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Abstract 
Title: Teachers should be able to do everything- A qualitative study of teachers´ 

maintenance of their profession in the school environment 

Author: Emilia Råvik  

 

This essay aims to understand the teacher profession and how teachers' everyday lives 

look like in the school environment. The purpose is therefore to examine which 

challenges and strategies teachers have to face in their line of work. It also focuses on 

how their emotional expressions looks like and who they show these expressions to. 

The study´s based on a qualitative approach and the empirical material has been 

sampled through interviews with employees in the school system. The interviewed 

teachers are both male and female with a total of eight informants.  

 

The study´s based on two theoretical concepts. The first is Erving Goffman´s theory 

about the dramaturgy perspective and the notion of impression management. The 

second theory is based on Arlie Hochchild´s conceptualization of emotions. These two 

theoretical aspects help me understand how the teacher profession has changed and how 

they manage to control their emotional behaviour in their occupation.  

 

The results show that teachers managed to take on many types of roles to handle the 

challenges in their work environment. This study determines that the most common 

challenges in the profession is managing the time, the demands from different 

directions, reform changes and to maintain the professional face. The strategies to 

handle these challenges is the following four. The social support, how to manage the 

time pressure, how to handle emotions and their career ambitions.    
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1 Inledning 
Den svenska skolan står inför den största krisen på flera decennier (Svenska dagbladet, 

2017). I takt med det intensifierande flyktingmottagandet har den ökade bristen på 

lärare fortsatt. Vilket har inneburit att nästan var tredje lärare saknar lärarlegitimation 

och behörighet i de ämnen som de undervisar i (Dagens samhälle, 2011). Den akuta 

lärarbristen ställer därmed elevers utbildning på sin spets eftersom att undervisningen 

inte håller den kvalitet som krävs. I takt med den ökade lärarbristen ställs således också 

högre krav på lärarnas yrkesskicklighet. Lärare måste kunna hantera en god 

ledarskapsförmåga, växla tempo i undervisningen och skapa arbetsro i klassrummet. 

Lärarrollen kräver både social kompetens och ämneskompetens för att kunna skapa en 

sådan undervisningssituation (ibid). För att uppfylla alla dessa förväntningar krävs det 

framförallt att läraren behåller den professionella fasaden i arbetsvardagen. Den 

professionella fasaden definierar den roll som lärare anses besitta. Genom att behålla en 

yrkesskicklighet kan mötet med eleverna göra skillnad för lärarens arbetsvillkor, då det 

får dem att utvecklas maximalt efter deras egen förmåga inom yrket (Warnling-Nerep, 

2016). Genom att rollen som lärare ofta associeras med en högre statusposition 

gentemot eleverna, är det betydelsefullt för läraren att upprätthålla denna roll. 

Upprätthållandet av rollen blir extra svår i de situationer lärarutbildningen inte förberett 

dem på. Vilket innebär att sådana dilemman kräver improvisation, då de uppstår utanför 

ramen av lärarutbildningen (Warnling-Nerep, 2016). Det finns också en idé om att 

lärarna ska få eleverna att betrakta undervisningen som rolig, vilket är ett omdiskuterat 

område (Expressen, 2017). Läraren ska således underhålla eleverna och utforma 

undervisningen efter elevernas fritidsintressen, med syfte att skapa engagemang och 

intresse, något som riskerar att trivialisera undervisningen och även skolan som en 

samhällsbärande institution. Lärare ska ses som en akademisk förebild och inte som en 

kompis till eleverna även om undervisningen bedöms som rolig (Skolverket 2013). Med 

tiden har lärarrollen även tenderat att bli mer personlig och ansvarstagande för sådant 

som inte ingår i yrket, som exempelvis elevers hemmaförhållanden. Vilket kan skapa 

bekymmersamma situationer för lärare då de involveras i en miljö som de inte är 

menade att ansvara för.  

 

Lärare har en viktig roll att utbilda vår nästa generation och föra vidare kunskap, 

dessutom ställs höga krav under dåliga löneförhållanden. Detta kan vara en bidragande 

faktor till att studerande inte väljer lärarutbildningen (Statistiska centralbyrån 2017). 
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Lärarbristen blir allt påtagligare när legitimerade lärare väljer att lämna professionen 

efter bara några år i branschen. Statistiska centralbyrån har definierat de faktorer som 

gör att lärare tenderar att lämna yrket. Bland annat framkommer det att brist i 

arbetsmiljön, elevernas uppförande och upplevs stress är framstående faktorer för dessa 

yrkesbeslut (Statistiska centralbyrån 2017). Studiens huvudsakliga område mynnar 

således ut i att undersöka en av vår tids viktigaste och mest betydelsefulla yrke (SOU 

2004:116). Utifrån ovanstående resonemang om lärarnas problematik och hinder har ett 

intresse väckts för lärarnas arbetsvillkor om hur professionens arbetstillvaro egentligen 

upplevs. Hur hanteras utmaningarna och vad består dessa mer specifikt av?  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Studien lägger fokus på att undersöka högstadielärares arbetssituation genom att 

identifiera och beskriva vad som försvårar respektive underlättar lärarens roll på 

arbetsplatsen. Dessutom syftar studien att undersöka vilka hanteringsstrategier lärare 

skapar för att hantera utmaningarna i yrket. Slutligen ämnar studien att belysa de fysiska 

och emotionella uttryck som uppstår i möten med eleverna. 

• Hur kan vi förstå utmaningarna högstadielärare möter i skolverksamheten idag? 

• Vilka hanteringsstrategier använder sig högstadielärare av för att få 

verksamheten att fungera? 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

Utmaning 

I denna studie definieras utmaning som en faktor vilken kräver påtaglig ansträngning av 

individen. Definitionen utgår ifrån nationalencyklopedins beskrivning vilken menar att 

en utmaning är något som utmanar individen genom att försätta denna i en kamp med 

någon eller något (Nationalencyklopedin 2017). Begreppets användning i denna studien 

kan hjälpa till att förstå de svårigheter lärare möter i skolverksamheten.  

Hanteringsstrategier 

Begreppet hanteringsstrategier används som synonym för de åtgärder som krävs av 

lärare vid hantering av olika situationer i skolväsendet (Nationalencyklopedin 2017). 

Hanteringsstrategierna kan vara fysiskt såväl som emotionellt styrda. Begreppet kan 

således belysa vilka specifika strategier lärare använder för att hantera utmanande 

situationer. 
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3 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras en redovisning av läraryrket som profession och hur det 

gestalts. Sedan kommer en genomgång av skolans uppdrag att redovisas. Slutligen 

framställs ett avsnitt som behandlar läraryrkets grundläggande villkor.  

 

3.1 Lärarprofessionen 

Talcott Parson (1968) formulerade det grundläggande professionsbegreppet och 

utformade de kriterier som måste uppfyllas för att tillhöra en yrkesprofession. 

Kriterierna innebar att professionen ska inbegripa information grundat på vetenskaplig 

bas och där individen ska ha genomgått en utbildning inom yrket för att vara 

legitimerad. Professionsbegreppet har förändrats över tid likväl som dess kriterier för 

hur ett yrke kan tillskrivas som en profession, vilket grundas i samhällsförändringar och 

i strävan efter att uppnå professionell status. I ”Professionens problematik” diskuterar 

Johanna Ringarp (2011) problemet med Parsons begrepp och har därför formulerat nya 

kriterier. Dessa har utformats genom att hon skapat inre och yttre professionskriterier. 

De yttre professionskriterierna innefattar handlingsutrymmets betydelse, abstrakt 

kunskap, handlingsautonomi och egenkontroll (Ringarp 2011:28). Medan de inre består 

av normer och värdegrundsfrågor (ibid). Det betyder att makten tillskrivs av gruppen 

själv där de bestämmer vilka som är en fullgod medlem. De inre professionskriterierna 

utgörs i sin tur av normer och värdegrundsfrågor som etiska regler och yrkesspråk. 

Något som därmed blir relevant i diskussionen är läraryrket och motiven bakom 

kommunaliseringen av lärarkåren. Lärarkåren decentraliserades och gick från ett styre 

av staten till kommunen (Ringarp 2011). De olika samhällsprocesser som ligger till 

grund för lärarkårens deprofessionalisering behöver kopplas till efterkrigstiden. 

Ämneslärarna och folkskollärarnas uppgift utgjorde ett ytterst viktigt samhällsuppdrag 

som innebar att man skulle lära befolkningen om samhället. Lärarnas roll fick därmed 

hög status eftersom de hade kunskap om sådant som inte befolkningen hade. Då 

efterkrigstiden möjliggjorde mer tid innebar det att folk ägnande sig åt böcker och fakta 

vilket medförde att folk blev allmänbildade. Med andra ord så besatt lärarna inte längre 

samma professionella auktoritet eftersom att alla nu hade tillgång till kunskapen 

(Ringarp 2011).  

 

Hand i hand med att människor blev mer allmänbildade förändrades också politiken. I 

takt med kommunaliseringen år 1991 skapade politiken nya villkor för ekonomin i den 
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offentliga sektorn, vilket gjorde att kommunerna fick ta mer ansvar för lärarna och 

kommunen fick tillgång till att ta beslut om läraryrket. Besluten som togs var 

framförallt en förlust för ämneslärarna när dem mottogs av deprofessionaliseringen. Då 

det innebar att folkskollärarna och ämneslärarna gick efter samma enhetliga 

arbetsförhållanden trots att de inte hade samma akademiska bakgrund. Det blev alltså  

ett nederlag för ämneslärarna men inte för folkskollärarna eftersom deras förutsättningar 

i arbetslivet förbättrades. Lärarnas uppgift var också enligt kommunerna att 

utbildningen skulle innebära socialpedagogik och barnomsorg, vilket innebar att lärarna 

blev en form av socialisationsagenter genom att inrätta eleverna och uppfostra dem 

(Ringarp, 2011). Det som händer i processen från statligt styre till kommunalt är att det i 

relationerna mellan kommunerna och lärarna sker en förskjutning av maktrelationen. 

Det nötte i organisationen som bidrog till att det blev en decentralisering av hela skolan 

(Ringarp, 2011). Lärarna hamnar långt nere i hierarkipyramiden och deras 

handlingsutrymme blev underordnat kommunledningen. Lärarna som en gång befann 

sig högst upp med hög status hamnade då längre ner medan kommunen varit betjänt av 

utvecklingen och klättrat hierarkiskt (Ringarp, 2011). De har inte bara förlorat i 

handlingsutrymme, utan även autonomin som tidigare gett de en maktposition i 

samhället. Detta betyder att läraryrket inte längre har de förutsättningarna av att fylla 

professionens kriterier på samma sätt som dem en gång kunde (Ringarp, 2011).   

 

Lärare har ett så pass viktigt samhällsuppdrag att det blir lidande för framtiden om det 

inte tillskrivs mer makt än vad dem en gång haft. Det tas ifrån den centrala ställning 

som de en gång haft och ersätts med obehöriga lärare, vilket i långa loppet leder till ett 

underskott av lärare. Läraryrket riskerar att blir utarmat och kunskapsnivån fortsätter att 

sjunka eftersom det lider brist på auktoriserade lärare (Ringarp 2011). Trots avsaknaden 

av autonomi och det vetenskapliga förhållningsätt som krävs för en profession, så 

betraktas läraryrket som en semiprofession. Skolan blir samhällets förlängda arm 

eftersom deras ansvar ligger i att utbilda och utveckla nästa generations vuxna (Ringarp 

2011).   

