att iakttagelse av andra personers framgångar eller motgångar har ägt 

rum. Erfarenheterna kan både vara positiva och negativa beroende på hur individen 

väljer att tolka de specifika händelserna som upplevs. Med andra ord är tilltro till sin 

egen förmåga en subjektiv tolkning som kräver ständig omvärdering för att hantera 

nya utmaningar och specifika händelser (Bandura, 1997). Bandura gör en tydlig 

distinktion i hur uppfattningen om den egna förmågan samt självkänsla ska särskiljas. 

Den förklaring Bandura lägger fram om individens perception kring tron på den 

individuella förmågan beskrivs som en subjektiv värdering av specifika händelser i en 

människas tidigare erfarenheter. Grundsynen i självkänsla förklaras i hur en enskild 

människa värderar sig själv samt vilken mental bild individen besitter (Bandura, 1997). 

 

Påverkan från föräldrar och betydelsefulla personer i ens närhet kan uppmuntra och 

höja individen till att våga tro på sig själv, att våga lyckas eller misslyckas och därmed 

höja tron på den egna förmågan, eller sänka individen, och därmed sänka dess tro på 

den egna förmågan. Resultatet kan bli att individen får stora svårigheter att kunna fatta 

ett beslut, eller att, när ett beslut väl har tagits, sker ett ständigt ifrågasättande gentemot 

sig själv (Bandura, 1997). 

 

Denna teori används i studien för att undersöka hur deltagarna resonerar kring sina 

tidigare erfarenheter och hur de anser att de har påverkat dem i valet av yrke.  

 

 

6. Metod 

 
6.1. Litteratursökning 
 

För att kunna avgränsa undersökningen och ta reda på vad man tidigare har kommit 

fram till gällande ämnet, har en litteraturgenomgång gjorts. De sökmotorer som har 

använts är Swepub, ERIC, PsycINFO, Social premium science och Google scholar. 

Nyckelord har kombinerats med operatorer såsom ”AND”, ”OR”, ”NOT”, för att få 

fram den mest relevanta litteraturen (Bryman, 2011). Nyckelorden var ”career choice”, 

”motivation”, ”motivational factors”, ”teacher”, ”teaching”. Därefter begränsades 

sökningen till artiklar som var “peer reviewed” eller “referee-granskade”. 

 

6.2. Val av metod 
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För att kunna besvara forskningsfrågorna valdes en kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Enligt Bryman (2011) är intervju en av de metoderna som är bäst lämpade 

när det kommer till att analysera fenomen i samhället. Metoden används därmed ofta 

inom social och samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011). Andra metoder som 

till exempel en kvantitativ metod i form av en enkät hade kunnat ge generaliserbara 

svar men i denna studie ansågs den kvalitativa  metoden vara lämpligast för att försöka 

få fram oförutsägbara svar som gör att man kan få en djupare dimension av det man 

undersöker. Studien kan liknas vid en fallstudie eftersom den undersöker ett specifikt 

yrke. Intervjuer gjordes i form av semistrukturerade intervjuer. Valet av semi-

strukturerade intervjuer baserades på att man utgår från ett frågeområde istället för att 

ställa exakta frågor i en specifik ordning, detta för att kunna ha en mer naturlig 

konversation med deltagarna som till viss del kan styra ordningen i vilken frågorna 

kommer. Det tillåter också att man ställer ytterligare frågor till deltagarna när deras 

svar bedöms vara viktiga. Man får därmed mer detaljerade och rika svar än vid en 

strukturerad intervju (Bryman, 2011). 

 

6.3. Urval 

 
Denna undersökning baseras på intervjuer av nyexaminerade lärare, från två olika 

gymnasieskolor i en ort i södra Sverige. Inklusionskriterien var att lärarna skulle vara 

nyexaminerade sedan högst ett år tillbaka. Kön och ålder var inga exklusionskriterier 

eftersom mångfalden kan ge fler variationer och en mer nyanserade svar och 

berättelser hos deltagarna, vilket anses vara en styrka (Henricson & Billhult, 2012). 

Kontakt  med ansvariga på skolorna togs via telefon. Projektet presenterades och 

kontaktuppgifter delades ut av rektorn till lärare som var intresserade av att delta i 

undersökningen. Fem lärare visade sitt intresse. 

 

Missiv skickades till deltagarna innan intervjutillfället med information om vad syftet 

med undersökningen var, vilka moment som ingick i den, att medverkandet var 

frivilligt och att deltagarna fick avbryta när som helst, att deras uppgifter behandlades 

konfidentiellt samt att materialet som samlades in enbart skulle användas i 

undersökningen. 

  

Enligt Magnus Öhlander, docent i etnologi, i etnologiskt fältarbete, behöver man inte, 

vid användningen av en kvalitativ metod, fastställa antalet intervjupersoner innan man 

har börjat utan att man tar det beslutet utifrån hur mycket deltagarna tillför i 

undersökningen (Öhlander, 2011). De fem intervjuerna ansågs, efter att ha utfört dem, 

vara tillräckliga i den här undersökningen för att kunna illustrera en bild av vad lärare 

anser ha påverkat deras val av läraryrket och koppla det till teorierna.   

 

  

6.4. Tillvägagångssätt  

 
Enligt Dahlgren och Johansson (2015) ska en intervju alltid spelas in, därmed har 

samtliga intervjuer spelats in med hjälp av en mobiltelefon. Intervjuerna var mellan 30 

och 60 minuter långa. Längden på intervjuerna varierar eftersom deltagarna hade olika 

mycket att säga om ämnet samt att vissa deltagares svar genererade följdfrågor medan 

andra inte. Att intervjuernas längd skiljer sig åt är ett naturligt resultat av en kvalitativ 

metod.  
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En intervjuguide, med frågor operationaliserade utifrån mina frågeställningar och 

baserade på Bourdieus kultursociologiska teorier samt Banduras teori om self-efficacy 

togs fram. Den ändrades, formades om, tydliggjordes efterhand som de olika 

intervjuerna utfördes. Efter varje intervju upptäcktes nya insikter om hur intressanta 

svar skulle kunna uppnås. Eftersom varje deltagare uppfattade och tolkade frågorna på 

sitt egna sätt blev varje intervju unik i längd och innehåll. Den semi-strukturerade 

intervjumetoden är flexibel och ger möjlighet att ställa följdfrågor anpassade till 

deltagarnas svar. De fastställda frågorna var viktiga för att kunna ha ett kompatibelt 

resultat. Systematisk pragmatism användes, där, enligt Kaijser (2011), man ska följa 

en genomtänkt logik i utförandet av intervjuerna för att få ett kompatibelt resultat 

samtidigt som man kan vara flexibel och följa intuitiva infall (Kaijser, 2011). 

 

Efter att ha utfört intervjuerna har var och en transkriberats i sin helhet så snabbt som 

möjligt efter intervjutillfället. Anteckningar om hur intervjun hade gått skrevs ner  vid 

varje intervjutillfälle samt förslag om några frågor behövde ändras, läggas till eller 

förtydligas.  

 

Därefter gjordes en individuellt anpassad resumé av varje intervju med grupperingar 

utifrån det insamlade materialet, baserat på undersökningens frågeställningar. 

Tematisk analys användes för att tolka  resultaten, utifrån intervjufrågorna, skapades 

olika teman som sedan kopplades till teorierna.(Bryman, 2011).  

 

Under diskussionen kopplas analysen till teorierna och tidigare forskningsresultat.  

 

6.5. Validitet och generalisering 

 
Kvalitativa forskare har ifrågasatt relevansen av begreppet validitet när det kommer 

till kvalitativa undersökningar eftersom man oftast baserar validitet på mätningar, 

vilket man inte har så mycket av i en kvalitativ undersökning. Man anser därmed att 

begreppet validitet ska anpassas till kvalitativ forskning. Intern validitet innebär att 

forskarens observationer och slutsatser ska stämma överens med de teorier som denne 

tar fram från sin undersökning (Bryman, 2011). 

 

Eftersom denna undersökning enbart baseras på få intervjuer går det inte att  

generalisera mina resultat och applicera dem till en större population men mitt mål är 

att kunna koppla mina resultat till två teorier i diskussionen (Bryman, 2011). Man kan 

även prata om överförbarhet, vilket, enligt Denscombe (2016), är huruvida en studie 

kan appliceras till liknande fall i andra sammanhang. Studiens resultat kommer att 

sättas i ett sammanhang med teorierna samt det den tidigare forskningen inom ämnet 

kommit fram till vilket kommer att kunna ge en indikation på studiens överförbarhet 

(Denscombe, 2016).  
 

6.6. Etiska överväganden 

 
Eftersom undersökningen innefattar deltagare som intervjuas var etikfrågan viktig att 

tas upp och tas hänsyn till under planeringen. Inom svensk forskning finns ett antal 

principer som bör respekteras: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Deltagarna informerades därmed om 

syftet med undersökningen, vilka moment som ingick i den, att deras deltagande var 
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frivilligt samt att de kunde välja att hoppa av när som helst under intervjun om de så 

önskade. De var även att vara fria att vägra svara på vilken fråga som helst. Eftersom 

ingen deltagare var minderårig fick de själva ge sitt samtycke till att medverka i 

undersökningen. Deltagarnas uppgifter behandlades sedan konfidentiellt och 

obehöriga kommer inte att kunna ta del av dem. Det materialet som samlades in 

användes enbart i undersökningen och inte i något annat syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Anonymiteten garanterades genom att ändra förnamnen på deltagarna till 

fiktiva namn och inte nämna boendeortnamnen. 

 

 

7. Resultat 

 
Under denna rubrik presenteras resultaten som består av materialet framtaget ur de fem 

intervjuerna. Varje intervjuresultat delas upp i rubrikerna ”bakgrund” och ”läraryrket”. 

 
 

7.1. Mattias 
 

7.1.1. Bakgrund 

 

Mattias är född i en liten stad i södra Sverige och hans föräldrar är också födda i 

Sverige. Under uppväxten flyttade familjen runt en del och han var tvungen att byta 

skola några gånger. Hans mamma är undersköterska i botten och började läsa till 

sjuksköterska men valde sedan att hoppa av. Hon jobbar just nu som 

läkarsekreterare. Mattias pappa är bilmekaniker. 

 

Mattias undervisar i ämnena samhällskunskap och svenska. Han var, under 

skolgången generellt duktig på de flesta ämnena. Han har alltid känt ett intresse för 

samhällskunskap och politik, han valde därmed att gå en fortsättningskurs i 

samhällskunskap på gymnasiet. Han upplevde att lärarna var bra generellt, trevliga 

men han känner att skolvärlden har förändrats. Förr fick man en lärobok som man 

tog hem och läste, man var mer passiv som elev. Nu får eleverna en grundfakta av 

lärarna men det läraren fokuserar på är hur eleven sedan resonerar kring materialet, 

hur hen sätter det i sammanhang, vänder och vrider på det. Det intressanta ligger 

inte i hur mycket eleven kan utan fokus ska ligga på hur eleven funderar själv och 

reflekterar kring det. Eleverna är mer aktiva och det krävs mer av dem vilket Mattias 

anser är bra.  