 

3.2 Skolans uppdrag 

Den svenska skolan som institution grundar sig i samhällets utveckling. Definitionen av 

skolans uppgift har varit och är fortfarande en verksamhet som ska spegla samhället och 

dess förändringsprocesser (Isling, 1991). Skolans centrala uppgift är att främja alla 
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elevers utveckling och lärande samt kunskaper och dess värden. Det inbegriper även att 

återberätta och reproducera gamla värderingar. Detta har resulterat i att stor tyngd har 

lagts vid att föra över normer, värderingar och kunskaper från äldre till yngre 

generationer. Efter folkskolestadgans införande utvecklades skolans läroplaner och som 

lade grunden till skolan som kunskapsbas. Skolans miljöer och lokaler sågs över och 

man valde bestämt att utbilda eleverna efter en demokratisk ordning. De nya 

skolläroplanerna utvecklades och stort fokus lades vid att utveckla målet ”en skola för 

alla”, där varje elevs förutsättningar och behov skulle anpassas till den enskilda 

individen (Skolverket, 2011). Det innebär att undervisningen aldrig kan utformas lika 

för alla elever. Idag har den svenska skolan skolplikt som omfattar alla barn 7-16 år, 

detta för att inget barn ska kan utestängas från rätten av att ha en utbildning eller 

exkluderas av utbildningssystemet. Skolans uppdrag är idag att främja lärandet för 

individen och utveckla kunskaper och värden. Tillsammans med hemmen ska skolan 

arbeta för att främja elever allsidiga personlighet genom att aktivera, skapa kreativitet 

och generera kompetenta ansvarskännande medborgare. Precis som deras tidigare 

centrala uppgift att föra vidare ett kulturarv, värden, språk och kunskaper så genomsyrar 

detta även dagens svenska skola (Skolverket, 2011). Skolan ska även sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som skapar trygghet och gemenskap och ökar lusten 

till att lära och vilja. För att dessa mål ska infrias krävs det att den pedagogiska 

ledningen tillsammans med lärarnas professionella ansvar skapar förutsättningar för att 

skolan ska bidra till god kunskapsutveckling (Skolverket, 2013). Skolans 

ansvarsområde står till grund för de kunskaper som utgör en gemensam referensram för 

alla i samhället och där elever själva ska kunna orientera sig. 

 

3.3 Läraryrkets villkor 

Läraryrket blev en profession ett år efter att folkskolestadgan kom till, vilket var redan 

1842 (Lärarförbundet, 2013). Höga krav ställdes på yrkesrollen och de reglerades hårt 

av regler och förordningar som tillskrivits professionen. Läraren betraktades som en 

förebild för sina elever där de krävdes att man skulle ha en god hygien och ett gott 

handlande för att på så sätt visa hur man skulle uppträda. Yrkets status var under denna 

tid hög eftersom att man delade ett auktoritärt förhållande med föräldrarna om hur man 

skulle fostra barn. Det uppstod sällan konflikter eftersom att föräldrarna och läraren 

delade samma värderingar om uppfostran. Det innebar att föräldrarna aldrig ifrågasatte 

lärarnas handlande eller undervisningsmetoder, eftersom att hon följde 
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undervisningsplanen där målen tydligt gestaltades (Thelin, 1991). Men denna bild är 

inte rättvis gentemot den roll som lärare idag måste anamma. 

 

3.3.1Tiden som resurs 

Idag är lärarens arbetstid en viktig resurs och betydligt nödvändigare än den var förr. 

Användningen av tiden skapar förutsättningar för likvärdighet och kvalitet i skolan 

(SOU 2004:116). På senare år påstår Skolverket att läraryrket har genomgått en 

förändring, deras forskning visar tendenser till en ökad arbetsorganisatoriska styrning av 

lärarens vardag. Läraren förväntas utföra allt fler arbetsuppgifter inom ramen av sin 

arbetstid. Där påföljden innebär att läraren får mindre kontroll över sitt arbete samtidigt 

som kraven hela tiden höjs. Detta menar forskare inom utbildningsvetenskapen grunda 

sig på politiska reformer under de två senaste decennierna (Skolverket, 2013). Krav som 

regleras av staten kan exemplifieras av ett ökat fokus på resultatuppföljning, 

kvalitetsstärkning och rättssäkerheten. Detta innebär inte bara fler krav utan även att 

dokumentationen och administration är av största betydelse. Många lärare menar att 

dessa förändringar har inneburit att allt mer fokus läggs på administrationsarbete istället 

för planering av undervisningen. Elevernas kunskapsutveckling hamnar i skymundan 

för alla nya uppgifter som en lärare ska anamma. Något annat som även är en ny uppgift 

som tar upp lärarens arbetstimmar är arbetet med elevers hälsa och psykosociala 

situation. Stödfunktioner som tidigare funnits för att handla kring dessa problem har på 

grund av ekonomiska skäl tvingats bort, vilket har inneburit större ansvar för lärarna. Då 

arbetstiden inte bara inbegriper de traditionella undervisningsuppgifterna så förväntas 

lärare i större utsträckning också ta ansvar för elevers fostran. De förväntas dessutom ta 

ansvar för hur skolans regler ska följas och normer men även för närvarokontroller och 

kontakten med elevernas föräldrar. Lärarens arbete omfattar många områden och måste 

uppfylla alla de förväntningar som ställs på de för att elever ska nå sina mål. Det 

innebär också det faktum att skolan ska ses som en plats där elever känner sig trygga 

men också kan finna studiero. I samråd med andra elever förväntas även lärare vidta 

nödvändiga åtgärder för att förebygga alla former av diskriminering. Det som skiljer sig 

från andra yrkesgrupper är att läraren många gånger kan välja sin geografiska plats för 

att planera undervisningen och dokumentera arbetet på. Lärare har gått från den 

traditionella rollen som lärare till att ta sig an roller som psykolog, sjuksköterska, 

familjerådgivare, administratör, socialrådgivare, kurator och speciallärare (Skolverket 

2013). Lärare har numera ett uppdrag som omfattar mer än kunskapsutveckling hos 

elever. Skollagen slår fast vid att läraren ansvarar för befogenheter som trygghet och 
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studiero, uppmärksamhet mot diskriminerande behandling och ha kontakt med hemmen 

i elevens fostran. Läraren ansvarar också för att klargöra skolan normer och regler som 

bidrar till samarbetsförmågan (SFS 2010:800). 

 

Sammanfattningsvis kan vi betrakta lärarprofessionen som en semiprofession som ska 

främja elevers kunskapsutveckling och lära om värde och normer. Lärarens villkor är 

därmed många att hantera. Tiden är också en aspekt av hur lärare genomför sitt yrke och 

som avgör undervisningens kvalitet.  

 

4 Forskningsöversikt 
Studier om lärare finns inom ett brett forskningsfält i bland annat utbildningssociologin. 

Utifrån det kommer jag att lyfta fram fyra framträdande forskningsfält som formats av 

teorier, metoder och empiri om lärares arbetsvillkor och hur deras sociala relationerna 

gestaltas inom yrket. Den tidigare forskningen har ett utbrett material av hur den 

psykiska och fysiska ohälsan hos lärare. Vilket kan vara faktorer som kommer ligga till 

grund för studien. Genom att identifiera utmaningarna och strategierna kan studien 

finnas som komplement för att ge en förklaring till den ökade lärarbristen i Sverige 

idag. Det första forskningsfältet som jag identifierat och vill redogöra för är skolan som 

organisation. Det andra undersökningsfältet är sociala relationer i största allmänhet men 

även hur yrkespositionen gestaltas. Det tredje forskningsområdet som jag redogöra för 

är yrkesetiska arbetsvillkor i relation till lärarna. Ett vidare undersökningsområde som 

blir relevant är lärarna uttryck. Vilket bidrar till att deras känslor blir betydelsefulla för 

hur de identifierar och styr sitt känslomässiga agerande i rollen som lärare.  

 

4.1 Skolan som organisation 

I det första avsnittet presenteras ett avsnitt om skolans organisationsstruktur och vilken 

betydelse det har för skolan. Det andra avsnittet inbegriper en presentation av 

organisationskulturen och hur dessa kan påverka normer och regler i skolan.  

 
4.1.1 Organisationsstruktur 

För att förstå hur skolan som organisation fungerar behöver man definiera vilka som 

verkar i organisationen. Genom att ta reda på vilka som finns i organisationen kan man 

tydliggöra vilka förutsättningarna lärarna har för att styra sitt beteende. Arbetsmiljön har 

en betydelse för hur lärarnas uttryck gestaltas. Dessa uttryck kan både visas i gråt, ilska, 

nervositet, glädje och så vidare. För det första måste man definiera organisation och 



  
 

12 

vilken slags organisation skolan är (Larsson, 2004). Organisation kan identifieras av att 

det finns en struktur som definierar hur företagets arbete ska bedrivas samt fördelas. 

Strukturen visar hur organisationen ska se ut och vilka positioner som besitter en viss 

typ av ansvar. En organisation kan inte existera utan dess medlemmar, med ett syfte att 

gemensamt jobba mot ett eller flera mål. Inom det svenska skolsystemet identifieras 

flera olika strukturer. Skolsystemen utifrån ett nationellt perspektiv ger riktlinjer i form 

av läroplaner och styrdokument till Sveriges alla kommuner. Detta innebär att alla 

skolar i Sverige har samma mål att följa och är därför en viktig del att betrakta 

relationellt till lärarens roll (Ahlström, 2009 ). Dessa mål sägs vara en beskrivning av 

framtida tillstånd hos eleverna. Kommunerna har i sin tur en kommunal nivå som styr 

genom att ansvara för skolan som verksamhet och hur den ska bedrivas. De ansvara 

dessutom för att anställa en rektor och utrusta skolan med den kompetens och 

förutsättningar som krävs för att skolan ska vara en trygg plats för både lärare och 

elever. Inom skolan finns också en intern struktur där personal i sin tur som rektorer, 

lärare och övriga får huvudansvaret att driva och utveckla skolan i den riktning som 

riksdagens styrdokument och läroplaner bestämt (SOU 2004:116). För att målen ska 

uppfyllas krävs det av personalen att åstadkomma en uppslutning kring målen för att se 

till att det finns tillgång till stödjande element. Det innebär till exempel om den kunskap 

som ska föras vidare till eleverna och vilka resurser som kommer behövas (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Skolan som organisation strävar då efter att genom en särskilt 

planläggning, som är bestämd av den enskilda skolan, vad som ska göras för att nå 

vägen mot målet. Därmed spelar också resurserna en avgörande roll för hur effektiv 

strategin är. Det som väger mest i sådana situationer är den samlade kompetensen hos 

personalen (Ahlström, 2009). 

 

4.1.2 Organisationskultur 

Organisationskultur i sin tur omfattas av värderingar, social sammanhållning och 

grupptryck som tar sig i uttryck genom normer (Ahrne Papakostas, 2014). 

Organisationskulturen utgörs av lärarkåren genom en gemensam kultur, denna är en del 

av lärares kåranda inom professionen. Den är olika stark i olika lärarkårer beroende på 

lärarnas sammanhållning. Skolkulturen reglerar både hur man ser på kollegor och 

ledningens samarbete och i vilken omfattning man tar initiativ. Skolkulturen formar 

beteenden hos lärare och hur deras agerande ger sig till känna. Organisationskulturer 

styr också hur man ser på eleverna och som i sin tur reglerar alla intryck. Allt från 

arbetstiden till hur man betraktar barns lärande. Om organisationskulturen är 
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dysfunktionell finns det risk för att lärare vantrivs, vilket kan leda till en försämrad 

psykosocial arbetsmiljö (Ahlström, 2009).  

  

4.2 Det relationella i läraryrket 

Det relationella banden som finns inom läraryrket kan definieras av en social arena där 

olika samhällsklasser och hierarkiska positioner existerar och verkar (Foote Whyte, 

1948). Skolan är en unik arbetsplats, där social interaktion är oundviklig. Där möts 

människor ansikte mot ansikte som skapar social komplexitet av samspel. De sociala 

relationerna skapar en etablerad förbindelse som växer fram och formas över tid genom 

möten. Sociala relationer reglerar också individers handlingar och välmående i relation 

till sin omgivning (Statistiska centralbyrån, 2017). Lärarna rör sig i olika dimensioner 

av arbetsorganisationen tillsammans med eleverna och människorna som befinner sig i 

den (Becker, 1952). Dimensionerna inkluderar alla de sociala arenor som yrket innebär 

och rör sig på, vilket skapar en interpersonell kommunikation mellan läraren och eleven.  

Ser man på lärarprofessionen genom Foot Whytes perspektiv kan även yrket betraktas 

som ett serviceyrke (Foot Whyte, 1948). Det grundar sig på den klientrelaterade 

position som läraren har i kontakt med sina elever (ibid). Det bidrar också till att 

yrkesutövaren möter en dimension av förväntningar från omgivningen om hur han 

uppfattas och vilka krav som ställs för att passa idealbilden (Foot Whyte, 1948). 

Förväntningarna krävs eftersom att det skapar sätt att hanterar klienterna på och som 

upprätthåller organisationen. De arbeten som påträffar klientrelationer i serviceyrket har 

många gånger samma generella nivå av möten och relationer. Alla dessa organisationer 

utgörs ofta av en chef och de har sina kollegor som kan ge stöd och råd. Yrkena 

återfinns självklart också i mötet av klienterna. Dessa yrken kan därför karaktäriseras 

som klientrelationer eftersom att de har samma typer av utgångspunkter och mål (ibid). 

Utifrån detta blir det även relevant att se till hur lärares sociala position står sig i yrket 

(Becker, 1952). Den sociala statusen är ett återkommande tema inom den tidigare 

forskningen. Ser man från lärarens perspektiv besitter dem en högre status i relation till 

eleverna. De har vissa privilegier som inte eleverna får ta del av, exempelvis ett eget 

kontor eller tillgång till fikarummet. Den högre positionen medför nödvändigtvis inte ett 

bättre välmående, utan kan också bidra till negativa konsekvenser i form av dålig hälsa 

(Becker, 1952).  
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4.3 Påverkansfaktorer i läraryrket 

I ovanstående stycke redovisas hur läraryrket ständigt är i möte med olika relationer och 

där yrkets kan ses som en klientrelation. Klientrelationen kommer ursprungligen från 

Foot Whytes studie om resturangbranschens relationer i yrket. Studien har gett 

restaurangbranschen ett bidrag till vilka arbetsvillkor som identifierats och hur dessa 

gestaltas på arbetsplatsen (Foot Whyte, 1948). Vilket därför genom Foot Whytes 

forskning kan ses i relation till högstadielärare eftersom att kriterierna för ett 

serviceyrke kan efterliknas. Foot Whyte (1948) presenterar vilka faktorer som påverkar 

servitriser som tenderar att gråta och hur de hanterar situationen. Denna 

klientrelaterande relation som lärare också förfogar över blir därför av största vikt i hur 

de känslor ger uttryck för något som inte ligger i professionaliteten. Processen skapar en 

öppning för klientrelaterad forskning och bringar en förståelse av lärares arbetsvillkor 

och hur de påverkas, således följer en presentation av de grundläggande allmänna 

yrkesvillkoren.  

 

4.3.1 Yrkesetik 

Lärares professionalisering grundar sig i att de har en speciell kompetens som är byggd 

utifrån systematiska teoribildningar av vetenskaplig karaktär (Parson, 1938). Ett annat 

kännetecken är också det faktum att yrkesutövarna tar ansvar för utvecklingen av 

området (Fjellström, 2006). Där det är viktigt att värna om professionens ställning och 

status i samhället. I yrkesetiken definieras fyra olika sociala villkor som lärarna 

rekommenderas förhålla sig till för att maximalt främja lärarprofessionens intressen. För 

det första måste den moraliska arenan betraktas utifrån skolmyndigheten och de 

demokratiskt valda instanserna och dess invalda representanter (ibid). För det andra 

måste skolans klienter i form av elever och deras föräldrar gagnas av skolans 

verksamhet, antingen direkt i sin föräldraroll eller indirekt som företag eller 

organisationer i samhället (ibid). Det tredje villkoret är lärarkollektivet som inkluderar 

både det kollektiva och individuella intresset. Det vill säga att läraren känner sig 

tillfreds med yrket och känner samhörigheten med arbetskollegorna. Det fjärde och sista 

villkoret för lärarprofessionen är den enskilda läraren med sitt krav på meningsfullhet 

som syftar till att det arbete som de utför får betydelse och gör skillnad gentemot 

eleverna (Fjellström, 2006). 
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4.3.2 Positionering 

Den viktigaste utmaningen i lärarens arbete är interaktionen till eleverna, vilket varierar 

betydligt efter deras sociala klass och bakgrund (Becker, 1952). Det faktum att lärare 

ändrar position inom skolväsendet för att utvinna nya erfarenheter eller lättare 

arbetsuppgifter blir därför också relevant. Becker menar i sin avhandling att ”göra 

karriär ”handlar om att man rör sig på en social arena i strävan efter en viss position i en 

hierarkis ordning (Becker, 1952). Det innebär att lärarna strävar efter den mest 

önskvärda positionen som finns i yrket och som bara innehåller de mest grundläggande 

problemen och utmaningarna i arbetet (Becker, 1952). Däremot behöver förändringar 

mot en bättre arbetsposition inte betyda att arbetet blir lättare. Under tiden som läraren 

väntar på en öppning av en bättre position som ska stimulerar hennes välmående, har 

läraren integrerats i det rådande sociala nätverk som skolan utgör och erhållit strategier 

som krävs för att hantera problemen. När en ny möjlighet öppnar upp för nya och 

förväntade jobbalternativ behöver man återigen bli integrerad i ny kollegiestruktur. 

Läraren strävar således efter att bli accepterad av de nya kollegorna och bygga upp sin 

sociala auktoritetsposition i hierarkin igen (Becker, 1952). Samtidigt måste läraren 

omorganisera sitt arbetssätt att det passar den struktur som finns på den nya skolan. 

 

4.3.3 Förändringsprocesser 

Reformer och snabba förändringsprocesser förändrar skolan som organisation. Nya 

reformer behöver olika lång tid för att införlivas i skolverksamheten. Genom att införa 

reformer i olika etapper främjar de lärares möjligheter till att träna på de nya 

strategierna (Mcormick & Ayres 2009.  Vilket bidrar till att de på så sätt inte kan skada 

elevernas utbildning eller undertrycka lärarna mer stress än de förväntningar som redan 

ställs (Mcormick & Ayres 2009). Utifrån deras resonemang har det konstaterats att om 

eleverna visar sig har dålig närvaro i skolan kommer de också påverka deras hälsa i det 

vuxna livet. Därför är lärares utbildning och deras arbetsteknik en viktig faktor i att 

skapa intresse och höja skolkvaliteten, och samtidigt leva upp till alla de fyra etiska 

yrkesvillkoren (Dudovitz, 2016). Dessa är som tidigare nämnts relationen till 

myndigheternas riktlinjer, föräldrarna och eleverna, att betrakta det kollektiva och det 

individuella intresset och sist men inte minst känna meningsfullhet i yrket. Arbetet som 

lärare kräver också upprätthållande av det förväntade professionsidealet. Det är de slags 

normer som formats i arbetet som utgör hur en lärare tycks agera och handla efter den 

etablerade strukturen (Hochchild, 1983).  
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En annan händelse som inneburit stora förändringar inom skolan är teknikens framväxt 

(Proposition 1995/96:125). I takt med teknikens framväxt har inte skolan längre 

monopol på skolans samhällsuppdrag eftersom att den pedagogiska arenan har ändrats 

och kan ske både i skolan, som i arbetlivet och i hemmet. Det har inneburit att skolan 

måste följa med i den utveckling som tekniken utgör (Proposition 1995/96:125). IT -

utvecklingen har inneburit snabba förändringar på kort tid. Även om trenden pekar på 

en ökad tillgång och användning av teknik som verktyg, så utgör IT- tillämpningen 

ovanligt stora luckor kommuner emellan (Proposition 1995/96:125). Svårigheterna 

ligger i bristen på resurser och på otillräckliga kunskaper hos lärare så som hos 

skolledare. Ändamålet med IT-satsningen tar sin grund i att inte endast införas som ett 

nytt verktyg för undervisningen utan även bidra till utveckling av lagarbete bland 

lärarna (ibid). Syftet var då att göra skolan till en lärande organisation, där IT satsningen 

betraktades som ett skolutvecklingsprojekt och som skulle vara en central del för 

utvecklingen av framtidens skola (Proposition 1995/96:125). 

 

4.4 Verbala uttryck & fysiskt våld 

Då våldet mot lärarna har blivit relativt förskonade från studier av detta ämne så betyder 

det inte att dessa scenarion faktiskt är en vanlig förekomst på många skolor (Wilson, 

2011). Detta är ett frekvent och allvarligt problem som behöver uppmärksammas mer i 

samhället eftersom att det också kan orsaka att utbildningen drabbas. Framförallt det 

fysiska våldet men även det verbala i form av personliga kränkningar och hot gentemot 

lärare. Även om läraren individuellt drabbas så påverkar detta också på den 

organisatoriska nivån eftersom det innebär att läraren efter det potentiella våldet blir 

mindre motiverad och engagerad i sitt arbete (Wilson, 2011). Sett från ett 

genusperspektiv har det psykiska och fysiska våldet främst drabbat kvinnor (Wilson, 

2011). Denna information bekräftar att lärare som påverkas av våld och hot även kan 

komma att påverka undervisningen negativt (Wilson, 2011).  

 

4.4.1 Känslornas betydelse hos lärarna 

En studie som riktat fokus mot det emotionella arbetet hos lärare är en studie som 

genomförts i Turkiet (Yilmaz el alt 2013). Där emotionella känslor påverkar lärarens 

professionsidentitet i olika utsträckning. Läraryrket är ett yrke där man måste skifta 

mellan en mängd olika roller, för att guida elever till ett hållbart vuxenliv (ibid). Lärarna 
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ska ses som elevernas förebilder i hur man för sig i vuxenlivet. Det innebär att de måste 

sträva efter att lämna sina privata problem hemma för att inte föra problemen vidare till 

olika förhållanden som existerar i skolan (Yilmaz el alt 2013). På arbetsplatsen ska de 

istället handla och leva efter de normer som råder (ibid). Genom att upprätthålla en 

speciell roll så måste också vissa känslor speglas till omgivningen eftersom att dessa är 

förväntade utifrån den position som läraren medvetet tagit sig an. Även om känslorna 

inte är institutionaliserade i individen så visas andra verbala uttryck och kroppsspråk 

gentemot relationerna i yrket. Däremot tenderar dessa ha en negativ inverkan på 

individen eftersom att de inte bara kan leda till utbrändhet utan även till en negativ 

attityd till både yrket och dess anställda (ibid). Utbrändhet definieras som en psykisk, 

emotionellt och mentalt läge som uppstår i mötet med en ansikte mot ansikte kontakt. 

Dessa involverar psykisk utmattning, långtidströtthet, desperata åtgärder, hopplöshet, en 

negativ självbild och det faktum att man har en negativ attityd gentemot andra (Yilmaz 

el alt 2013). I detta fall menar man att man styr sina känslor efter de förväntningar som 

ställs och visar bara upp de känslor som relateras till den professionella identiteten.  

 

5 Teoretiskt ramverk 
Två teoretiska perspektiv som jag använder mig av för att förstå hur läraryrket gestaltas 

och hur de reglerar sina emotionella och fysiska uttryck i olika situationer är Erving 

Goffmans dramaturgiska teori samt Arlie Hochchild teori om emotionellt arbete. 