 

7.1.2. Läraryrket 

 

När han växte upp hade han respekt för sina lärare. Han ansåg att de var mycket 

kunniga, att de var förebilder. Det kände Mattias att han också ville bli, en förebild. 

Mattias tyckte själv att han var en ”tönt” under uppväxten och han vågade inte säga 

emot lärarna utan hade mycket respekt för dem.  

 

En lärare i samhällskunskap som Mattias hade på gymnasiet, när han gick 

extrakursen i samhälle, hade stor påverkan på honom. Han lärde honom någonting 

nytt som han inte hade stött på tidigare. Han vände och vred på ämnet och fick 

Mattias att se det med andra ögon. Det var mycket nyttigt för Mattias och han kände 

att det var den enda läraren som var på det sättet. Han lärde eleverna att se saker 

och ting ur en annan vinkel. Tidigare hade man alltid förklarat samhällskunskap ur 
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ett svenskt eller europeiskt perspektiv, det man lärde sig om vad för det mesta 

repetitioner. Han lyfte istället fram delar som man inte läst så mycket om tidigare, 

vilket Mattias tyckte var intressant. Istället för att till exempel nämna andra 

världskriget ur ett europeiskt perspektiv presenterade läraren ämnet från ett ryskt 

perspektiv. Han ”vände på perspektivet”. Han satte allting i sammanhang, band 

ihop alltid vilket skapade en bättre förståelse för ämnet hos Mattias. I efterhand tror 

Mattias att det har påverkat honom när det var dags för honom att välja yrke. När 

han tänker på en lärare är det den enda läraren som dyker upp i hans tankar.  

 

Mattias: när jag tänker på en lärare, tänker jag alltid på honom. Jag tänker inte på 

någon annan. Det är ju ändå en form av.. han har ju påverkat i någon mån men jag 

kan inte säga rakt ut att jag kände efter jag hade haft honom att nu ska jag bli 

lärare. Utan det tog ändå.. efter jag hade haft honom.. tog det ändå fem år innan 

jag började lärarutbildningen. Så, det va ju mer att, det såddes kanske ett frö. Så 

kanske det gjorde. Men ja, till slut tog jag tag i det.  

 

När han, efter gymnasiet, hade jobbat som lastbilschaufför i fyra år, tröttnade han 

på det. Han kände då att han helst av allt hade velat bli jurist, men eftersom han 

hade för låga betyg kände han att lärare var ett passande val. Han visste att det fanns 

en bra arbetsmarknad för lärare. Han gillade skolan när han var yngre och speciellt 

de ämnen han nu undervisar i, så då tänkte han att han mycket väl kunde jobba som 

lärare.  

 

Han har alltid gillat att skriva och sedan han började läsa vidare har han även fattat 

tycke för att läsa. Han var, under tiden som han läste till lärare väldigt intresserad 

av just litteraturdelen av ämnet.  

 

Mattias ser sig själv som en allmänbildad person och vill att fler ska ha möjligheten 

till att bli det. Han anser att, om människor lär sig mer allmänt och mer om varandra 

och att det inte finns några skillnader mellan människor, skulle det bidra till en 

bättre värld med mer toleranta och förstående människor. Han är medveten om att 

det är en lång orsakskedja men att man får börja någonstans. Eftersom han tycker 

att ungdomar är väldigt påverkbara är det bra att börja där, att ge dem en god 

uppfostran genom en god skolgång.  

 

Att bli lärare kändes lite som ett riskprojekt för Mattias. När han jobbade som 

lastbilschaufför jobbade han natt och hade därmed en mycket bra månadslön. Att 

sedan byta bort det mot CSN lån var en stor omställning. Han funderade därmed 

väldigt länge innan han bestämde sig för att hoppa på utbildningen. Han sökte in på 

juridiklinjen och lärarlinjen två år i rad innan han slutligen bestämde sig för att 

börja, tredje året. Han tackade nej de två första åren på grund av att han inte ville 

förlora den ekonomiska tryggheten. Och då när han sökte var inte lärarlönen lika 

bra som den är nu men det var ingen avgörande faktor för Mattias.  

 

Mattias: Det kändes också enklare att behålla det man hade, det man visste att man 

klarade av. Det kändes som en risk att påbörja någonting som man inte visste om 

man skulle fixa.  

 

Enligt Mattias finns det två olika sorters människor: teoretiker och praktiker. Han 

anser att han själv alltid varit en teoretiker, trots att han jobbat som lastbilschaufför 

och sett att det fungerat, att han klarat av det. Han var då en teoretiker i ett praktiskt 
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jobb. Han insåg att han ville utbilda sig, att han inte ville jobba som lastbilschaufför 

resten av livet. Så lönen tycker han inte har spelat någon roll, när han fick sin första 

lärarlön var den fortfarande lägre än det han tjänade när han var lastbilschaufför 

men han trivs mycket bättre som lärare och det är det viktigaste.  

 

Eftersom Mattias flyttade runt under uppväxten har han enbart behållit kontakten 

med åtta gymnasiekompisar. De flesta av hans vänner nu är de han läste med på 

universitetet. Av de åtta han gick i gymnasiet med har bara en läst vidare, han är 

också lärare. De andra är arbetare. Det kändes konstigt för dem när Mattias började 

läsa på universitetet. För de flesta kändes det naturligt att börja jobba direkt efter 

gymnasiet och tjäna pengar. När han tog steget och valde att läsa hade många svårt 

att förstå sig på honom. Ekonomin dalar när man är student och man är ofta tvungen 

att flytta. Han blev tvungen att flytta tolv mil för att gå utbildningen. 

Lärarutbildningen är en lång utbildning på fem år, Mattias gick själv i fem och ett 

halvt år, många av hans vänner förstod sig inte på hur man kunde ägna så många år 

av sitt liv på en utbildning. Mattias hade själv svårt att förstå att det skulle ta så lång 

tid att läsa till lärare. 

 

Mattias anser att läraryrket är ett stabilt yrke. Han tror att yrket kommer att finnas 

kvar i framtiden men att man som lärare inte kommer att behöva samla in lika 

mycket material som tidigare. Att yrket handlar mer om människor och relationer, 

vilket är svårare men mer intressant.  

 

Han fick mycket uppmuntran hemifrån under tiden som han funderade över vad han 

ville läsa till. Föräldrarna har aldrig försökt rikta in honom på en speciell utbildning 

eller mot ett speciellt yrke, de gav honom förslag på vad de ansåg skulle passa 

honom att jobba som. Generellt sett har de alltid varit positiva till det han själv har 

sagt att han var intresserad av. Hans pappa var mindre positiv till valet av läraryrket 

eftersom han ansåg att det bästa är att börja arbeta och tjäna pengar direkt. 

Lastbilschaufför tyckte han var ett ”riktigt jobb” jämfört med läraryrket. Mattias 

tror att det kan bero på att han inte riktigt förstår sig på studier eftersom han aldrig 

själv studerat. Hans mamma tyckte det var roligt att han bestämde sig för att läsa 

till lärare. Hon är mer teoretiskt lagd och Mattias känner att han är ganska lik henne 

på det sättet. Hon tyckte att det hade varit synd om Mattias inte hade läst vidare i 

och med att han hade ganska höga betyg i skolan och alltid varit studiemotiverad. 

Hon tyckte att det var bra att ”göra någonting av det”. Att studera kräver teoretiska 

kunskaper och det hade varit synd att ”kasta bort dem bakom en lastbilsratt”. Men 

någon press kände Mattias aldrig hemifrån, eftersom föräldrarna själva aldrig hade 

studerat. Hans mamma är undersköterska men det var mycket lättare att bli det förr. 

Det var ingen universitetsutbildning som det är idag. Mattias är den enda i familjen 

som läst en universitetsutbildning och lyckats. 

 

7.2. Jeanette 
 

7.2.1. Bakgrund 

 
Jeanette är född i en liten ort i Södra Sverige. Hennes föräldrar är också födda i 

Sverige. Hon har en yngre bror.  

 

Hennes mamma är lärare, hon är specialpedagog och jobbar på särskola. Hennes 

pappa jobbar som frilansjournalist.  Hennes mamma har högskoleutbildning medan 
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hennes pappa har gymnasieutbildning, han är självlärd journalist. Så Jeanette menar 

att det är hennes mamma som är akademisk. Hennes bror tror inte att han kommer 

att läsa vidare, inte i nuläget i alla fall. 

 

Jeanette har aldrig haft det svårt i skolan, hon har alltid haft lätt för att studera. Men 

hon har alltid ställt höga krav på sig själv vilket har medfört att hon ofta känt sig 

besviken och arg om det inte har gått exakt som hon velat. Men hon känner inte att 

hon har fått kämpa mycket med något ämne eller att det har varit svårt utan att 

skolgången har flutit på bra. Mycket har kommit naturligt eller ”gratis”.  

 

En stor del av hennes vänner har läst vidare efter gymnasiet. De är bland annat 

socionomer, sjuksköterskor, arkitekt, polis, psykolog.. Bland hennes vänner från 

låg- och mellanstadiet har kanske femtio procent läst vidare medan nästan alla 

hennes vänner  från högstadiet/gymnasiet har en eftergymnasial utbildning. Detta 

tror hon inte har haft någon inverkan på hennes val att studera vidare. Hon var en 

av de första som tog beslutet att börja läsa på universitet. De andra började läsa lite 

senare. Vissa valde kortare utbildningar vilket gjorde att de blev klara före henne.  

 

Det kändes givet för henne att läsa vidare. Eftersom hon läste naturvetenskap på 

gymnasiet hade hon ingenting att falla tillbaka på, därför kände hon sig tvungen att 

börja studera. Men hon visste redan på högstadiet att hon ville börja studera så hon 

var inställd på det rätt tidigt. Hon anser att det inte är många jobb som är tillgängliga 

om man inte har någon eftergymnasial utbildning, inga jobb hon hade intresse för 

åtminstone. 

 

7.2.2. Läraryrket 

 
Det som Jeanette känner tilltalade henne mest med läraryrket var att undervisa, att 

vara den som besitter kunskapen, den som kan, den som berättar för andra hur det 

ska vara. 

 

Jeanette: jag tycker det är ganska rolig det här med att kunna någonting, alltså att 

vara duktig på någonting och liksom kunna lära andra, det är framförallt det jag 

tycker är roligt, att få va bäst (skrattar). 

 

Under uppväxten hade hon uppfattningen av att lärare besitter all kunskap, att den 

bara kommer, att man inte behöver förbereda lektioner utan att man kan vara ganska 

spontan men den uppfattningen skiljer sig mycket från det hon känner nu. Hon har 

märkt att det krävs mycket förberedelse. 

 

Jeanette har inspirerats mycket av en mattebiologilärare som hon hade på 

högstadiet. Hon tyckte att hon inte bara undervisade utan att hon kunde hantera 

sociala situationer på ett bra sätt, att hon uppmuntrade sina elever. Hon var därmed 

väldigt omtyckt av eleverna. Hon visade omtanke för alla och det gjorde att eleverna 

hade lust att stanna och prata med henne, att bli uppmärksammade av henne. Hon 

kändes mycket kunnig inom sitt ämne. Hon gjorde undervisningen varierad, rolig, 

hon var den läraren alla ville ha i matte. Det är just en sådan lärare som Jeanette 

skulle vilja bli. Någon som eleverna skulle vilja ha som lärare. Jeanette anser att 

detta var en bidragande faktor till att hon valde att bli lärare, att hon hade en lärare 

som hon tyckte bra om och som fick känna sig bra i skolan. 
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Jeanette undervisar i svenska och engelska. Det var de ämnena hon tyckte bäst om 

och dem hon presterade bäst i när hon gick i skolan. Hon gick naturvetenskapligt 

program och tyckte att NO-ämnena var väldigt roliga på högstadiet men lite mindre 

på gymnasiet där hon mötte lite motstånd. Det resulterade i att hon inte gillade de 

ämnena lika mycket längre. Svenskan och engelskan var hon alltid lika bra på vilket 

ökade hennes intresse. Hon upplever att hon alltid har haft lätt för att uttrycka sig, 

skriva, prata.  

 

Jeanette: Man har fått uppmuntran i de ämnena, framförallt så man har känt att 

man kan. 

 

Hon har släkt i Storbritannien så hon fick upp intresset för engelskan tidigt. När hon 

sedan sökte in till utbildningen var engelskan givet och sedan valde hon att 

kombinera det med ett annat språkämne och det blev svenska. 

 

Jeanette tror att det faktum att hon hade det lätt i skolan har till stor del påverkat 

hennes val att läsa vidare på universitetsnivå.  

 

Jeanette: min lillebror tyckte inte att skolan var så roligt, han hade svårt med flera 

ämnen, och han har idag inget intresse av att läsa vidare. Jag tror inte jag hade 

varit lika snabb med att studera om jag hade mött motstånd med kärnämnena 

tidigare.  

 

Då hade hon förmodligen gjort avvägningen att jobba lite först eftersom det krävs 

mycket när man påbörjar en utbildning. Hon hade i alla fall säkert väntat lite. Men 

eftersom hon läste naturvetenskapliga programmet hade hon ändå känt sig tvungen 

att studera eftersom det annars hade känts onödigt att ha gått den. Hon känner att, 

om hon inte hade haft lätt för att lära sig hade hon förmodligen inte haft en bra bild 

av skolan och kanske inte valt läraryrket då. För Jeanette är det viktigt att trivas och 

må bra både som lärare och som elev, och hade hon inte trivts som elev under 

skolgången hade hon inte velat gå tillbaka till den miljön. Hon tror att en positiv 

upplevelse på olika nivåer har gjort att hon vill vara kvar i skolmiljön. 

 

Under gymnasietiden tänkte hon inte så mycket på vad hon ville arbeta med utan 

det började hon fundera över efter gymnasiet. Efter studenten tog hon ett år från 

studierna innan hon började läsa på universitetet. Då jobbade hon som vikarie på 

allt från lågstadium till högstadium. Hon hade alltid varit lite intresserad av att 

undervisa men var inte riktigt säker så hon kände att hon behövde prova sig fram 

lite. Hon trivdes bra med att jobba på högstadium men hon kände att det ändå skulle 

varit roligare med gymnasium och äldre elever. Hon funderade inte så mycket på 

vilka ämnen hon ville undervisa i utan mer på den pedagogiska delen, på 

undervisningen. Hon diskuterade också mycket om det med sin mamma. Efter det 

året hade hon bestämt att hon ville bli gymnasielärare, hon kom inte på något annat 

som hon hade velat göra.  

 

Jeanette har åkt konståkning hela livet och varit tränare i många år och känslan av 

att bidra till att någon lyckas med någonting, lär sig någonting, tar nästa steg, 

utvecklas, tyckte hon var häftig. Samt att se hur människor reagerar när de klarar 

någonting de inte trodde att de skulle klara av. Erfarenheten av att ha varit tränare 

och provat på att leda en grupp, planera och utföra, har bidragit till stor del till att 

Jeanette valde läraryrket. I konståkningen hade hon ansvar för en grupp, följde dem 
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från hösten till våren. De övade på ett specifikt hopp de skulle klara av till ett test 

och Jeanette kände att hon lyckades lägga upp träningen på ett bra sätt och att hon 

hade fokuserat rätt. Det var hon väldigt nöjd med. Det kan hon relatera till läraryrket 

där hon har styrt upp till exempel litteraturprojekt där eleverna gick från att 

analysera från basnivå till en mer avancerad nivå. Hon tyckte att det gav bra resultat 

på deras slutgiltiga uppgifter. 

 

Hennes föräldrar reagerade på olika sätt på hennes val av yrke. Hennes pappa var 

inte helt nöjd med att hon valde just läraryrket. Han tycker att hon kunde gjort 

någonting bättre, vilket för honom var till exempel att bli mäklare. Han ansåg att 

hon hade kunnat göra så mycket bättre med tanke på hennes höga betyg och att läsa 

till lärare var slöseri med tid. Jeanette tror att han dels tänker att man kan göra 

någonting bättre om man har bra betyg och är driven, dels att man kan välja andra 

jobb som är mer välbetalda och att det finns jobb med högre status. Jeanette 

erkänner att hon själv reflekterat över sådana saker men att hon inte var intresserad 

av något annat yrke. Hon visste att hon ville jobba med människor, det var den 

viktigtaste punkten, hennes sambo är ekonom men hon kände sig inte intresserad 

av någonting sådant. Hon tänkte att man var tvungen att vara intresserad av design 

om man ville bli mäklare, vilket inte var hennes starka sida och inte låg i hennes 

intresse heller. Så hon gick på det hon var intresserad av i slutändan, vilket var 

läraryrket. Hennes mamma tyckte det var roligt att hon valde läraryrket eftersom de 

nu kan ha diskussioner med varandra om jobbet och ”bolla” med varandra. Jeanette 

känner att den personen i hennes familj och omgivning som påverkade henne mest 

var hennes sambo. De sökte in samtidigt till olika utbildningar och bestämde var de 

skulle flytta till. Hennes föräldrar fick bara acceptera det. Nu märker Jeanette att 

det är lätt att diskutera om hennes arbete med sin mamma men inte med sin pappa 

och lillebror, förmodligen eftersom de inte har något intresse för yrket alls. 

 

Eftersom lärarutbildningen är på fem år kändes det lite som ett riskprojekt. När hon, 

under utbildningens gång, kände att vissa kurser inte var så roliga tvekade hon och 

tvivlade på om hon hade gjort rätt val. Det hände alla studenter förr eller senare 

under utbildningen, alla diskuterade det fram och tillbaka. Vissa hoppade av och då 

tänkte hon att hon i så fall borde gjort det i tid. Hon jämför det lite med en 

löpningrunda. Hon vill oftast inte sluta även om hon får ont eftersom hon gillar att 

hålla det hon har bestämt sig för att göra, när hon sätter upp mål för sig själv. Hon 

kände att det hade varit ett misslyckande att hoppa av utbildningen. Hon tänker att 

folk hade kommenterat det, undrat varför man väljer att hoppa av när man har 

påbörjat någonting. Jeanette anser att om man har en viss personlighet i 

idrottssammanhang har man liknande i andra aspekter i livet. Hon är mycket 

målinriktad och är inte en sådan person som ”ger upp” lätt.  

 

Hon upplever inte att hon seriöst funderade på att sluta vilket hon tolkar som att det 

kändes rätt men hon kände ändå att det var ett stort beslut att offra fem år på en 

utbildning. Men om hon inte hade brytt sig om aspekter som ålder, ekonomi 

(påbörja en ny utbildning hade förlängt studietiden), CSN (eftersom man enbart kan 

ta ut CSN under en begränsad tid) osv hade hon kanske testat att studera någonting 

annat. Och om hon hade kommit in på vad som helst i början, hade hon nog valt att 

läsa till psykolog. Hon sökte aldrig in till psykolog eftersom hon ansåg att det redan 

från början var kört på grund av betygen. Och det lockade inte henne så pass mycket 

att hon verkligen ville göra allt för att komma in, yrket fascinerade henne mest. Det 

såg häftigt ut att vara psykolog i filmer till exempel och yrket medför också högre 
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status. Jeanette känner nu att hon har valt rätt, även om hon inte vet hur länge hon 

kommer att jobba som lärare.  

 

7.3. Blerim 

 
7.3.1. Bakgrund 

 

Blerim är född i Kosovo. Han har fyra syskon, två äldre och två yngre. Bägge 

föräldrar är från Kosovo. Hela familjen flyttade till Sverige när Blerim var ett år 

gammal för att fly från kriget.  

 

Ingen av hans föräldrar har någon eftergymnasial utbildning. Hans mammas 

utbildningsgrad motsvarar högstadienivån i Sverige. Hon har jobbat mestadels som 

lokalvårdare på olika skolor. Hans pappa har gymnasieutbildning från Kosovo. Han 

jobbade en tid som elevassistent men är sedan flera år tillbaka sjukpensionär. Tre 

av Blerims syskon har eftergymnasial utbildning, en bror är polis och två syskon är 

socionomer.  

 

Generellt sett upplevde Blerim att skolgången var bra och positiv. Han anser att det 

som gjorde upplevelsen positiv var att han var lättlärd och engagerad. Han såg 

meningen med att vara i skolan och ville lära sig så mycket som möjligt. En negativ 

händelse som han minns var då han, i gymnasiet, fick göra ett test som gjorde att 

han fick gå i svenska 2 trots att han, i högstadiet hade toppenbetyg i svenska.  

 

Han upplevde de första åren av skolgången fram till högstadiet som väldigt bra, 

därefter var lärarna av varierande karaktär. Han uppfattade lågstadielärarna som 

mer empatiska, omtänksamma och förstående än lärarna på högstadiet och 

gymnasiet. Högstadiet ansåg han vara mer ämnesinriktat och ha högre krav på 

elevernas prestationer. Därmed tog inte lärare det ansvar som Blerim ansåg 

behövdes för att hjälpa eleverna. Han tyckte att för mycket ansvar lades hos 

eleverna och att lärarna för det mesta endast nöjde sig med att lära ut kunskaper 

inom ämnen men på en mer ytlig nivå, för att sedan lämna huvudansvaret till 

eleverna att på egen hand ta till sig kunskaperna för att förstå sig på ämnet. Han 

uppger att det finns olika ”skolkulturer” som formar och dikterar hur en lärare ska 

bete sig mot eleverna.   

 

7.3.2. Läraryrket 

 
Blerim undervisar i matte och engelska men han är även behörig i svenska och idrott 

och hälsa. 

 

Den bilden Blerim hade av läraryrket när han växte upp var att man, som lärare, har 

ett stort ansvar, att man påverkar många människor, elevers framtid. Han tänkte att 

det verkade vara ett komplext, krävande yrke. Han hade uppfattningen att man, som 

lärare, behöver vara väldigt kunnig och allmänbildad men också pedagogiskt 

skicklig. Att vara pedagogiskt skicklig beskriver han som att vara lyhörd, trygg i 

mötet med elever. Man måste tycka om att ha kontakt och relation med människor 

på jobbet och att man bör grunda sitt arbete i just relationer för att sedan gå vidare 

till det pedagogiska, till undervisning och det ämnet man ska arbeta med. Man 

måste även kunna anpassa sitt sätt att undervisa på, man kan inte använda samma 

metod på alla i klassrummet. Alla elever har olika förutsättningar och fungerar på 
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olika sätt, därför måste undervisningsmetoden anpassas så mycket som möjligt efter 

varje elev. Det är viktigt att, som lärare, ha den relationella pedagogiken som sin 

prioritet.   