Teorierna kan  ge en djupare förståelse kring hur olika roller framställs och hur benägna 

lärarna lyckas vara för att bevara det förväntade läraridealet, samt vilka emotionella 

uttryck som lärarna hänger sig till. De valda begreppen utifrån Goffmans teori är därför, 

intrycksstyrning, destruktiv information, teamframställning, dramaturgiska disciplinen 

och den dramaturgiska försiktigheten. De begrepp som kommer användas i relation till 

Hochchilds teori är emotional labor, emotional work och deep acting. 

 

5.1 Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Erving Goffmans perspektiv kan hjälpa till att förstå hur lärare anpassar sitt 

framträdande i relation till sin omgivning. Erving Goffman presenterar människans 

sociala värld utifrån ett dramaturgiskt perspektiv för att analysera social interaktion. 

Detta för att förklara på vilket sätt den sociala interaktionen påverkar identiteten och hur 

jaget upprätthålls och fungerar. Hans teori ger uttryck för hur det verkliga vardagslivet 
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speglas. Där vi alla är skådespelare som framträder en roll på scenen, på en speciell 

social arena. Den främre regionen symboliserar den bilden av jaget som individen vill 

att andra ska se och uppfattas utifrån, medan den bakre regionen är den del av jaget som 

inte önskas visas för publiken och helst hålls i skymundan. När vi interagerar med andra 

så skapar vi oss en uppfattning om hur den andra personens karaktär och personlighet 

är. Goffman menar att man på så sätt kan styra sin publik så att man uppfattas på ett 

önskat vis. Vilket resulterar i att individen spelar olika roller vid olika sammanhang. 

Detta kan liknas med läraryrket, där flera scener kan utspelas i interaktionsprocesser 

framför publiken som kan vara mellan lärarna, eleverna och andra aktörer(Goffman, 

2004). Publiken blir också de som ställer olika förväntningar för hur lärarna ska agera. 

Vilket gör att lärarna vill styra publiken till ett sådant förväntat beteende för att bli 

accepterad (Goffman, 2004). 

Den professionella fasaden för en lärare kan exempelvis uppstå på arbetsplatsen. I 

framträdandet, det vill säga i all den aktivitet som en individ uppvisar för en grupp eller 

individ, finns det en fasad. Fasaden påverkar observatörens definition av scenen och i 

vilken situation som den befinner sig i samband med interaktionen. Intrycksstyrningen 

utgörs av en personlig fasad som innefattar det vi identifierar med aktören själv och 

dess individuella egenskaper så som kön, kroppsspråk eller utseende. Vilket syftar till 

den bild som individen använder sig av för att kontrollera och styra den bild som man 

vill att omgivningen ska se av ”jaget”. Det är just därför individen väljer att klä sig och 

agera på speciella sätt givet en viss situation. Intrycksstyrningen blir högst relevant och 

förklarande om lärarna använt sig av försöka framstå som de förväntningar som ställs på 

hur en lärare ska vara för att bli accepterad. När en nyexaminerad lärare träder in så 

finns den strukturella bilden för hur en lärare ska uppfattas vilket blir den styrande 

bilden för hur det lyckas leva upp till den normen. Det innebär i så fall att omgivningen 

ser den ”verkliga” bilden som individen aktivt valt att dölja (Goffman, 2004). 

 

5.1.1 Destruktiv information 

Goffman menar att det är viktigt att undanhålla den bakre regionens information så att 

omgivningen inte kan fatta misstankar, med hjälp av så kallad destruktiv information. 

Den destruktiva informationen kan hjälpa oss att förstå vad som händer när en lärare 

tappar masken och inte lyckas upprätthålla det förhållningssätt som förväntas av 

eleverna och dess kollegor. Det finns många olika sorter av sociala prövningar som en 
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individ kan mötas i, där en individ inte lyckas upprätthålla den idealiserade bilden av sig 

själv (Goffman, 2004).  

 

5.1.2 Teamframställning 

Bilden av teamframställning kan därför relateras i hur lärares sammanhållning och 

enhetlighet tydliggörs inför eleverna. Goffman menar att man inte alltid är ensam i ett 

framträdande. Han menar att man ofta samarbetar i olika framställning av rutiner och 

vanor. Vilket betyder att människor i en så kallad teamframställning samarbetar för att 

skapa en given och gemensam bild av situationen gentemot någon annan (Goffman, 

2004). Detta utförs ofta på grund av att det ligger i lärarnas intresse att styra intrycket 

som tillfredställande för att bli accepterad av elever, andra lärare eller föräldrar. Vilket 

också betyder att lärarna måste bygga upp ett samarbete och tillförlitlighet till varandra. 

När medlemmar eller lärare i en social inrättning till exempel väljer ett avvikande 

beteende som inte stämmer med lärarnas normer och rutiner så ser man inte lärarna som 

tillförlitliga. Teamframträdande kan också innebära att man får en bättre 

sammanhållning eftersom medlemmarna blir beroende av varandra för att upprätthålla 

den gemensamma bilden av hur lärare beter sig och agerar (Goffman, 2004).  

 
5.1.3 Dramaturgiska disciplinen  

Goffman införlivar också begreppet dramaturgisk disciplin som syftar till att man ska 

hamna inom ramen för intrycksstyrning och beskrivs som en egenskap eller en förmåga 

som vissa människor har införlivat. En individ som besitter denna förmåga kan lätt 

växla mellan det formella beteendet och det informella beteendet som uppstår i den 

privata sfären utan att de påverkar varandra. Individen använder då olika förmågor för 

att behärska en situation, de viktigaste strategierna är att behärska röst och 

ansiktsuttryck (Goffman, 2004). Goffmans dramaturgiska disciplin kan därför bli 

behjälplig i relation till högstadielärarnas tidigare erfarenheter och förmåga att 

kontrollera en problematisk situation.  

 

5.1.4 Dramaturgisk försiktighet 

Ännu ett begrepp som Goffman använder sig av är dramaturgisk försiktighet som 

syfterar till att begränsa rollöverträdelsen. Genom att exempelvis korrigera handlingen 

snabbt. 
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”När en lärarinna lämnar sitt klassrum för ett ögonblick kan hennes elever slappna av genom att inta 

slarviga hållningar eller föra viskande samtal, för de överträdelserna kan korrigeras under de fåtal 

sekunder de har på sig från det de hör att hon är på väg tillbaka till klassrummet och tills hon kommer in i 

det; men det skulle knappast vara lämpligt om eleverna passade på att smygröka under hennes frånvaro, 

för man skulle inte hinna göra sig kvitt röklukten lika snabbt.” (Goffman, 2004:197)  

 

Intresset väcks i hur läraren eller eventuellt eleverna korrigerar rollöverträdelsen i mötet 

med den professionella fasaden. Det vill säga om läraren har förmåga att rätta till en 

situation som kan uppfattas som en utmaning eller det faktum att lärare förväntas 

upprätthålla den bild som elever tycks ställs mot. 

 

5.2 Arlie Hochchilds perspektiv om känsloarbetet 

Hochchild bygger vidare på Goffmans teori men fokuserar på det emotionella arbetet. 

Hon menar att det emotionella arbetet i servicebranschen, därmed läraryrket i relation 

till det klientbaserade yrket (Foot Whyte, 1949), är betydande för personerna inom 

servicearbeten då det påverkas både ytligt och djupt av olika känslor (Hochchild, 1993). 

Hochchild menar att känslor produceras av individer i kontexten av interaktion, att de 

inte är enkelt upplevda utan skapas i samband med en mening. Detta kallas Emotion 

work, en ansträngning att förändra intensiteten eller typen av känslor som någon 

upplever. Känslorna kan genom medvetna val omformas eller dämpas vilket utgör en 

förlängning av den dramaturgi som Goffman presenterar. Goffmans intrycksstyring 

innebär att man tar sig an en roll utåt för att ändra beteende och verbala uttryck medan 

Hochchilds känsloteori djupdyker i ett försök att producera de känslor som blivit 

självinducerade. En sådan situation av Deep acting kan uppstå om man haft en stressig 

dag och försöker att vara glad på en väns födelsedag. Detta kan ge en förståelse till vilka 

känslor som yrket bildar och hur man gör ett försök i att styra dessa enligt den idealbild 

som lärarnas förväntas upprätthålla. Direkt relaterat till Hochchilds begrepp emotion 

work är Emotional labor. Vilket är när man genom deep acting gör något för att man får 

en lön för arbetet. Dessa inre känslor produceras för att man utåt ska visa att man är en 

del av sitt arbete. Hon definierar i sin studie exemplet med flygvärdinnor, där de måste 

undertrycka känslor som arg och uttråkad och ersätta dessa med de känslor som 

passagerarna förväntar sig. Det vill säga att arg och uttråkad ersätts med 

omhändertagande och glädje (Hochchild, 1993). Emotional labor är vanligt 

förekommande och förväntade i många serviceinriktade arbeten som har samma 

karaktär som flygvärdinnor, där läraryrket kan leva upp till det kriteriet. Emotional labor 



  
 

21 

uttrycks vanligen genom ansikte till ansikte interaktion eller språklig interaktion som i 

ett telefonsamtal. Anställda är också direkt styrda av att producera rätt känslor gentemot 

sina klienter, genom träning och övervakning kan en anställd bli benägen att styra dessa 

känslor som aktiveras i samband med arbetet. Dessa klientrelaterade yrken som är 

influerade för alla arbeten med samma karaktär, är alla förväntade att producera en form 

av självbehag gentemot deras klienter. Vilket också kräver mycket från den som utför 

arbetet. Här blir Hochchilds emotionella teori och fenomenet av att en lärare gråter eller 

agerar irrationellt relevant. Genom att exempelvis börja gråta så visar läraren kroppsligt 

något som inte ingår i hennes yrkesroll då den uttrycker något som grundar sig i 

individens känslor (Hochchild, 1983).  

 

6 Metod och material 
Under detta kapitlet kommer studiens tillvägagångsättet att presenteras. Först 

presenteras valet av metod som sedan går vidare till urval och tillträde till 

intervjupersonerna. Sedan vidare till vilka etiska överväganden som togs i beaktande 

samt en metodologisk reflektion. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om 

bearbetningen av datamaterialet.  

 

 

6.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod för att jag ansåg att den var 

bäst lämpad till att besvara studiens frågeställningar då den erbjuder djupa 

beskrivningar av en persons livsberättelse. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en 

kvalitativ metod förutsätter ett försök att förstå meningen hos centrala teman i 

intervjupersoners livsvärld. Studien tar därmed fasta på intervjuer som 

undersökningsmetod. Utifrån problemställningen om hur processen ser ut när en 

legitimerad lärare inte upprätthåller idealbilden som yrket tillskrivits, kan man med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer få en djupare inblick om deras subjektiva 

tillvägagångssätt för att hantera olika situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). De 

semistrukturerade intervjuerna innebär ett relativt fritt samtal mellan två personer där 

kunskap skapas genom frågor och svar (Kvale & Brinkmann, 2014). De 

semistrukturerade intervjuerna skapar också tillfällen att ställa följdfrågor och erbjuder 

därmed möjlighet till djupare förståelse för processen som sker vid oväntade incidenter. 

Det innebär att man också kan identifiera potentiella utlösande faktorer och hur dessa 
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påverkar hälsan. Den semistrukturerade intervjuguiden skapar också förutsättningar för 

att under intervjun styra samtalen i den riktnings som avser studiens syfte. Med 

utgångspunkt i den tidigare forskningen så bygger många studier på kvantitativa 

metoder som statistiskt visar på mer övergripande och generella slutsatser. Därför ville 

jag fylla detta forskningsutrymme genom att förstå vilka metoder som medlemmarna 

använder i olika sociala sammanhang. Det blir också intressant att se hur medlemmarna 

identifierar sig som kompetenta medlemmar i lärarkåren och hur de förhåller sig till 

situationer som inte är förväntad av en medlem i kategorin (Rennstam & Wästerfors, 

2016).  