 
Läraryrket har alltid funnits med i Blerims tankar. Två lärare inspirerade Blerim 

och gjorde ett stort intryck på honom när han var yngre, vilket bidrog till att han 

sedan intresserade sig för läraryrket. Efter gymnasiet fick han anställning på en 

resursskola som elevassistent där han sedan arbetade som vikarie i ca två år innan 

han sedan bestämde sig för att söka till lärarutbildningen. Den tiden som vikarie 

blev avgörande för Blerim. 

 

Muhamed: vad fick dig att bestämma dig för att söka till lärarutbildningen i 

samband med att du jobbade på resursskolan? 

Blerim: det kanske var framförallt att man vill hjälpa människor och känslan när 

man hjälper en elev som blir glad av det och lär sig, den känslan är kanske 

avgörande för mig. För den känslan vill man uppleva ofta.  

 

Blerims föräldrar anser att läraryrket är ett av de bäst rankade yrkena eftersom det 

är ett högt ansett yrke i deras kultur. Professionen har hög status i Kosovo. Lärare 

är mycket respekterade och anses vara bildade och kunniga. Detta anser Blerim kan 

ha påverkat hans beslut att bli lärare. Beslutet att börja läsa till lärare mottogs 

mestadels bra av sina föräldrar. Blerims mamma hade alltid uppmuntrat honom till 

vidare studier och blev väldigt glad när han berättade om sitt beslut. Blerim tror att 

denna uppmuntran kan ha påverkat honom till att välja att läsa vidare efter 

gymnasiet. Däremot hade Blerims pappa mer blandade känslor. Han ansåg att det 

var bättre att jobba, att utbildning bara var ”slöseri med tid”. Enligt honom är det 

viktigt att börja arbeta så tidigt som möjligt för att kunna tjäna pengar. Detta anser 

Blerim vara ett mer kortsiktigt tänk, vilket inte är ovanligt hos personer tillhörande 

den äldre generationen, då utbildning inte ansågs vara lika viktigt som idag.  

 

Ungefär hälften av Blerims vänner har eftergymnasial utbildning, men alla har inte 

någon akademisk inriktning. De har utbildat sig till bland annat polis, optiker, 

socionom, lärare, ekonom. Detta kan ha påverkat Blerim att välja att läsa vidare 

men han anser inte att det har påverkat honom i sitt val av just läraryrket.   

 

Lärare var Blerim förstahandsval när det var dags att söka in till högskolan. Att 

utbildningen fanns i Blerim bostadsort var en stor faktor till att han valde just den 

utbildningen. Det fanns många utbildningar att välja på på Linnéuniversitetet och, 

om inte lärarutbildningen har funnits där hade Blerim valt en annan utbildning. Han 

hade inte kunnat tänka sig att flytta enbart för att kunna läsa till lärare. 

Bekvämligheten var avgörande för Blerim. Hade utbildningsutbudet varit större i 

södra Sverige känner Blerim att han kanske hade valt ett annat yrke, men 

fortfarande ett yrke där man arbetar med människor.  

 

Innan han började studera jobbade Blerim som timanställd, han hade alltså inget 

säkert jobb, så det kändes inte som en risk att börja studera. Han behövde inte heller 

göra några privata ansträngningar i samband med att börja läsa på universitetet 

eftersom han inte behövde flytta, inte hitta någon ny bostad. Han hade jobb 

parallellt med studierna så han behövde inte ta CSN lån heller. På så sätt tog han 

inga risker när han började på utbildningen. Han var också medveten om att lärare 
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är ett yrke man kanske bara utövar ett visst antal år innan man ger sig på någonting 

annat. Men han ansåg att det är en stor fördel att ha en akademisk utbildning oavsett. 

Rädslan att inte kunna klara av utbildningen fanns aldrig hos Blerim. Däremot fanns 

alltid oron över att kanske inte ha valt rätt, speciellt den första tiden på utbildningen. 

Efter ett tag kändes det bra, då fortsatte han med det. Eftersom han visste att det var 

brist på lärare och därmed stor efterfrågan, har det aldrig varit ett problem han 

funderat över. Det han har varit orolig över har varit att hamna på en skola där man 

trivs. Blerim berättar att framtidsmöjligheter är en viktig aspekt att ha i beaktning 

när man väljer utbildning och yrke. Det har spelat stor roll för honom i sitt val. 

Vilka möjligheter det finns till arbete, kortsiktigt och långsiktigt. Även lönen spelar 

roll, i förhållande till vilken ansträngning man gör för att få en utbildning. 

 

Att vara intresserad av det man gör är jätteviktigt för Blerim. eftersom man arbetar 

åtta-nio timmar om dagen är det viktigt att trivas annars blir det mycket tråkigt och 

så är man förmodligen inte kvar så länge inom det yrket. Blerim tror att intresset 

bidrar till att man förhoppningsvis väljer ett yrke man tycker om för att sedan kunna 

engagera sig i det, vilket leder till större möjligheter och bättre jobb, vilket i sin tur 

leder till att man utför det på ett bättre sätt. 

 

Blerim anser att olika orsaker har fått honom att välja läraryrket. Dels att han hade 

bra lärare som inspirerat honom när han var yngre. Sedan har han alltid tyckt att 

skolan är väldigt viktig för alla. Det har han alltid velat hjälpa till med. Att försöka 

bidra till att alla får möjligheten till en bra skolgång. Han anser att, ha en utbildning 

krävs för att komma vidare i livet eftersom samhället är byggt på så sätt att 

utbildning bidrar till att man får större möjligheter senare i livet. Man får även en 

större förståelse för hur världen och samhället fungerar, hur vi människor fungerar, 

någon slags grundkunskap. Man har alltid nytta av en grundutbildning för att sedan 

kunna ta sig vidare, antingen genom att läsa vidare eller börja arbeta. Blerim drogs 

till läraryrket eftersom det ger möjligheten till att jobba med människor, mer 

specifikt med barn, men också för att han tycker att det är roligt att lära ut någonting 

till andra människor och sedan se dem lyckas. 

 

 

7.4. Josefine 
 

7.4.1. Bakgrund 

 
Josefine är född i sydvästra Sverige. Hon har en äldre bror, en yngre bror och en 

yngre syster. Hennes föräldrar är båda födda i södra Sverige. 

 

Båda hennes föräldrar är överläkare. Hennes äldre bror jobbar på bank, hennes 

syster har just nu ett okvalificerat jobb och hennes lillebror går fortfarande i skolan. 

Josefine undervisar i samhällskunskap och religionskunskap. Hon har alltid varit 

duktig på de ämnena men det var hon på det mesta i skolan förutom de 

naturvetenskapliga ämnena.  

 

Josefine hade väldigt duktiga och engagerade lärare under gymnasietiden som 

verkade tycka att de hade ett roligt arbete och hon märkte att de gjorde ett djupt 

intryck på henne och henne klasskamrater. Lärarna var uppenbart intresserade av 

sina ämnen och kunde förmedla ämnena på ett bra sätt, ett intresseväckande sätt. 
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7.4.2. Läraryrket 

 

Josefine började fundera på läraryrket under gymnasietiden men hon bestämde sig 

inte för det förrän något år efter gymnasiet. Hon tog ett sabbatår efter studenten och 

bestämde sig för att läsa franska och det var under det året som hon tog sitt 

slutgiltiga beslut.  

 

Hon tyckte väldigt mycket om sina lärare, hon tyckte att läraryrket verkade vara ett 

bra yrke men ganska jobbigt på många sätt. På lågstadiet upplevde hon att man var 

väldigt omhändertagen, lärarna var varma och uppmuntrande och var väldigt 

viktiga personer i ens liv. Sedan förändrades det under högstadiet och gymnasiet, 

det blev mindre uppfostrande och mindre omhändertagande och mer 

kunskapsinriktat.  

Hon funderade mycket på vad hon ville investera sin tid i, vilken utbildning hon 

skulle läsa för att ha ett arbete i framtiden. Att välja att läsa till lärare upplevde inte 

Josefine vara ett riskprojekt. Eftersom det var stor lärarbrist fanns det ingen risk att 

hon inte skulle hitta jobb. Josefine anser också att lärare är ett yrke som alltid 

kommer att behövas. Om efterfrågan inte hade varit lika stor hade det känts mer 

som ett riskprojekt.  

 

Josefine tror själv att hennes val av läraryrket har med många olika saker att göra. 

Dels att hon har det i sin familjebakgrund och släktbakgrund där många är just 

lärare. Dels att det alltid var en självklarhet för henne att välja ett akademiskt yrke 

samt att hon trivs väldigt bra med människor. Att träffa människor, prata med 

människor, förstå sig på människor, ta hand om människor. Josefine anser att hon 

kanske inte hade valt någon akademisk utbildning om hon inte hade haft det i 

släkten.  

 

Josefine:  Många i min familj, släkt och vänner har en akademisk utbildning, och 

jag tror starkt att det har påverkat även mig till att studera vidare.  

 

Josefine är väldigt samhällsintresserad och intresserad av frågor som har med 

sociologi, genus, klass och etnicitet att göra, som till exempel varför människor 

beter sig på ett visst sätt. Och religionvetenskapen har alltid varit med henne på 

något sätt eftersom hon också har det i släkten. Hennes morfar var präst och på 

hennes mammas sida finns det en kristen tradition, även om de inte praktiserar, som 

förmodligen har lett henne på det spåret, enligt henne själv. 

 

Josefines föräldrar har inte haft någon direkt åsikt om vilket yrke hon skulle välja 

men de har alltid sett som en självklarhet att hon skulle läsa vidare, dels för att det 

finns den traditionen men också för att de har märkt att det är någonting som passar 

henne. Detta eftersom hon alltid trivts bra i skolan och att hon alltid har haft lätt att 

anpassa sig till skolan. När hon väl hade gjort sitt val blev Josefines pappa glad 

eftersom båda hans föräldrar var lärare och han anser att det är ett viktigt, bra yrke. 

Hennes mamma var nog lite mer tveksam eftersom hon tyckte att läraryrket inte 

hade varit så positivt omtalat de senare åren. Hon hade nog föredragit om Josefine 

hade valt ett yrke som inte var lika utsatt för negativa diskussioner. Hon hade nog 

tyckt det var roligt om Josefine hade valt att bli läkare men hon märkte tidigt att 

Josefine inte var intresserad av det.  

 

Josefine tror att man påverkas väldigt mycket av människor omkring sig.  
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Josefine: Det här är jätteintressant, jag tror mycket, eller jag är helt övertygad om 

att man påverkas väldigt mycket av människor omkring oss, dels då min familj och 

min släkt men också att man liksom dras till personer och vänner som är lika en 

själv. 

 

För henne är det helt uppenbart när hon ser på sina vänner att de kommer från 

liknande sociala bakgrunder vilket märks tydligt på att de också har läst vidare, alla 

hennes nära vänner har gjort det. Alla hennes halvnära vänner har också gjort det. 