Intervjuguiden, låg till grund för intervjuernas centrala områden och som förhindrade 

intervjupersonen och intervjuaren att driva bort från studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den utgick ifrån fyra centrala teman som konstruerats utifrån den 

tidigare forskningen och de ställda frågeställningarna. Operationaliseringen av 

frågeställningen och den tidigare forskningen resulterade i vanliga rutiner som sker på 

arbetsplatsen, vilken arbetslivserfarenhet de har och deras bakgrund. Det tredje temat 

är hur dem agerar både framför elever samt med sina kollegor. Avslutningsvis ett tema 

som syftar till vilket socialt stöd och umgänge som finns i deras omgivning. Innan 

intervjuerna genomfördes en testintervju för att se hur ordningsföljden och frågorna 

kunde förbättras så att relevanta svar kunde utvinnas. Intervjuernas omfång varierade 

från en halvtimme till en timme. Längden skiftade beroende på intervjupersonens 

förmåga att uttrycka sig och hur djupt läraren valt att berätta om olika händelser. 

Tidsaspekten är också taget i beaktande eftersom att lärare har ett pressat schema och 

väldigt lite fritid, vilket gjort det svårt att få tillträde till lärare över lag. Intervjuerna 

som är gjorda är framförallt genomförda på intervjupersonernas fritid. Trots tidsbristen 

så är det ofta precis efter deras arbetstid vilket har inneburit att skolan blivit den plats 

där intervjuerna främst genomförts. Vilket har inneburit en eller flera avbrott och 

störningsmoment under intervjuernas gång. 

 

6.2 Urval och tillträde 

Undersökningen genomfördes i sex olika kommunala skolor i olika städer i Sverige. Ett 

kriterium för att medverka i studien var att man är legitimerad lärare och har en 

utbildning från en högskola eller ett universitet. Dessa inkluderar både förstelärare och 

ordinarie lärare. Tre av intervjupersonerna var förstelärare och resterande fem arbetade 

som ordinarie lärare. Skillnaden mellan ordinarie lärare och förstelärare är att 
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försteläraren jobbar utifrån ett uppdrag från kommunen och ses ofta som ett bollplank. 

Valet av årskurs ligger till grund för den identitetsutveckling som sker hos 13-16 

åringar, det är då de är som mest benägna att agera utåt för att hitta sin plats i samhället. 

Där formar de sin identitet om vad de gillar och inte gillar, vilket också kommer bilda 

deras självbild (Bup 2014). För att få tillträde till forskningsfältet och lärare som arbetar 

eller har arbetat med årskurs 7-9 i olika undervisningsämnen som undersökningsobjekt, 

tog jag tillvara på mina personliga kontakter. Jag hade sedan som förhoppning att detta 

vidare skulle resultera i ytterligare intervjupersoner som skulle kunna medverka. Detta 

kan metodologiskt sett beskrivas som ett snöbollsurval (Fangen, 2013). Fördelen med 

detta urvalet blir att det blir lättare att övertyga eventuellt nya intervjupersoner att delta i 

studien eftersom att dem blivit rekommenderade av bekanta. Det erbjuder också ett 

effektivt sätt att få tillgång till nya intervjupersoner om en person rekommenderar en 

eller flera personer. Då jag strävade efter att få åtkomst till cirka tio personer blev detta 

en givande metod. Antal intervjupersonerna kan variera beroende på den mängd och 

utvecklade svar utvanns från lärarna. Eftersom jag ansåg att jag nått en mättnadspunkt i 

åtta intervjupersoner så valde jag att inte lägga ner mer tid på att försöka nå fler 

eventuella intervjupersoner. Mättnaden grundade sig i det relativt likasinnade svar som 

jag fick av alla intervjupersoner. Jag strävade inte efter att intervjua både tjejer och 

killar men oavsett dessa förutsättningar så resulterade det i ett jämnt fördelat antal av 

både tjejer och killar. Snöbollsurvalet erbjöd också en stor del av olika sorters 

intervjupersonerna i det valda fältet (Fangen, 2013). Då snöbollsurvalet inte gav tillgång 

till tillräckligt många intervjupersoner så konstruerade jag en form av missivbrev och 

upptog mejlkontakt med skolor, men utan resultat. Jag kom att under de planerade 

mötena med intervjupersonerna att anpassa mig till deras önskemål vad gäller plats och 

tid. En hänsynstagande aspekt var även att genomföra intervjuerna enskilt eftersom jag 

anser att det öppnade upp till personligare samtal. Jag anser att det viktigaste var 

att  intervjupersonen skulle känna sig bekväm med att tala om känslor och händelser 

utan att bli påverkade av andra i en potentiell gruppintervju (Kvale & Brinkmann, 

2014).  
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Figur 1.Redovisning av intervjupersoner 

Namn Ålder År i yrket Lärarbefattning 

Sara 26  2  Ordinarielärare 

Emma 42 20 Förstelärare 

Tina 43 17 Förstelärare 

Anna 50 11 Ordinarielärare 

Christopher 51 4 Ordinarielärare 

Max 44 1,5 Ordinarielärare 

Nils 30 6 Ordinarielärare 

Måns 39 15 Förstelärare 

Figur 1 

 

Intervjupersonerna har relativt olika bakgrund och erfarenheter, vilket inte visat sig ha 

någon betydelse för resultatet. 

  

6.3 Etiska reflektioner 

Några etiska aspekter att ta hänsyn till under studien är det fyra huvudkraven som 

konstruerats av vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2005). Det första rekommenderade 

kravet är informationskravet vilket innebar att intervjupersonerna informerades om att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun. 

Efter det kom också en kort redogörelse av studiens syfte och genomförande. Den andra 

rekommendationen är kravet om samtyckande som syftar till att få intervjupersonernas 

godkännanden om att spela in vårt samtal, vilket också godkändes av 

intervjupersonerna. Konfidentialitetskravet behövde också säkras för att informera 

intervjupersonerna om dess rätt till anonymitet, där varken arbetsplats eller deras namn 

kommer att figurera i uppsatsen. Det sista etiska kravet som jag också ämnade att ta 

hänsyn till är nyttjandekravet. Att deras lämnade uppgifter enbart användas i samband 

med detta forskningstillfället.  

 



  
 

25 

6.4 Metodologiska reflektioner 

En första tanke kring urvalet var att jag skulle koncentrera studien till en skola i en 

specifik stad. Men eftersom att det direkt blev problematiskt i tillträdet in på fältet så 

fick studien ta fasta på en annan strategi. Anledningen till att snöbollsurvalet inte 

fungerade så som jag förväntat beror förmodligen på den tidsbrist och lärarbrist som just 

nu pågår inom yrket. Detta resulterade i ett mejlutskick till ett tiotal skolor, men med 

uteblivna svar från de flesta så blev mina personliga kontakter blev ännu viktigare att ta 

till vara på. Däremot fick studien till en viss del också förflyttas till en annan ort än 

tidigare väntat eftersom att jag ursprungligen kommer från en annan stad i Sverige så 

befann sig mina kontakter på en annan geografisk plats. Genom de personliga kontakter 

som jag sedan innan hade kunde jag därefter använda mig av snöbollsurvalet. Det 

innebar att deras kontakter också resulterade i mina intervjupersoner. Tiden har utgjort 

ett stort hinder i studien eftersom att när intervjuguiden konstruerades så genomfördes 

provintervjun på en timme men då lärare inte visade sig kunna avvara den tiden så 

krävdes en förändring av intervjuguiden. Jag lade också märke till att vissa frågor var 

överflödiga då jag genom  andra frågor fick tillgång till den informationen. Som påföljd 

togs därför vissa frågor bort och tidsaspekten blev kortare. Med en halvtimme som 

tidsgräns blev intervjupersonerna mycket enklare att övertala. Trots att intervjuerna 

överskred tiden så var det inget som intervjupersonerna anmärkte på. Något som också 

visat sig under studiens gång är den kontakt som jag tidigare haft med personen kan ha 

påverkat svaren, antingen negativt eller positivt. I den aspekt av att svara mer utförligt 

eller mindre ingående på grund av den bakgrundsinformation som jag sedan tidigare 

besatt. Men betydelsen av att jag var där kan tror jag har öppnat upp för djupare kontakt 

och förtroenden gentemot mig som intervjuperson. Vilket kan ha resulterat i djupare och 

detaljerade förklaringar av olika situationer eller känslor. Detta är en tanke som först 

visat sig efter intervjuerna och inget som jag tycker utmärker sig specifikt i någon av 

intervjuerna. Något som även blev framstående var det faktum att killarna och tjejerna 

agerade olika utifrån den roll som de har som lärare och gentemot mig som 

intervjuperson. De kvinnliga lärarna upplevde jag gav mig djupare inblick i deras 

subjektiva bild medan killarna svarade mer överlag på frågorna och utförde till exempel 

härskarteknik på mig. Ett exempel på en av killarnas svar var när han förklarade i 

generaliserande drag på hur han ansåg att en lärare skulle te sig istället för att beskriva 

sin subjektiva bild av sin yrkesroll. Det kan ha inneburit att jag som ung tjej kan ha 

betydelse, antingen kunskapsmässigt eller beroende på genusskillnaden. Vilket kan ha 
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påverkat deras åsikt och omdöme samt dess utformning av svar eftersom de inte anser 

mig tillräckligt kompetent till denna undersökning.  

 

6.5 Sortering 

Som tidigare nämnts spelades alla samtal in med hjälp av en mobiltelefon för att på så 

sätt kunna lägga mer fokus vid intervjupersonens berättelse om yrket. Arbetet med det 

insamlade materialet började med en transkribering av varje intervju. Anteckningarna 

tar även fast på skratt och längre pauser för att få en tydlig bild över hur intervjun gick 

tillväga, vilket tillförde att formuleringssätt och uttrycksätt bibehölls (Kvale &Brinkman 

2014). Vidare skedde en bearbetning av data genom att kategorisera och analysera data 

och dess innehåll med hjälp av nyckelord som exempel utmaningar. För att detta skulle 

bli möjligt så krävdes flera noggranna genomläsningar av varje intervjuutskrift för att 

sedan kunna koda in materialet efter teman eller kategorier. Dessa teman 

kategoriserades sedan utefter frågeställningarna syfte (Rennsatam & Wästerfors 2015).  

 

Den första frågeställningen tar fast på vilka utmaningar som yrket idag möter, vilket 

blev kategoriserade med hjälp av fyra olika teman. Dessa är krav på yrket, 

förändringsprocesser, arbetstid som resurs och upprätthållandet av professionaliteten. 

Därefter kategoriserades den andra frågeställningen om vilka hanteringsstrategier som 

är behjälpliga för att upprätthålla verksamheten och hantera utmaningarna. Dessa teman 

är följande: det sociala stödet, situationshantering, karriär och hur man hanterar tiden. 

För att göra sorteringen enklare att urskilja så markerades stycken, ord, meningar eller 

liknande i en specifikt färg, kodad till ett särskilt tema. Det innebär att man lättare också 

kan uppmärksamma mönster kopplat till lärarprofessionen. Några hänsynstagande som 

poängteras enligt Kvale och Brinkmann är begreppen som gäller kontrollen i kvalitativa 

studier (2014). Reliabiliteten hänförs till ett undersökningsresultat och dess 

tillförlitlighet. Medan validiteten kopplas till vilken utsträckning som studiens metod 

undersöker det som den är ämnad till att göra.  

 

6.5.1 Studiens reliabilitet  

Som ovan nämnt är reliabilitet kopplad med tillförlitligheten i resultatet. Det innebär att 

andra forskare ska kunna reproducera undersökningen vid andra tidpunkter för att i 

slutändan få samma resultat. Det som blir av intresse är det faktum om de intervjuade 

personerna ändrar sina svar eller om svaren beror på forskarens roll (Kvale & 
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Brinkmann, 2014). Visar sig svaren vara förändrade så tyder det på en låg reliabilitet, 

däremot kan förändringarna inte behöva vara ett tecken på låg reliabilitet. Det kan också 

innebär att intervjupersonen har fått nya insikter eller ändrat sin uppfattningen än vad 

som sagt vid ett tidigare intervjutillfälle. Därför måste reliabiliteten ses till den 

bakgrund och unika situation som råder under undersökningstillfället. Reliabiliteten kan 

också ifrågasättas under intervjuerna då man bör undvika att ställa ledande frågor 

eftersom att det kan påverka intervjupersonens svar, som därmed bidrar till låg 

reliabilitet. Däremot kan den även betraktas som något positivt eftersom att ledande 

frågor också kan bidra till att forskaren testar tillförlitligheten i personens svar (Kvale & 

Brinkman, 2014). I intervjuguiden tog jag medvetet med frågor som var väldigt lika 

frågor som redan ställs för att se om svaret eller resultatet blev det samma. Även om 

intervjupersonen redan svarat på den frågan i ett tidigare skede i intervjuerna så ställde 

jag ändå frågan. Ett exempel på en sådan fråga var exempelvis ”Hur hanterade du den 

situationen”, vilket ofta också framkom av den tidigare frågan som ställts om hur de 

agerat oförväntat utifrån sin roll som lärare. Det bidrog till djupare svar än de tidigare 

angett vilket kan ha bidragit till att de fått nya insikter eller tankar.   

 

6.5.2 Studiens validitet  

Validiteten inom den kvalitativa forskningen handlar om i vilken utsträckning en studies 

metod undersöker det som den är ämnad till att undersöka. Trovärdighet blir därför ett 

relevant och högst betydelsefullt begrepp att använda i samband med validiteten. Kvale 

och Brinkmann (2014) påpekar vikten av att alltid kontrollera och ifrågasätta 

resultateten under hela undersökningsprocessen. Men att alltid betrakta 

intervjupersonernas utsagor som sanna och trovärdiga. För att ta hänsyn till validitetens 

krav har metodvalen noggrant beskrivits och redovisats för att läsaren kan bilda sig en 

egen uppfattning om studiens tillvägagångssätt. Intervjupersonernas utsagor tolkas även 

som sanna och trovärdiga när dessa presenteras i resultatet.  

 

7 Resultat och analys 
I samband med resultatredovisningen kommer en analys också att presenteras för att på 

så sätt skapa en röd tråd genom arbetet. Det som utvunnits från det insamlade materialet 

kategoriseras utifrån två olika områden. Först redovisas de utmaningar som lärare står 

inför i dagens samhälle och sedan vilka hanteringsstrategier som används och krävs för 

att hantera skolverksamheten. 

 



  
 

28 

7.1 Utmaningar 

Här följer en redovisning av de utmaningar som lärare huvudsakligen står inför, dessa är 

krav på professionaliteten och hur resurser fördelas på arbetsplatsen.  

 

7.1.1 Professionalitet 

Lärare är ständigt i kontakt med individer, som kollegor, elever, ledningen eller till och 

med elevernas föräldrar. Kontakten och mötet med individer i omgivningen är 

oundvikligt. Arbetsplatsen kan således betraktas som en social arena där relationer hela 

tiden skapas, omformas och bryts. Lärare möter varaktiga krav och förväntningar i olika 

former. Detta avsnittet avser därför att behandlar krav och vikten av att upprätthålla 

professionaliteten som yrket förväntas. 

 

”Ja asså det är ju kravet på mig själv. På mig själv främst ju men sen ledningen också och klart 

eleverna.     Man vill ju se att de är motiverade och intresserade, alla ska ju få sitt, den svaga ska 

få sitt, och den taggande ska få mer och alla ska med på tåget. Kraven är där från alla egentligen 

” (Anna, 2017) 

 

Alla intervjupersonerna betonar att relationer är en viktig aspekt i läraryrket och det 

faktum att yrket inte är en envägskommunikation från lärare till elev. Det leder till att 

det också blir påtagligt att lärare känner av krav och förväntningar av olika slag från 

olika individer (Dudovitz, 2016). Både Nils och Emma menar att de ofta känner att de 

har höga krav på sig själva och att de inte alls känner denna press från andra. Strävan 

efter att hela tiden förbättra undervisning eller planering menar Max kan leda till att 

många lärare går in i väggen. Han lyfter också fram att perfektionismens tyranni blir 

påtaglig i läraryrket, för att ständigt känna att man inte gör tillräckligt (Hiltunen, 2017). 

Max tror att de är orsaken till varför många lärare säger sig ha dåliga arbetsförhållanden  

och att det då inte är förvånande att många väljer att lämna yrkesrollen innan pensionen. 

Organisationsstrukturen blir således också betydande för vilken lärarposition som 

läraren erhåller. Det vill säga, har läraren en betydelsefull roll inom arbetslaget i form 

av att vara exempelvis en förstalärare kan det också innebära högre förväntningar och 

krav från kollegor. Denna företeelse har visat sig i samband med en intervjupersons 

livsberättelse. Hon lyfter att hennes position som arbetslagsledare, innebär krav grundat 

i ledarpositionen och de förväntningar som kollegor och hennes chef ställer i relation till 

uppdraget.  
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Även krav som rör arbetsmiljön pekas ut som en viktig faktor som lärare känner behov 

av att tillgodose. Nils berättar att han måste ta sitt vuxenansvar för att kunna 

upprätthålla en arbetsvänlig miljö både för sin egen och elevernas del. Måns uttrycker 

sig på ett liknande sätt, där läraren måste vara ledaren i rummet för att skapa ett vettigt 

arbetsklimat. I samband med kraven som uppstår i klassrummet kommer också de 

administrativa kraven på tal. Kraven som framkommer ses utifrån lärarnas perspektiv 

som allt för byråkratiska där lärarna ansvarar för att dokumentera sitt eget handlande, 

elevernas kunskap och skriftliga omdömen. De byråkratiska kraven tar upp tid som hade 

kunnat läggas på uppgifter som lärarna själv anser ha lite tid för. 

 

”Först och främst är det ju krav på mig för att jag ska kunna ALLT  […] och det är jobbigt för 

ibland har man inte svaret på alla frågor” (Sara, 2017)  

 

Sara och Tina berättar att det främst är krav från eleverna som är de största och svåraste 

kraven att uppfylla. På grund av att eleverna numera är målmedvetna att vill veta vad 

som förväntas av dem för att uppnå särskilda betygskriterier. Samtidigt ställer dem 

frågor som läraren alla gånger inte kan svara på.  

 

Lärarna känner också pressen av att upprätthålla en professionell fasad gentemot 

eleverna och individerna som existerar i skolmiljön. Den professionella fasaden 

innefattar den bild som lärare förväntas att upprätthålla genom att agera professionellt i 

sin yrkesroll, något som visat sig vara svårt speciellt som relativt ny i yrket. 

Professionaliteten kan således upplevas som väldigt svårt eftersom det inbegriper 

situationer som inte utbildningen medfört strategier att hantera.  

 

”Att det inte alltid kan vara Sara, Sara, utan att man kanske måste ha en större skillnad från 

professionaliteten och min personlighet” (Sara, 2017) 

 

Lärarna menar att oförmågan att upprätthålla professionaliteten synliggörs i form av 

gråt eller ilska. En av de kvinnliga intervjupersonerna berättar att hon vid flera tillfällen 

börjat gråta i frustation på grund av att elever kastat stolar, bänkar eller skrikit vulgära 

ord till henne. I dessa situationer har hon aktivt valt att lämna klassrummet för att inte 

visa sig svag inför eleverna. I de situationer när hon valt att lämna klassrummet 

gråtandes har hon tagit elevernas beteende personligt när deras agerande egentligen 

riktat sig mot hennes roll som lärare. Numera väljer hon att se mellan fingrarna och inte 
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låta sig påverkas av deras agerande. Gråt uttrycks inte här som en vanlig företeelse 

grundat i elevers agerande utan kan även framhävas på andra sätt. Anna tvingades ta 

upp kampen mot en elev som betedde sig hotfullt mot mindre elever i korridoren, där 

stod hon upp för de mindre eleverna vilket ledde till att de blev en högljudd diskussion 

som gjorde henne skärrad. Hon lyckades dock inte visa sig sårbar förens efter han 

lämnat platsen. Eleven lyckades i denna situationen påverka Anna så att hon inte kunde 

behålla professionaliteten i yrkesrollen. Hon berättar i samband med situationen att det 

varit påfrestande, men att hon ville stå på sig för att inte låta honom vinna genom att 

visa sig sårbar. Fortsättningsvis visade det sig ha hämmat henne eftersom att han sett 

henne gråta när de skiljt åt. Det innebar att hon byggde upp en rädsla i situationer när 

hon vistades i offentliga utrymmen i verksamheten eftersom hon visste att de kunde 

stråla samman där.  

 

Tillskillnad från de två ovanstående intervjupersonerna säger sig varken Emma eller 

Tina har problem med att visa känslor inför sina elever. Skulle de ske så är det 

framförallt i uttryck av gråt under tillfällen som behandlar området döden eller liknande. 

Lärarna ämnar då att visa eleverna att det inte är något fel med att uttrycka en sårbar 

sida och de anser sig inte uppträda oprofessionellt för att det gråter. Däremot påstår sig 

Emma reglera sitt språkbruk i relation till eleverna då de i större utsträckning är något 

som de regerar på. Hon berättar att hon ibland omedvetet svär inför eleverna, något som  

för henne är vanligt förekommande utanför skolans dörrar. Ännu en situation som 

exemplifierar regleringen av uttryck är ett tillfälle då Christopher fick utbrott på en elev 

som betett sig nonchalant och djärvt mot honom. 

 

”Då fick jag ett psykbryt, eller jag stod och skrek på henne, då brast jag liksom totalt […] jag blir 

ju så ilsken enda in i själen som man kan bli men det var det hon sa, som gjorde att jag reagerade 

så” (Christopher, 2017) 

 

Christopher ger till känna att han ofta tänker på sitt sätt att uttrycka sig och bete sig på 

arbetsplatsen. Han blir däremot inte ledsen inför eleverna, utan hans handlande visar sig 

främst i form av ilska. Ingen av de andra manliga lärarna berättar att de gråtit i relation 

till skolmiljön. Max menar i samband med uttryck om professionaliteten, att de innebär 

att läraren ”måste vara ledaren i rummet”, vilket också uppmärksammas under Måns 

och Nils intervju. De tre killarna har gemensamt som uttryck att skrika på elever som 

uppför sig illa och att det aldrig uttryckt sig i form av gråt. Max berättar att han fått ryta 
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till vid en situation, så att det kändes som att det skakade i väggarna, i syfte att fånga 

elevernas uppmärksamhet. Nils berättar fortsättningsvis, att ”det brinner i hans 

bröstkorg” när ett utbrott tar sig i uttryck. Han uttrycker sig också genom att framstå 

som en förebild för eleverna och avser att ständigt uppträda professionellt som en vuxen 

medmänniska. Något som han anser sig blivit lättare under åren i yrket, då han tidigare 

var benägen att tappa humöret och som visat sig grundas i osäkerhet i 

undervisningssituationen. 

 

7.1.2 Förändringsprocesser 

Skolan är en verksamhet som ska spegla samhället och dess förändringsprocesser, för 

att möjliggöra det har ledningen en stor betydelse för verksamheten (Fjellström, 2006). 

Några intervjupersoner beskriver att ledningen har stor relevans för hur skolans 

arbetstrivsel och atmosfär skapas. Emma konstaterar att ett bra arbetsklimat skapas med 

en skicklig ledarskapsförmåga. 