De enda som inte har gjort det, i hennes bekantskapskrets är hennes allra första 

vänner från låg- och mellanstadiet. Enligt Josefine var det innan man började 

anpassa sig efter de sociala strukturerna. De flesta av hennes nära vänner har läst 

till socionomer.  Några andra har läst ekonomi, någon till ingenjör, en annan till 

jurist, en miljövetare, en agronom. 

 

Utbildningens geografiska läge har inte påverkat Josefine val att bli lärare snarare 

tvärtom eftersom hon flyttade just för att studera. Att flytta har aldrig varit ett hinder 

för Josefine.  

 

Att vara intresserad av sitt jobb anser Josefine vara oerhört viktigt eftersom man 

lägger ner mycket tid på sitt arbete särskilt om man jobbar heltid som de flesta gör, 

som hon gör. Man vill inte lägga ner så mycket tid på någonting som man inte tycker 

är intressant. Man vill ha ett arbete där man kan utvecklas som person, det tycker 

hon att hon har gjort. Hon kan tänka sig att byta yrke och testa på någonting annat 

under sitt arbetsliv men har inte tänkt på någonting konkret. Hon skulle kanske 

kunna tänka sig ett yrke där hon får möjligheten att skriva mer. Men så länge det 

känns roligt att vara lärare tänker hon fortsätta med det. 

  

7.5. Edvin 

 

7.5.1. Bakgrund 

 

Edvin föddes i Bosnien och han och familjen flydde från landet för ca tjugo år 

sedan. Hans mamma har läst juridik på Universitet i Bosnien, men hon jobbar som 

sjuksköterska här i Sverige. Hans pappa har däremot ingen erfarenhet av högre 

studier än gymnasiet från hemlandet. I dagsläget jobbar hans pappa som 

vaktmästare för kommunala fastigheter. 

 

 Idrott har varit en stor del av Edvins liv och han har utövat sporten i ett lag under 

många år som spelare. Innan han bestämde sig för att läsa till lärare försökte han att 

göra en seriös satsning inom basketen. Flyttlasset drog vidare upp till norra Sverige 

där han skulle spela för ett lag ganska högt upp i seriesystemet och samtidigt försöka 

läsa någon kortare utbildning. Men redan efter några dagar började han ångra sitt 

beslut, han valde att istället flytta tillbaka till sin hemort och bo hos sina föräldrar. 

Hans föräldrar ville att han skulle bo hemma under studietiden för att på så sätt inte 

behöva ta lån och bli återbetalningsskyldig, det var föräldrarnas bidrag till att kunna 

ge honom en bra start med sina studier. 

 

Han tog beslutet att lägga ner sin seriösa satsning på basket för att istället satsa på 

lärarutbildningen. Under årens gång började han istället intressera sig för att träna 

ungdomslagen i basket. Som en del av tränarrollen fick han gå en 
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ledarskapsutbildning för att öka sina kunskaper om dels själva sporten men även 

hur det är att jobba som ledare med människor.  

 

Under Edvins gymnasietid provade han även på att praktisera som gymnastiklärare. 

Hans minnen därifrån är mycket positiva, han tyckte verkligen om att vara delaktig 

i lektionerna och uppmuntra barnen i en positiv riktning.  

 

7.5.2. Läraryrket 

 

En stor bidragande anledning till varför han valde att bli lärare var möjligheten att 

kunna hjälpa människor. Han ville kunna göra någonting gott till samhället som han 

kan känna stolthet över, och just läraryrket kände han gav möjligheten till att kunna 

göra det. Edvin  undervisar i ämnena matematik, svenska, engelska och idrott. 

Engelska var hans favoritämne när han gick i skolan, han behövde inte göra någon 

större ansträngning för att få bra betyg inom det ämnet. Bortsett från enstaka kortare 

arbeten har han inte någon erfarenhet av att jobba inom andra yrken.  Edvin berättar 

om hur mycket han tycker om sitt arbete. Han kan inte minnas en enda gång då han 

bara har tittat på klockan och hoppats på att dagen ska vara över. Han känner att 

han befinner sig i helt rätt miljö där han får använda all den kompetens hans besitter 

för att klara av utmanade uppgifter. Lärarlönen var ingenting som direkt hade någon 

påverkan i hans val att bli lärare. Lönen är inte så intressant för Edvin, ingenting 

som motiverar honom till att gå till sitt arbete. Hade det varit en motiverande faktor 

hade han läst en annan utbildning som leder till ett annat yrke och skulle generera 

en större inkomst.  

 

Edvin: ”En av anledningarna var ju då att jag kände att jag ville hjälpa människor. 

Ja, jag menar lärarlönen är ju ingen motivationshöjare så..haha..hade man valt det 

spåret och brytt sig mycket om pengar och så hade man ju valt något annat med 

siffror men jag kände att jag vill gör nånting som jag kan va stolt över” 

 

De första åren efter att de hade anlänt till Sverige flyttade de runt till olika orter vid 

ett flertal tillfällen. Detta medförde att Edvin ofta fick byta skola och aldrig riktigt 

hann lära känna lärarna. Men han minns specifikt en lärare som han hade på 

mellanstadiet som lämnade ett större avtryck på honom.  Han minns henne som en 

varm och omtänksam människa. Hon var genuint intresserad av att hjälpa sina 

elever på bästa möjliga sätt. Upptäckte hon att eleven behövde extra tid i något 

ämne, såg hon till att ordna fram den hjälpen. Hon var duktig på att förklara det 

berörda ämnet, vilket medförde att Edvin som elev upplevde lektionerna som 

mycket intressanta.  

 

Generellt sett har Edvin en positiv bild av de lärare han har haft genom åren. 

Naturligtvis finns det alltid någon enstaka som han kände inte riktigt passade in i 

rollen som lärare. Även om han under sin skoltid upplevde lärare som lite tjatiga är 

han oerhörd tacksam för den omtanke som lärarna visade sina elever. Nu i efterhand 

känner han sig extra tacksam generellt mot de lärare som han hade under sin 

gymnasietid. Han upplevde att nivån i skolan ökade under gymnasiet och att ett 

större ansvar lades hos eleven till att på egen hand planera sina studier. Han känner 

att lärarna bidrog och uppmuntrade honom till att kunna ta ansvar för sina studier 

under gymnasiet, vilket även medförde att han blev en mer ansvarsfull människa 

vid sidan om skolan.  
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Edvin: ”Nej men bra bild av mina lärare överlag, ja, absolut, det jag hade att gå 

på det va ju mina egna lärare och liksom det verkade ju va, man arbetade rätt 

mycket med..med miljön och just klimatet i klassrummet om du tänker dig så. Vi 

hade ju  bra lärare, eller jag hade bra lärare, under hela min uppväxt, det va alltid 

schysst klimat i klassrummet” 

 

Konsten att kunna hjälpa och motivera människor till det bättre och modet att kunna 

ta ansvar oavsett bra eller mindre bra utgångslägen är egenskaper som han anser 

kännetecknar en duktig ledare. Den klassiska auktoritära ledarskapsstilen som de 

äldre generationerna är vana vid är ingenting som tilltalar honom. Bra ledarskap 

anser Edvin spelar stor roll för att kunna motivera sina elever. Han minns sin skoltid 

som någonting positivt. Lärarna var duktiga på att skapa en bra studiemiljö i klassen 

kommer Edvin ihåg. De var duktiga på att kunna motivera sina elever och skapa 

nyfikenhet för att öka deras vilja till att lära sig. 

 

Han upplever att det inte var något anmärkningsvärd riskprojekt att läsa till lärare. 

I samband med att han blev antagen på lärarutbildningen fick han även ge upp ett 

jobb som gav en hyfsad bra inkomst varje månad för att istället leva på en liten 

summa. Han fick även lägga ner sin basketkarriär som han nu i efterhand ångrar att 

han inte satsade ännu mer på. Förutom det kände han ingen större ångest över att 

läsa till lärare. Han har ända sen barnsben känt att han har haft det enkelt för att ta 

till sig det som lärs ut i skolan och väldigt sällan behövt göra större ansträngningar 

för att klara sin skolgång oavsett vilka ämnen det gällde. Redan efter sin första 

gjorda arbetsdag som utbildad lärare kände han att han valt helt rätt yrke att jobba 

med.   

 

Han tror inte att han skulle ha läst vidare efter gymnasiet, om inte han hade haft en 

fallenhet för studier och en positiv bild av skolan under uppväxten och skolgången. 

Han hade istället försökt att satsa på ett mer praktiskt jobb som inte kräver någon 

eftergymnasial utbildning. Ett yrke där man på ett enklare sätt vet vad som krävs av 

en, där man stämplar in och lämnar jobbet både fysiskt och psykiskt när man 

stämplar ut för dagen. Han betonar att läraryrket följer med individen även på 

fritiden, det kräver ständigt att man måste tänka nytt, kreativt, mycket planering och 

dokumentering som är svårt att släppa mentalt.  

 

 

8. Analys 

 
I analysen bearbetas resultaten och struktureras upp under olika rubriker framtagna med 

hjälp av studiens teoretiska bakgrund samt utifrån de resultaten som framkommit.  

 

8.1. Erfarenheter och upplevelser av skolgången under uppväxten 

 
8.1.1. Positiva erfarenheter av skolan  

 

De personliga erfarenheterna och upplevelserna har framkommit som 

betydelsefulla av samtliga deltagare i studien. De hade lätt för att lära sig, såg skolan 

som intressant, förstod tidigt nyttan med att sköta sin skolgång väl. Även om 

motivationen kunde dvala och att det ibland gick emot en, hade alla de intervjuade 

deltagarna en positiv bild av sin skolgång. Redan i ett tidigt stadie av deras skolgång 

uppfattade de sig själva som ambitiösa och seriösa. De hade känslan av att de 
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behärskade det som lärdes ut i skolan och var duktiga på i stort sett alla ämnen, även 

om det var några/något ämne de var mindre duktiga på, så behövde de inte göra 

några oerhört stora ansträngningar för att klara skolan. Lärarna ansågs ha påverkat 

dem i deras upplevelse av skolgången, på ett eller annat sätt.  De hade i ett relativt 

tidigt skeende av sina liv planerat för vidare studier efter gymnasiet, även om inte 

alla redan i ett tidigt skeende visste det exakta yrket de skulle komma att välja till 

slut. Detta medförde att de såg en mening med sina studier och skolgång och på så 

sätt blev mera motiverade till att sköta skolgången på ett korrekt sätt. 

 

”hum men jag tror att hade jag inte haft lätt för mig så kanske jag inte hade haft en 

bra bild av skolan heller och då kanske jag inte hade valt detta yrke heller, om jag 

inte hade känt att det är en miljö som jag trivs i så..” (Josefine) 

 

”Nämen det tror jag inte, hade jag haft en dålig bild av skolan hade jag försökt ta 

avstånd från skolan.” (Edvin) 

 

8.1.2. Fallenhet för skolan  

 

De tidigare erfarenheterna har haft en påverkan på varför de valde att bli just lärare 

och de ämnen de undervisar i. De har haft lätt för att lära sig och har inte behövt 

kämpa mycket för att klara av skolan. Samtliga har varit duktiga på de ämnena de 

undervisar i. det har bidragit till att de har fått en positiv bild av skolan och 

läraryrket vilket har påverkat dem när de sedan har valt yrke. 

 

”Öhh men jag känner liksom aldrig att jag haft något ämne där jag har fått kämpa 

jättemycket eller haft extrasvårt eller så, utan det känns som att skolgången har 

flutit på ganska så bra. Men mycket har kommit naturligt eller gratis så att säga.” 

(Jeanette) 

 

”Engelska var jag rätt skarp på där. Det hade jag inga som helst bekymmer med, 

behövde knappt en bok liksom så ju.”(Edvin) 

 

8.1.3. Inflytande från betydelsefulla lärare  

  

Inspirerande lärare som var duktiga på att motivera hade alla deltagare i studien 

erfarenhet av på ett eller annat sätt. Det som gjorde att just de lärarna hade lagts på 

minnet var lärarnas engagemang, att de var tillmötesgående gentemot eleven och 

var omtänksamma och brydde sig om att försöka få eleverna att förstå vad det var 

som lärdes ut. Lärarna ansågs vara väldigt kunniga inom sitt ämne och kunde 

variera stilen på undervisningen, vilket medförde att lektionerna upplevdes som 

roligare och därmed blev eleven i fråga mera motiverad till att lära sig. 

 

”I samhällskunskap finns det en lärare , som jag hade på gymnasiet. Det va den 

extrakursen i samhällskunskap som jag berättade om. Han lärde mig nånting nytt 

då. Som jag inte hade stött på innan, han vände och vred på ämnet. Och jag fick se 

ämnet genom andra glasögon.” (Mattias) 

 

”Jo det tycker jag definitivt, framförallt på högstadiet hade jag en matte/biologi 

lärare som jag tyckte asså, inte bara att hon undervisade men att hon hade den här 

sociala biten också och hon har verkligen uppmuntrat en, hon uppmuntrade alla så 

det fanns nog inte nån elev som inte tyckte om henne.” (Jeanette) 
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”De var uppenbart intresserade av sina ämnen, de kunde förmedla sina ämnen på 

ett bra sätt, på ett intresseväckande sätt.” (Josefine) 

 

 

8.2. Inflytande från familj, vänner och signifikanta andra  
 

8.2.1. Uppmuntran av föräldrar till att studera vidare efter gymnasiet (generellt och 

till lärare) 

 

Uppmuntran från föräldrarna skilde sig åt mellan deltagarna, vissa hade både 

mamman och pappan som uppmuntrade dem till att studera vidare, medan i andra 

fall var det bara den ena föräldern som var positiv till lärarstudierna. I enstaka fall 

var de positivt inställda till studier men inte till just lärarutbildningen. 

Föräldrarna/föräldern ansåg att läraryrket inte hade tillräckligt hög status för att vara 

värt att satsa på, eller att lönen var för dålig i relation till hur lång utbildningen var 

och det ansvar som läggs på läraren. Om nu föräldrarna/föräldern var hyfsat 

uppmuntrande var det annan akademisk utbildning de hade i åtanke istället, 

någonting som generar mer pengar och medför högre status. En av de intervjuades 

föräldrar var väldigt stöttande och uppmuntrade till att deras barn skulle läsa vidare 

till lärare. De accepterade att låta personen i fråga att bo hos dem gratis tills 

studierna var avslutade.  En av deltagarnas ena förälder var entusiastisk till valet av 

läraryrket eftersom båda hans egna föräldrar var lärare. En av deltagarnas föräldrar 

tyckte att det var slöseri med tid att studera. 

 

”Det finns ju andra jobb som kanske är bättre betalt, det finns andra jobb med 

högre status, framförallt är det nog så han tänker.” ( Jeanette) 

 

”Pappa blev glad, för båda hans föräldrar var lärare, min farmor och farfar var 

lärare, och han tycker att det är ett viktigt och bra yrke så,..så han blev glad. 

Mamma var nog lite mer tveksam, hon tyckte nog att det hade varit så att läraryrket 

inte hade varit så positivt omtalat de senare åren så mamma var nog lite mer på 

den linjen att, men ska du inte välja nåt annat, nåt som är mindre..öö..mindre utsatt 

för negativa diskussioner och så.” (Josefine) 

 

 

”Han har inte någon högre utbildning, det har förvisso inte mamma heller, nån 

högre utbildning men..det som han fått lära sig under tidigare år i hans liv är att 

man ska alltid jobba och ta sig framåt på det sättet. Att jobb är viktigt. Och att 

utbildning bara är slöseri med tid utan man får jobba så fort man kan. Och 

därigenom tjäna pengar.” (Blerim) 

 

”Det va ju att mina föräldrar, de erbjöd mig att så länge du pluggar får du bo 

hemma liksom. Öö..vi har rätt stort hus så jag fick ovanvåningen för mig själv. Och 

då ville de inte att jag skulle ta lån liksom för då kände de att det var den bästa 

starten de kunde ge mig i mitt liv, att slippa betala en halv miljon sen kanske.” 

(Edvin) 

 

8.2.2. Föräldrarnas yrke och akademiska meriter 
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Resultaten i denna studie visade att endast två av de intervjuade hade 

föräldrar/föräldern som hade högskoleutbildning, intervjudeltagare nummer 4 hade 

föräldrar som bägge studerat och jobbar nu som läkare, medan intervjudeltagare 

nummer 5 hade endast sin mamma som hade högskoleutbildning. Hon jobbade som 

specialpedagog på en skola och var i grunden utbildad lärare, pappan jobbade som 

frilansjournalist. Den första intervjudeltagarens mamma hade någon form av 

undersköterska utbildning sedan många år tillbaka, men jobbade i nuläget som 

läkarsekreterare, medan pappan var bilmekaniker. De två resterande hade ett annat 

ursprungsland än Sverige. Den enas föräldrar hade någon form av akademisk 

juridisk utbildning från hemlandet men i dagsläget jobbade som undersköterska 

medan pappan var fastighetsskötare. Den andre av de två sistnämnda deltagarnas 

föräldrar hade mamman endast utbildning motsvarande högstadienivå från 

hemlandet och i dagsläget jobbade inom diverse städbolag. Pappan hade avslutad 

gymnasieutbildning från hemlandet och har jobbat som elevassistent, men sen en 

tid tillbaka är han sjukpensionär.  

 

”Min mamma är…ja vad är hon i grunden, hon är undersköterska och inte än färdig 

utbildning som sjuksköterska. Och så jobbar hon som läkarsekreterare nu. Min 

pappa är bilmekaniker.” (Mattias) 

 

”Mamma är också lärare, specialpedagog, jobbar på särskolan. Och pappa är 

frilansjournalist. Mamma har studerat men pappa har inga studier förutom 

gymnasiet. Han är självlärd. Så det är mamma som är det akademiska haha.” 

(Jeanette) 

 

8.2.3. Syskonens och vännernas yrke och akademiska meriter 

 

De flesta av deltagarnas syskon och vänner hade läst vidare efter gymnasiet inom 

diverse högskolor och yrkesutbildningar. Vissa hade läst vidare till socionomer, 

ekonomer och till läraryrket, andra hade direkt efter gymnasiet börjat att jobba inom 

relevant yrke som de hade   gymnasieutbildning till, som exempelvis 

lastbilschaufför. De syskon och vänner som inte hade någon eftergymnasial 

utbildning hade istället valt att jobba direkt efter gymnasietiden. 

 

”Nä jag är egentligen den enda som har pluggat vidare. Så att jag är ju, det finns 

ingen erfarenhet, ingen där hemma… Så det är inte..nä..jag är den enda som har 

gått på högskola, så. Och faktiskt lyckats.”(Mattias) 

 

”De är ändå rätt många som har läst vidare, jag har kompisar som är, några är 

socionomer, sjuksköterskor, nån som är arkitekt, psykolog, polis. När man kommer 

upp högre om man tittar på högstadiet/gymnasiet så är det rätt många, asså nästan 

alla har läst vidare till nånting. Ner mot lågstadie/mellanstadie så är det väl 

fifty/fifty kanske.” (Jeanette) 

 

”Jag har nån som pluggat lite komvux och såhär men det är inte riktig, eller det är 

eftergymnasial utbildning men det är inte universitet. Annars är det mest arbetare.” 

(Edvin) 

 

8.2.4. Påverkan från familj och vänner på deltagarnas beslut om att läsa på högskola 

och till lärare 
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Fyra av de fem deltagarna ansåg att familjen och vänner inte hade påverkat dem 

särskilt mycket i valet av läraryrket. Däremot hade de upplevt en viss uppmuntran 

till att läsa vidare efter gymnasiet, men inget som de ansåg spelade en större roll i 

deras val att bli lärare. De hade känt en stor del av deras vuxna liv att de ville läsa 

vidare på universitet och att läraryrket låg bra till om de nu skulle få välja vilken 

utbildning de skulle påbörja. 

Däremot var en av deltagarna helt övertygad om att man har påverkats av de 

människor som står nära en i valet av yrke. Både till viljan att generellt studera 

vidare på universitet och specifikt till lärare. 

 

”Det här är jätte intressant, jag tror mycket, eller jag är helt övertygad om att man 

påverkas väldigt mycket av människor omkring oss, dels då min familj och min släkt 

men också att man liksom dras till personer och vänner som är lika en själv. För 

mig är det helt uppenbart när jag ser på mina vänner att vi, att vi kommer från 

liknande sociala bakgrunder och..det märks ju då tydligt på att de också har läst 

vidare, alla mina nära vänner har gjort det.” (Josefine) 

 

”Nej, ingen större påverkan från deras sida tror jag. Däremot är de en större 

uppmuntran till akademiska studier, vidareutbildning. Men inte just det yrket. Inte 

inriktning. Inte yrke.” (Blerim) 

 

”Nä det tror jag inte för jag tror att jag var en av de få som började läsa direkt efter 

gymnasiet..flertalet av mina kompisar tog ett sabbatsår och reste och gjorde saker 

och ting och öö..om vi backar igen till det där med ledare och kunna ta det steget 

och inte bry sig lika mycket om andra så har jag alltid liksom fungerat och levt mitt 

liv för jag gör det jag vill göra. Så nä, påverkan från dem har jag nog inte haft 

alls.” (Edvin) 

 

 

8.3. Vad som låg till grund bakom beslutet att bli lärare och 

undervisningsämnen 
 

8.3.1. Avgörande orsaker till val av läraryrket 

 

Grunderna till varför de fem deltagande i studien har valt att bli lärare var i stort 

sett identiska. Även om deras prioriteringar fram till det avgörande beslutet såg 

annorlunda ut. Endast en av deltagarna hade lärarutbildningen som andrahandsval 

när det var dags att söka utbildning. Den berörda individen hade i första hand sökt 

in till en juristutbildning och inte lyckats bli antagen. Alla deltagare beskriver ett 

generellt intresse av att jobba med det som tilltalar dem. Intresset för samhället var 

generellt, och genom att bli lärare ville de eventuellt kunna påverka samhället i en 

positiv riktning. Möjligheten till att kunna jobba med unga människor och hjälpa 

dem att utvecklas, känna stolthet i sitt yrke, var en stor bidragande faktor till varför 

de valde just läraryrket. En vilja om att hjälpa ett stort antal unga människor genom 

olika utmaningar de stöter på och se dem växa på ett positivt sätt genom 

utmaningen. Lönen och det nuvarande statuset på läraryrket var ingenting som 

spelade någon större roll. Däremot spelade den nuvarande stora efterfrågan efter 

lärare roll i valet av yrket, för att få en trygg anställning.  