 

”Jag tyckte liksom att det började och märktes med henne att mycket stabilitet och trygghet och 

så.. försvann för att hennes ledarskap var ju väldigt speciellt liksom” (Emma, 2017) 

 

Rektorn på hennes dåvarande arbetsplats lyckades skapa en sammanhållning hos 

personalen som utmärkt sig. Emma fortsätter: ” När rektorn slutade så förändrades 

mycket och roteringar förekom i arbetslagen som i sin tur mynnade ut i sämre 

trygghetskänsla för lärarna”. Detta var även en orsak till att hon valde att skifta 

arbetsplats. Tina som också arbetat i samma skolverksamhet hade också möjligheten att 

jobba under styret av samma rektor. Hon beskriver rektorns engagemang och känsla för 

personalomsorg och den stabilitet som hon tillfört verksamheten. Tina berättar då om 

ledningens betydelse för det arbete som hon som lärare utför, när ledningen är rörig och 

ständigt ersätts på grund av vikarier eller avhopp, så rubbar det även lärarkårens arbete. 

Eftersom att saker ständigt förnyas och byts ut, har inte lärarna längre tydliga riktlinjer 

eller strukturer att förhålla sig till. Betydelsen av arbetslagets sammanhållning 

värdesätts då högt. Anna som uttryckt sig vara med om en obehaglig upplevelse menar 

att rektorn inte tog henne på allvar och åtgärdade situationen. Hon menar att det kändes 

som hon också spenderat onödigt mycket tid på att rapportera men utan resultat. Vilket 

dessutom blev en betydande för hur hon i fortsättningen agerade i samband med arbetet.  
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Lärarbristen som inledningsvis presenterats har inneburit att outbildade vikarier har 

hoppat in för att hindra utebliven undervisning. Max berättar att när vikarier behövt 

tillsättas så stannar de oftast bara ett fåtal dagar innan de säger upp sig. Vilket ofta 

framkommer vara av teknologiska aspekter, då vikarier inte respekteras av eleverna. I 

samband med bristande respekt handlar de flesta problematiska situationerna om 

användningen av datorer innan lektionen börjat eller det faktum att telefonen ska ligga i 

skåpet under lektionstid. Max menar att det finns många störningsmoment som numera 

kan störa undervisningen eftersom internet finns tillgängligt på ett annat sätt än vad det 

gjort för 20 år sedan.  

 

” Vi har en kollega som är 55 och hon säger att hon tror inte att hon kommer, kanske bara om 2-3 

år, orka.. hon säger också att allt som kommer nytt, det är IT och det är poddar eller paddor som 

ska laddas och programmeras. Programmeringen liksom det är så många grejer som också ska 

göras samtidigt som man ska lära dem skriva, läsa och räkna.” (Anna, 2017) 

 

Även en annan intervjuperson bekräftar teknikens framväxt som en utmaning. Tekniken 

utgör alltså svårhanterliga utmaningar framförallt för den äldre generationens lärare. 

Teknologins utmaningar bekräftas också i åtföljande stycke. Tekniken tar många gånger 

mycket av undervisningstiden för att inloggningar inte fungerar eller det faktum att de 

är urladdade. Samtidigt har teknikutvecklingen möjliggjort att lärare kan hitta 

inspiration och undervisningsmaterial lättare med hjälp av internets lättillgänglighet. I 

den nationella läroplanen finns tekniken som riktlinjer och som automatiskt ska kunna 

hanteras inom skolvärlden, då den blir allt viktigare och influerar på alla plan i dagens 

samhälle. Christopher som jobbat som IT- chef anser att det är viktigt att man får in IT- 

kunskaper i undervisningen även om det inte finns som enskilt ämnesområde. Samtidigt 

som han ansvarar för all IT i skolan så strävar han efter att på sina 

undervisningstillfällen blanda in IT som kunskapsundervisning 

 

Läraryrket innefattar en mängd olika arbetsuppgifter som alla ska innefattas under 

lärarens arbetstid. Samtliga intervjupersoner berättar om den tidsbrist som yrkesrollen 

ha kommit att innebära. Vilket bekräftar bakgrunden i studien om att arbetstiden blir en 

viktig resurs (SOU 2004:116).  Lärarna berättar att de ofta måste ta med jobbet hem och 

slutföra arbetet under kvällar och helger för att hinna med att planera, dokumentera och 

bedöma uppgifter. Det tas ett stort ansvar för arbetet men det innebär också stress och 

tid som går förlorad från lärarnas fritid. För att utföra arbetet som krävs tenderar många 



  
 

33 

att spendera sina arbetstimmar och förtroendetimmar på jobbet eftersom att materialet 

också finns tillgängligt där. De kan då efter att ha lämnat skolan också lämnat arbetet. 

Oavsett om strävan efter att lämna arbetet på arbetsplatsen finns där så blir det inte alltid 

så. Nils däremot har svårare att släppa de sociala situationerna och händelserna som 

skett under dagen. Han berättar att utmaningen med arbetet är att tankeverksamheten tar 

mycket tid och energi från honom som också innebär att han lider av sömnsvårigheter. 

Han beskriver också svårigheterna med att hitta balansen mellan uppgifterna och att det 

alltid dyker upp saker som stjäl tid från planeringstimmarna vilket inte läroplanerna tar 

hänsyn till.  

 

7.1.3 Externa påverkansfaktorer  

Ett område som dessutom kräver värdefull tid från lärares arbetstid är föräldrars 

inblandning i sina barns undervisning, vilket medför både en positiv och en negativ 

aspekt av skolverksamheten. Alla intervjupersoner lyfter vikten av föräldrarnas 

inblandning i olika perspektiv. Samarbetet mellan lärare och förälder är den viktigaste 

och mest grundläggande aspekten som intervjupersonerna redogör för. Har inte 

föräldrarna samma bild om elevens personlighet och svårigheter så blir det en utmaning 

att lyckas med barnets även i undervisningen. 

 

”Asså föräldrarna har på många ställen ganska mycket att säga till om. Och låter man dem göra 

det så kan dem ju äta upp en. Så det handlar om att vara ganska tydlig med att göra klart med vad 

vi gör. För vi vill ju gärna samarbeta mer men det är vi som bestämmer. Det är en del som vill 

bestämma att ´Jag skulle vilja ha utvecklingssamtal på torsdagskväll klockan 7´ fast jobbar 

tandläkaren då? Nej. En del vill ju gärna ta mycket egna beslut ” (Tina, 2017) 

 

Föräldrarna måste därför ta sitt ansvar för att se problematiken med sitt barn och 

samtidigt skapa en god kontakt med läraren. Det kommer då ge trygghet för alla parter 

och förtroende hos föräldrarna som ses till barnets bästa. Anna tycker att föräldrarna 

under det senaste decenniet har lagt sig i för mycket i lärarnas arbete, till den grad att de 

ifrågasätter lärarens handlande. Till exempel att det skulle finnas en bakomliggande 

faktor som ligger till grund för handlandet av deras barn i en viss situation. Exempelvis 

ett barn har sparkat ett annat och att det naturligtvis inte var ens egna barn som började. 

Anna känner att i sådana situation måste hon fostra föräldrarna också. Chistroper menar 

att högstadieeleverna är så pass vuxna att de måste få ta lite eget ansvar över sin 

utbildning samtidigt som att föräldrarna eller lärarna inte kan göra allt för dem. I en 

situationen då Christopher skrikigt på en flicka, tror han sig hennes beteende ligger till 
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grund i hennes föräldrar, att hennes föräldrar varken vet hur de ska hantera henne eller 

är kapabla till det. Föräldrarna visar sig också vara en stor utmaning och orsaksfaktor 

till att lärare väljer att säga upp sig och byta karriärinriktning. Den tendens hos föräldrar 

som ligger i att de ska lägga sig i lärarnas arbete kan bli så pass påtagligt att lärarna låter 

sig ätas upp av dem. I samband med föräldrarnas betydelse spelar också deras bakgrund 

en roll för lärarnas undervisningssituationer.  

 

Utifrån intervjupersonernas subjektiva bild av sina elevers bakgrund så kan man 

konstatera att olika geografiska områden möter olika problem i samband med 

skolgången. De elever som behöver mer stöd och kräver mer engagemang 

kunskapsmässigt från lärarnas sida är framförallt de som kommer från en bakgrund med 

krig. Sara berättar att när de först kommer till skolan så uppför de sig väldigt fint, de 

ställer sig upp om de vill prata och kommer i tid. Vilket hon tror beror på att läraryrket 

har ” en hög status i mellanöstern”. När de sedan anammar det svenska synsättet och ser 

hur svenska barnen uppför sig så skapas ohållbara situationer i klassrummen eftersom 

de har svårt att se vart gränsdragningen mellan dåligt och bra uppförande ligger. I 

skolan som Sara jobbar i bor det flesta på ett socioekonomiskt utsatt område. Hon säger 

”Och dem bor ju på invandrartäta områden, och har kanske inte föräldrar som är 

utbildade. Men har föräldrar som kanske inte kan språket eller som kanske bara sitter 

hemma. Och då kanske inte bryr sig så mycket”. Ett genomgående tema över elevers 

bakgrund är att familjers sämre ekonomiska ställning ofta också innebär att eleverna är 

svagpresterande. 

 

”Jag har inte nu svenska som andra språks klasser, nu har jag dem vanliga klasserna och där är 

det nu väldigt blandat, men jag kan säga såhär att i X här så om man ska prata om lite klassystem 

så, är det faktiskt ganska mycket arbetarklass här och det är ganska mycket då.. ganska mycket 

föräldrar som inte har utbildning, alltså högskoleutbildning och så vidare. Det kan generellt 

märkas, det kan vi ibland prata om här att det också gör lite grann. Då har du barn som kanske 

inte har lika bra stöttning hemifrån, dels med studierna, de kanske inte har föräldrar som har 

likadan studievana, som sitter hemma och pushar med läxor och det här, det är det ena och det 

andra att det är ganska mycket nyanlända här i X. Så vi kan säga att vi har en skola med ganska 

mycket generellt lite svagare elever” (Christopher, 2017) 

 

Max menar att uttrycket ”svaga elever” kategoriseras som elever med olika problem 

som utgör att det kräver mycket av lärarnas tid utöver undervisningen. Det är också 
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vanligt förekommande med droger och alkohol som gör att eleverna på skolan är utgör 

en utmaning för hans yrkesutövande.  

 

I en förort till en annan storstad i Sverige jobbar Christopher, han menar att de 

nyanlända oftast utgör utmaningarna i yrket eftersom att språket blir ett hinder för dem 

att uttrycka sig. Utmaningarna menar han grunda sig i osäkerheten i språket som gör att 

de måste hävda sig inför de andra eleverna, vilket främst gäller killarna. Han och de 

andra kvinnliga lärarna ser främst honom som killarnas extrapappa då de avser att han 

har förmåga i att prata killarna till rätta. Anna bekräftar bilden av svårigheterna i 

språket,  i samband med nyanlända, att det är svårt för en eller två nyanlända att komma 

in mitt i en termin i en sammansvetsad klass på högstadiet än vad det blir om man börjar 

redan i förskoleklass. Hon tror det beror på att i högstadiet roteras undervisningen 

mellan olika lärare och som gör att de inte har koll på elevers samverkan med andra 

elever.  

 

Till skillnad från det socioekonomiskt utsatta områdena finns det lärare som arbetar 

under andra förutsättningar. Det vill säga skolor som ofta befinner sig på ett geografiskt 

socioekonomiskt välbärgat villaområde eller i centrala delar av en storstad. Nils och 

Måns som jobbar på samma skola beskriver ungdomarna som elever med olika 

ursprung. Det finns dem som bor i jourhem till dem som har stabila familjeförhållanden. 

De utmaningar som lärarna främst möter här är sociala svårigheter, elever som har det 

svårt att få kompisar och generera ett kontaktnät. Tina och Emma som arbetar på en 

liknande skola i ett villaområde, berättar att familjerna oftast har det bra ekonomiskt 

ställt, eleverna har bra stöttning från föräldrarna och föräldrar som har universitets- eller 

högskoleutbildning. Emma ser inte detta som något positivt då hon hävdar att det är bra 

med kulturell mångfald för att eleverna ska lära sig om att alla inte alltid har goda 

ekonomiska fördelar. Hon arbetade tidigare på en skola där elevernas bakgrund var 

olikartad och där hon kände sig mer behövd eftersom att hon då kände en närmare 

kontakt gentemot eleverna. 