 

 ”Jag har kört lastbil i fyra år. Men sen blev jag trött på det, och egentligen vill jag 

helst av allt bli jurist. Men jag har lite för låga betyg och då passade lärare. Man 
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visste att det var bra arbetsmarknad på gång, om man tittar lite längre fram liksom, 

det är ändå en lång utbildning men jag tänkte, jag gillar mina ämnen, jag gillar 

skolan så.. Varför skulle jag inte kunna jobba som det.” (Mattias) 

 

”Just det att man får, lyckas med, alltså lära någon någonting, se att de lyckas att 

de tar nästa steg, att de utvecklas, det tyckte jag var ganska häftigt. Och det här hur 

de reagerar när de klarar nåt de inte trodde de skulle klara.” (Josefine) 

 

”Att man har rätt stort ansvar, och att man påverkar mycket..många elever.. många 

människors framtid.” (Blerim) 

 

”En av anledningarna var ju då att jag kände att jag ville hjälpa människor. Jag, 

jag menar lärarlönen är ju ingen motivationshöjare så..haha..hade man valt det 

spåret och brytt sig mycket om pengar och så hade man ju valt något annat med 

siffror men jag kände att jag vill gör nånting som jag kan va stolt över.” (Edvin) 

 

 

8.3.2. Avgörande orsaker till val av undervisningsämnen 

 

Val av undervisningsämnen baserade de deltagande lärarna på intresse som ett 

fundament. Detta intresse för ämnena hade följt med dem sedan barnsben i skolan 

och upp i vuxen ålder. De hade alltid haft det enkelt för just de berörda ämnena 

under skolgången. De tyckte att det var roligt att behärska någonting extrabra för 

att sedan lära ut det till andra och sprida vidare sina kunskaper.  

 

”Matte, engelska, idrott ja. Och även svenska ganska bra..så ja det skulle jag säga 

ändå.”(Blerim) 

 

”Svenska, engelska, idrott, det var inga som helst bekymmer där.”(Edvin) 

 

8.4. Oro och tvivel inför studierna för att bli lärare 
 

8.4.1. Oro inför studierna 

 

Den deltagaren som hade ett fast jobb innan han började studera belyste att det 

skulle bli kostsamt att sluta jobba för att studera och endast leva på CSN lån.  

Hos en av de intervjuade var det trivselfaktorn med studierna som upplevdes som 

den största risken, individen började under sitt första år på lärarutbildningen att 

ifrågasätta sitt val av utbildning, men valde ändå efter noggrant övervägande att 

fortsätta utbildningen.  

Däremot hade ingen av deltagarna någon tvekan om att de inte skulle klara av 

utbildningen rent innehållsmässigt. De hade en hög tilltro på sin egna förmåga i just 

den aspekten.  

 

”Jag jobbade som lastbilschaufför, jag jobbade natt. Jag hade kanske 35000kr ut i 

mån, tjänade jättebra med pengar. Jag bytte bort det mot csn på 9000. Det var en 

viss omställning i början, och det var ju att jag funderade jävligt länge på om jag 

verkligen skulle göra det här. Jag sökte in på juridiklinjen och lärarlinjen två år i 

rad innan det tredje innan jag tog chansen. Jag tackade nej varje år innan pga den 

ekonomiska tryggheten.” (Mattias) 

 



  
 

31 

 

8.4.2. Byta yrke i framtiden 

 

Trots att de fem deltagarna genomgått en fem-årig lång utbildning för att bli lärare, 

så är det tre av dem som mycket väl skulle kunna tänka sig att testa på ett annat yrke 

i framtiden. Att de investerat tid på en lång utbildning såg de inte som något hinder 

för att byta yrke i framtiden. De två resterande deltagarna förhöll sig mera neutrala 

även om de helt inte har stängt dörren för att byta yrke i framtiden.  

 

”Jag är öppen för att byta, jag vill gärna testa på andra yrken under mitt arbetsliv.” 

(Blerim) 

 

”Jag har inte tänkt någontingting konkret, jag tycker mycket om att skriva så jag 

skulle kunna tänka mig ett yrke där jag får skriva mer.” (Josefine) 

 

”Humm, inte vad jag kan komma på just nu.” (Edvin) 

  

 

9. Diskussion 
 

 

9.1. Metoddiskussion 

 
 

En svaghet i undersökningen är att den inte har en större grupp av deltagande. För att 

dra generaliserande slutsatser hade ett betydligt större antal intervjuer behövts 

genomföras. Men eftersom syftet i denna undersökning var att beskriva fenomen 

specifika till deltagargruppen var generalisering inte det mest relevanta för studien. 

Deltagarnas upplevelser och erfarenheter i en mindre kvalitativ undersökning är 

intressanta och relevanta eftersom de ger ett nyanserat resultat  (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Kvale & Brinkman (2009) uppger att det viktigaste i en kvalitativ 

undersökning inte är antalet intervjuer utan en bra förberedelse samt att 

analysenprocessen görs noggrant. Ett mer slumpmässigt urval av skolor hade kunnat 

tillämpas. Vidare hade det kunnat vara intressant att ha med ett genusperspektiv ur en 

bredare synvinkel samt ett mer djupgående undersökande av hur deltagarna har 

påverkats av samhället i den kulturen de har växt upp i beroende på kön.   

 

Studiens styrka är att den har kombinerat två olika teorier som ur en subjektiv tolkning 

anses kunna förklara varför människor väljer ett yrke eller utbildning.  

   

 

9.2. Resultatdiskussion 

 
9.2.1. Tidigare upplevelser och erfarenheter 

 

Resultateten i denna studie under första huvudtemat ” Erfarenheter och upplevelser 

av skolgången under uppväxten” visar att tidigare erfarenheter av händelser i 

människors liv spelar roll i valet av yrke, och i synnerhet läraryrket som denna 

studie belyser. Eftersom deltagarna alla hade en positiv skolgång kände de att det 

påverkade beslutet eftersom de då fick en positiv bild av läraryrket vilket medförde 

att de senare kunde tänka sig att välja det yrket. Dessa resultat kan jämföras med 
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Pierre Bourdieus begrepp habitus som omfattar en förklaring av just detta: habitus 

formas av individens erfarenheter och tolkningar av den sociala miljön. Detta 

kommer att ha en inverkan på individens tänkesätt om sina begränsningar och/eller 

möjligheter gällande yrkesval och utbildning (Bourdieu 1993, 1999). Beroende på 

om tidigare erfarenhet är positiv eller negativ kommer det att ligga till grund för 

vilket beslut som individen kommer att välja. En svensk studie påvisar också att 

egna erfarenheter från skoltiden har en stor betydelse för om man väljer läraryrket 

eller inte (Lindblad & Perez, 1993).   

 

 Alla de deltagande i undersökningen hade en positiv bild av sin tidigare skolgång, 

även om det kunde yttra sig på olika sätt. Utöver att de redan hade det lätt allmänt 

för skolan, var de även specifikt duktiga i vissa ämnen under deras skolgång. Dessa 

ämnen visade sig även vara ämnen som de undervisar i dagsläget som 

yrkesverksamma lärare. Beslut om vilka ämnen de skulle undervisa i som lärare 

överensstämmer med Banduras teori om self-efficacy som menar på att vi 

människor tar beslut beroende på upplevelser av tidigare specifika händelser som 

kumulativt bygger upp tron till individens egna förmåga att klara av diverse 

utmaningar: nivån på self-efficacy spelar en stor roll för huruvida en individ tar ett 

initiativ till en handling eller inte, oavsett osäkerheten kring att uppnå ett lyckat 

resultat (Bandura, 1997).  

 

 

9.2.2. Påverkan av den sociala omgivningen 

 

Alla de deltagande i studien hade en generellt positiv bild av sina lärare under 

skolgången. De ansåg att lärarna var kunniga inom sitt ämne och visade ett stort 

genuint engagemang för att lära ut sin kunskap till sina elever. Detta kan ha bidragit 

till att de deltagande i studien upplevde att de blev väl omhändertagna av sina lärare 

och på så sätt ökat deras tillit till den egna förmågan när det gäller studier. Påverkan 

från föräldrar och betydelsefulla personer i ens närhet kan uppmuntra och höja 

individen till att våga tro på sig själv, att våga lyckas eller misslyckas och därmed 

höja tron på den egna förmågan, eller sänka individen, och därmed sänka dess tro 

på den egna förmågan. Resultatet blir att individen får stora svårigheter att kunna 

fatta ett beslut, eller när beslut väl har tagits sker ett ständigt ifrågasättande 

gentemot sig själv (Bourdieu & Wacquant, 1992). 

 

Bandura (1997) hävdar också att människor i ens omgivning antingen kan höja eller 

sänka individens tro på den egna förmågan. Människor som har störst påverkan är 

föräldrar, syskon, släkt, vänner och mer specifikt relevant för denna studie lärarna, 

som har kunnat påverka deltagarna under deras uppväxt och skolgång. Detta kan 

jämföras med resultaten i denna studie under huvudtemat: Inflytande från familj, 

vänner och signifikanta andra.     

                        

Enligt den tidigare forskningen av Lundqvist (2010) skapar de unga sig en 

föreställning om vad ett slags handlade generar och skapar därmed motivation till 

studier och arbete, baserat på föräldrarnas erfarenheter av utbildning och yrke 

(Lundqvist, 2010). Endast Josefine av deltagarna hade båda föräldrarna som har 

genomgått en fullföljd universitetsutbildning, och Jeanette hade en förälder 

(mamman) som hade avklarad lärarutbildning på universitetet. Påståendet från 

Lundqvist (2010) kan därmed enbart kopplas partiellt till denna studie i just det här 

sammanhanget. För de andra deltagarna kan man tolka det som att det krävs mer än 
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bara föreställningar från föräldrarna om vad det finns för möjligheter för att skapa 

motivation till studier och arbete.  

 

Josefine var fullständigt övertygad om att hon hade blivit påverkat av familj och 

vänner i sitt val av yrke. Hon syftade på att de akademiska studierna finns inom 

familjen, några i hennes släkt har studerat till lärare och hennes föräldrar är läkare. 

Det intressanta är att Josefines mamma ansåg att Josefine borde satsat på ett yrke 

som har ett bättre rykte och därmed bli ansedd som en människa med högre status. 

Bourdieu benämner detta fenomen om hur vi människor värdesätter saker och ting 

som det symboliska kapitalet, uppbyggt och beroende av sociala gruppers 

erkännande och som därigenom tillskrivs som någonting värdefullt eller mindre 

värdefullt (Broady, 1991). Alla hennes nära vänner har också studerat vidare på 

universitet. Josefines summering av hur den sociala miljön påverkat henne i valet 

av yrke är i linje med Bourdieus teori om social reproduktion, om att 

reproduktionsstrategier kan avspeglas på olika sätt: att välja en äktenskapspartner 

ur en bestämd social klass, att välja samma utbildning/yrke som sina föräldrar, 

etc..(Broady, 1991).  

 

I Josefines fall var hon omgiven av både familj och vänner, alla med akademisk 

bakgrund, som därmed gav dem ett högt ansedd symboliskt värde i Sverige, som 

Josefine kunde dra nytta av när det drog ihop sig till hennes val av yrke och 

utbildning. Därmed kan till exempel efterfrågan av någon viss kvalifikation och 

kompetens inom yrkeslivet leda till att en individ som innehar den 

kvalifikation/kompetensen får högre eller lägre rang och på så sätt skapa ett högre 

eller lägre symboliskt värde som kommer att definiera individens status i samhället 

(Broady, 1991). Detta överensstämmer med Bourdieus teori om det sociala 

kapitalet som förklarar att de människor som står varandra nära bildar ett nätverk 

av relationer som gynnar de involverade när de orienterar sig fram i livet, 

exempelvis i detta fall val av yrke. De individer som har en anknytning till varandra 

och utgör en grupp kommer att bilda ett socialt kapital, vilket de kommer att ha som 

fördel på olika sätt i livet. Varje enskild individ som är medlem i gruppen besitter 

olika former av kapital och de kan, på så sätt gynna varandra med den kunskap de 

besitter (Broady, 1991). De resterande fyra deltagarna i studien ansåg att familj och 

vänner inte har spelat en större roll i deras val av läraryrket, däremot ansåg de att 

de kände en viss uppmuntran till att studera vidare på högskola.  De ansåg att 

läraryrket alltid hade varit ett av de karriärval som de hade funderat att satsa på 

under stora delar av deras liv.  

 

Studiens resultat där Mattias, Blerim, Edvin och Jeanette ansåg att de inte blivit 

märkbart påverkade av sin familj och vänner i valet av yrke kan tolkas genom det 

som framkommit i litteraturgenomgången om hur vi påverkas av andra människor 

omkring oss avsett om det sker medvetet eller omedvetet. Den sekundära 

socialisationen, de rådande sociala strukturerna och normerna i samhället är med 

och påverkar individen i det personliga karriärvalet (Lundqvist, 2010). Med andra 

ord har de genom att observera andra människor tagit sig till det de har funnit 

intresse i, och på så sätt gjort det till en del av sin personlighet. Genom deras intresse 

för en viss litteratur, hur de resonerade i sociala sammanhang, och annat som kan 

förknippas med att vara ansedd som mer teoretiskt lagd, kan man tolka det som att 

de fyra ansåg sig själva vara ”bildade”. Bourdieu belyser detta genom att vi 

människor strävar efter att tillhöra en viss social grupp med specifika kännetecknen. 

”Det språkbruk en människa använder sig av för att kommunicera oavsett om det 
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är skriftligt eller muntligt, och vilket sorts anseende diverse institutioner besitter 

omfattar det kulturella kapitalet. Musiksmak, klädstil, intressen, hur en människa 

uppför sig, vilken skola man har examinerats från är exempel på faktorer som bildar 

det kulturella kapitalet (Broady, 1991).  

 

9.2.3. Förutsättnignar 

 

Det måste även finnas förutsättningar både ekonomiskt och att vara bosatt i ett 

fredligt land för att ha chans att skapa föreställningen till en verklighet. Edvins 

föräldrar erbjöd honom att helt gratis bo hos dem under hans studietid, han behövde 

alltså inte något lån från CSN och därmed kunde han helt släppa stressen över sin 

ekonomiska situation, troligtvis kunde det medföra att han kunde fokusera mer på 

sina studier för att genera så bra resultat som möjligt, och även få en bättre start i 

livet rent ekonomiskt sett då han inte behövde betala tillbaka en stor summa pengar 

som hade lånat under studietiden. Dessa resultat kan förklaras genom det 

ekonomiska kapitalet, att ju större ekonomiskt kapital, desto mer ökar 

möjligheterna till en högre utbildningsnivå (Bourdieu & Wacquant, 1992).  

 

 

9.2.4. Utmaningar och hinder 

 

Det som deltagarna ansåg eventuellt vara den största utmaningen i temat: ”Oro och 

tvivel inför och efter studierna för att bli lärare” var att dels upptäcka under 

utbildningens gång att läraryrket ändå inte var rätt yrke att satsa på baserat på 

bristande intresse, men även att kanske inte hitta arbete efter avslutad utbildning 

trots en stor efterfrågan av lärare ute på arbetsmarknaden. Av de fem deltagande i 

studien var det inga som såg några hinder eller tveksamheter till att inte klara av 

utbildningen rent innehållsmässigt när det väl var tid att påbörja lärarutbildningen. 

Detta kan tolkas som att de deltagande hade en hög tilltro till sin egna förmåga vid 

just denna specifika händelsen baserat på sina tidigare erfarenheter av skolgången 

som de upplevde vara positiv och som de alltid hade klarat av med lyckat resultat. 

Detta bekräftar Banduras teori att tidigare erfarenheter och upplevelser har 

inflytande över individens tilltro till sin egen förmåga (Bandura, 1997). Denna teori 

kan även användas för att förklara att av de fem deltagande i studien kunde fyra av 

dem mycket väl kunna tänka sig att byta yrke i framtiden, om de nu inte upplevde 

läraryrket lika stimulerande och utmanande. Deltagarna tenderar alltså till att ha en 

hög tro till sin egen förmåga när det kommer till arbetslivet eftersom de av tidigare 

erfarenhet vet att de har klarat av en högskoleutbildning på fem år och känner sig 

kapabla till att antingen byta karriär helt och hållet eller bara byta till ett annat arbete 

där deras högskoleutbildning kan tillgodoräknas.  

 

 

9.2.5. Avgörande faktorer 

 

Mattias hade egentligen sökt in till juristutbildningen i första hand vid universitetet, 

men inte lyckats att komma in. Han hade dock blivit antagen till lärarutbildningen 

två år i rad men på grund av tvivel tackat ja först tredje gången han sökt och blivit 

antagen. David och Ball (2005) beskriver att ett val vi människor gör kan ses som 

en process innan vi tar ett definitivt beslut (David & Ball, 2005, Reay, 1995). En 

studie gjord av Wang (2004) om varför individer väljer att bli lärare indikerar att de 

som har valt läraryrket endast hade det som ett alternativt yrke, och egentligen ville 
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jobba med annat (Wang, 2004). Trots att stora slutsatser inte kan dras i denna studie, 

så stämmer det överens med även denna studies resultat, med tanke på att Mattias i 

första hand ville bli jurist men inte lyckades komma in, och istället valde att satsa 

på läraryrket.  

 

Under huvudtemat:” Vad som låg till grund bakom beslutet att bli lärare och 

undervisningsämnen” hade alla deltagare en önskan om att ha möjligheten till att 

kunna påverka människor i en positiv riktning och att hjälpa individer till att lära 

sig var en grundförutsättning till varför de valde läraryrket. Känslan de upplevde 

efter att de hade hjälpt en elev att lära sig något eleven inte hade trott var möjligt 

från början var en faktor som alla deltagare pratade väldigt gott om. Det var just 

den känslan som de ansåg motiverade dem till att vara duktiga och engagerade 

lärare. De var medvetna om att lönen inte skulle vara en bidragande faktor till valet 

av läraryrket. Dessa resultat bekräftar den forskning som är gjord specifikt om 

ämnet, att viljan att jobba med människor, arbetsvillkoren, livsstil, och önskan om 

att göra skillnad påverkar individer vid valet av läraryrket (Manuel & Hughes, 

2006).  

 

Det går även att dra paralleller till litteraturgenomgången som visar att karriärval är 

kopplat till en individs identitet. De val vi gör idag inom den individuella livsstilen 

och karriär har blivit en väsentlig grund i hur vi människor skapar våra identiteter 

och hur vi betraktar oss själva som individer (Giddens, 1991). Även om de fyra 

intervjuade ansåg sig inte ha påverkats väsentligt av familj och vänner, kan den 

mentala bilden av hur de ser på sig själva ha spelat in i valet av yrke. Valet av yrke 

medför ett steg mot en önskan om vem en individ är, vem den önskar bli samt hur 

den individen vill bli betraktad eller inte betraktad. Genom att välja ett yrke eller 

utbildning påverkas individens position i samhället (Jenkins, 2008).   

 

 

9.3. Slutsats 
 

De huvudsakliga faktorerna som påverkade valet att bli lärare i denna studie var en 

önskan om att hjälpa människor, jobba med unga människor, och få trygga 

anställningsvillkor. Föräldrarna hade till viss del påverkat dem. De hade minst en 

lärare som de kommer ihåg inspirerade dem extra mycket i skolan. Dessa resultat 

överensstämde med den tidigare litteraturen. Deltagarna i studien hade dessutom 

generellt haft lätt för att lära sig och hade en positiv bild av sin skolgång. De ämnen 

de valde att undervisa i som lärare visade sig vara deras starka ämnen under 

skolgången. Dessa resultat återfanns inte i litteraturgenomgången. Status på läraryrket 

och lönen var ingenting som hade påverkat deltagarna i denna studie. Teorierna om de 

kultursociologiska kapitalen av Pierre Bourdieu och Albert Banduras teori om self-

efficacy visade sig kunna relateras till en stor del av det som berättades av deltagarna.  

 

 

En intressant vinkel vore att utforska genusperspektivet. Ett annat förslag vore att 

utföra en kvantitativ studie med en större mängd deltagare som får besvara en enkät, 

för att kunna dra generaliserade slutsater om ämnet. Resultaten skulle sedan eventuellt 

kunna användas av relevant myndighet som ett konkret verktyg för att kunna utöka 

kunskapen om varför människor väljer läraryrket och därmed införa förbättringar för 

att försöka locka människor till att välja läraryrket.   
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Bilaga 

 
 

Intervjuguide: 
 

Bourdieus kultursociologiska begrepp: 

 

Var är du född? Hur länge har du bott i Sverige om du är född utomlands?  

Var är dina föräldrar födda?  

Vad har dina föräldrar för yrke?  

 

Hur gick det till när du valde att bli lärare? 

Varför tror du att du valde att bli lärare? 

Vad i läraryrket drogs du till?  

Har dina föräldrar haft någon åsikt om vad du skulle välja för yrke? Har det påverkat dig 

i ditt val?  

Hur reagerade dina föräldrar på ditt slutgiltiga val att bli lärare?  

Hur stor del av dina vänner har läst vidare efter gymnasiet? Har det påverkat dig?  

Har lärarutbildningens geografiska läge påverkat ditt val av utbildning?  

 

Vilket/vilka ämnen undervisar du i? Var du duktig på de ämnena när du gick i skolan? 

Vilken bild hade du av läraryrket när du växte upp?  

Hur upplevde du att dina lärare var mot dig under din skolgång? Hur upplevde du din 

skolgång?  

När dök ditt intresse för läraryrket upp?  

 

 

Self-efficacy: 

 

Känns det som ett riskprojekt att bli lärare?  

Är läraryrket ett stabilt arbete enligt dig? Vilken roll spelade det i ditt val av yrke? 

 

Hur viktigt tycker du att det är att vara intresserad av det man arbetar med?  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 


	Regeringskansliet. (2016). Sverige står inför en stor lärarbrist. Hämtad 2017-10-26 från http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/02/sverige-star-infor-en-stor-lararbrist/