 

7.2 Analys av utmaningar 

Resultatredovisningen analysers utifrån att man kan skildra mötet med att krav kommer 

från alla instanser i skolvärlden, men där framförallt är kraven störst på sig själva.  

Lärarna ska framställas utifrån de normer och tankar elever, andra lärare, föräldrar och 
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läroplanen har ställt på dem. Lärarprofessionen innebär som tidigare nämnt att man har 

en viss yrkeskompetens och utför ett arbete som ingen annan kan genomföra, men vad 

ryms inför dessa ramar och av vem kategoriseras dessa?  

Goffmans teori om intrycksstyrning kan hjälpa till att skapa en förståelse för hur lärare 

förväntas vara utifrån olika personer som äntrar den tillfälliga scenen (Goffman, 2004). 

I det som betraktas som en framställning i möte med eleverna, kan läraren med hjälp av 

olika röstlägen och beteenden styra hur han vill att eleverna ska uppfatta honom som en 

auktoritär person (Goffman, 2004). Vilket således kan få betydelse för vilka utmaningar 

som uppstår i relation till hans yrkesstatus. Ser eleverna honom som en kompis eller 

lärare? Hur mycket makt tillskrivs läraren egentligen? I klassrumssituationer tenderar 

oftast bara en lärare att verkar och runt 20 elevers lärande ska främjas, det gör att 

läraren befinner sig i en utsatt situation. Kraven blir i relation till eleverna svåra att 

uppnå eftersom att en lärare hela tiden också måste ha kolla på alla elever samtidigt och 

parallellt stimulera varje individs personliga utveckling. Samtidigt har eleverna den 

påverkan på lärare att de kan låta destruktiv information bryta ner den förväntade bilden 

av en lärare. En utträdelse från en klassrumssituation kan innebära att eleverna låtit sig 

påverka läraren till den grad då hon inte längre uppfyller de förväntningar som yrket 

tillskrivit. Framställningen eller intrycksstyrningen blir skadad av den destruktiva 

informationen där läraren inte kan upprätthålla en professionell fasad i yrket. Denna 

händelse bekräftas också av den påverkade personen som påstår sig inte vilja visa sig 

påverkad, då hon påpekar att det inte är ett beteende som förknippas eller förväntas av 

rollen inom professionen. Lärare som däremot tenderar att ha förmågan att se genom 

fingrarna och inte anamma påhopp kan därmed relateras till Goffmans begrepp om den 

dramaturgiska disciplin. Då lyckas läraren bibehålla det formella beteendet för att inte 

visa sig sårbar (Goffman, 2004). Då döljs den informella disciplinen och man besitter en 

förmåga att inte ta illa vid sig i den privata sfären, även om det kanske synliggörs först 

när individen är själv. Dessutom är det inget som intervjupersonerna lyft under 

intervjuerna och därför inte bör diskuteras fortsättningsvis. Utifrån lärarnas 

livsberättelser avser de att den bakre regionen är känslor och uttryck i form av ilska och 

gråt, och något som inte betraktas framföras i förhållande till upprätthållandet av den 

professionella fasaden. Det kan då förklaras utifrån att visa lärare kan hanterar 

intrycksstyrningen och de har förmåga att kontrollera den dramaturgiska försiktigheten 

(Goffman, 2004). Alltså att ”återgå” till de professionella läget efter att de visat sina 

känslor. För dem kanske det inte heller innebär en jobbig situation eller känner sig 
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påverkade av destruktiv information, som för de andra lärarna eller så har de förmågan 

att kontrollera den bättre. Denna företeelse blir en bekräftelse på att lärare tenderar att 

upprätthålla en fasad gentemot eleverna genom att anamma en professionellt yttre i 

framställandet på scenen. Även det faktum att lärare reglerar sitt språkbruk beror på att 

hon vill framstå som en förebild men även leva upp till elevernas uppfattning av henne. 

När eleverna reagerar på en lärares språkanvändning så framställs denna inte som 

accepterad i den främre regionen.   

 

Sammanfattningsvis kan denna del av Goffmans betydelse om dramaturgiska 

perspektivet, tydliggöra hur den professionella fasaden inte alltid lyckas upprätthållas av 

lärarna och där emotionella känslor har påverkat alla lärares professionsidentitet i olika 

utsträckning (Goffman, 2004). Vilket lett till att de känslor som förväntas uttryckas av 

en lärare inte går att bevara i särskilda situationer. Lärarna ska ses som elevernas 

förebild om hur man för sig i vuxenlivet måste strävan om att lämna sina privata 

problem, eller språkanvändning, hemma inte synliggöras på arbetsplatsen. Goffmans 

teori om teatervärlden beskriver lärarnas situation med hjälp av intrycksstyrning, 

destruktiv information och det faktum att läraren måste behärska den dramaturgiska 

disciplinen samt den dramaturgiska försiktigheten (Goffman, 2004). Lärarna har också 

olika färdigheter och förutsättningar att hantera destruktiv information, dramaturgiska 

disciplinen och den dramaturgiska försiktigheten. De ställs olika förväntningar och krav 

i olika möten med intrycksstyrningen. I den framställning som synliggörs i möte med 

kollegor så förväntas de uppträda på ett speciellt sätt, i möte på scenen med föräldrar 

finns det andra normer att leva upp till, i möte med eleverna som ovan redogjorts för 

tendrar lärare att leva upp till deras förväntningar och normer. I sammankomst med 

läroplaner och riktlinjer så finns tendenser att en viss sida av läraren att styra sina 

normer för att ses som accepterad. Det finns alltså många som ställer krav och 

förväntningar på läraren vilket gör att det blir svårt för läraren att bara intrycksstyra en 

typ av roll. Det skulle därför kunna betraktas som en rollkonflikt eftersom att de hela 

tiden måste ge olika typer av intryck av sig själv som lärare i olika typer av 

framställanden i den främre regionen. De ska vara akademiska, det ska vara roliga och 

det ska vara allvarliga och stimulera deras lärande. 

 

En analys som kan göras i relation till resurserna som utmaningar kan ses i relation till 

Becker, Goffmans teambegrepp och nya reformers inflytelse på samhället. I relation till 
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ett positionsbyte kan vi se hur detta också förekommer i Beckers doktorsavhandling, i 

den tidigare forskningen, som visar på att lärare väljer att förflytta sig till andra 

arbetsplatser för att skaffa bättre arbetsvillkor (Becker, 1952). Dock innebär det att hon 

måste socialiseras in i en ny kollegiestruktur och skapa nya strategier för hur andra typer 

av elever måste hanteras, vilket oftast inte tas i beaktning av en lärare som strävar efter 

en mer önskvärd position (Skolverket, 2013). Det önskvärda utifrån intervjupersonernas 

bild är därför en strävan att arbeta på ett socioekonomiskt bra utsatt område då det inte 

kräver lika mycket svårigheter inom yrkespositionen. Samtidigt som socioekonomiskt 

välbärgade områden gör att föräldrar lägger sig i läraren arbete. Det bör därför vara en 

tydlig gräns för vilka som bestämmer var, samtidigt som man upprätthåller ett gott 

samarbete med hemmet. Det kan förstås och tydas i relation till lärarnas 

rekommendationer i yrkesetiken för att främja lärarprofessionens maximala intressen. 

Där ett av kriterierna är att skolans klienter, i form av elever, och deras föräldrar måste 

gagnas av skolans verksamhet. Det faktum att skolväsendet kan kategoriseras som en 

klientrelation är att lärarna och föräldrarna vill främja samma mål för deras barn och 

elever. En möjlig orsaksfaktor till utmaningarna som uppstår i relation till föräldrarna 

kan grunda sig i att föräldrar känner sig hotade av den legitimerade makten som lärare 

besitter i samband med yrkesprofessionen (Becker, 1952). Samtidigt kan strävan efter 

hållbara arbetsvillkor grunda sig i att krav som regleras från staten begär mer av lärarna 

inom samma tidsram som tidigare (SOU 2004:116). Exempelvis att lärare ska vara 

formativa i sin bedömning vilket stimulerar elevernas lärande positivt medan lärarna får 

kämpa under knappa tidsförhållanden. Exempelvis att undervisningen anpassas efter 

eleverna, har inneburit arbete som måste läggas på lärarna efter utsatt arbetstid. Det i sin 

tur drabbar elevernas kunskapsutveckling då de hamnar i skymundan för alla nya 

uppgifter som en lärare ska hinna anamma. Nya uppgifter tar tid från 

planeringstimmarna är något som läroplanerna inte verkar ta hänsyn till och som 

behöver betraktas i förhållande till lärarnas yrkesroll. Lärarprofessionen inbegriper mer 

än någonsin men under samma tidsförhållanden samtidigt som nya reformer och 

förändringar införs. Teknikutvecklingens framfart har inneburit att man inte hinner 

främja lärare möjligheter att träna på nya strategier eller metoder som tekniken faktiskt 

innebär. Det verkar som att teknikens framväxt och läroplanerna utvecklas i en takt som 

innebär att lärarna inte hinner ta till sig den nya informationen, samtidigt som inget 

annat tas bort från styrdokumenten.  
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Lärarkårens och skolans betydelse av enhetlighet kan förklaras med hjälp av Goffmans 

teambegrepp (Goffman 2004). Lärarna och skolan ska ses som en enad och 

sammanhållen lärarkår och skola gentemot föräldrar, elever och omgivning skapar goda 

relationer och är av stor betydelse för vilka utmaningar som högstadielärarna möter. Det 

innebär också ett förtroende hos föräldrar, elever, omgivning, som medför att lärares 

professionsroll inte ifrågasätts. När ledningen är rörig får arbetsgruppens 

sammanhållning en betydande faktor som gör att det kan finna stöd och support från 

sina medarbetare istället. Ett annat hänsynstaganden med ledningens betydelse är det 

faktum att ledningen har en viktig och högst relevant ställning i situationer när elever 

kränker lärare. Ledningens handlande i sådana situationer behöver vara av högsta 

prioritet för att lärare inte ska känna sig hotade, varken verbalt eller fysiskt. Annars kan 

det bidra till sämre undervisning och yrkesutövande eftersom läraren inte längre kan ta 

sig an den idealrollen som lärare sägs behöva. Det är även något som visat sig vara en 

vanlig företeelse och uppmärksammats av Wilsons (2011) i forskningsöversikten. Då 

verbala hot är minst lika påfrestande som fysiska för individens hälsa. 

 
7.3 Hanteringsstrategier 

Nu återkommer en resultatredovisning och analys för vilka strategier som lärarna 

utvecklat och som är viktiga för att klara av läraryrkets alla utmaningar.  

 
7.3.1 Socialt stöd 

Det sociala stödet har visat sig vara av betydelse för lärares yrkesroll. Ett genomgående 

tema för detta avsnittet är att alla känner att de har bra kontakt med sina kollegor och 

känner ett förtroende för dem. Alla i olika utsträckning och olika mycket.  

 

”Att man är en enad lärarfront mot eleverna, inte för att det ska vara något dumt men man ska ha 

samma regler och värderingar. Så tror jag det är viktigt att lära känna varandra och hjälpas åt och 

står upp för varandra” (Christopher, 2017) 

 

Alla intervjupersoner har åskådliggjort att de vänder sig speciellt till andra lärare om råd 

och stöd. Lärarkåren och relationerna som de bildar i skolan utgör ett kontaktnät där 

lärare och arbetslag fungerar som ett bollplank för att utbyta idéer och tankar. Sara 

menar att det som är så himla fint med lärare är att lärare, oftast skyddar varandras 

ryggar i situationer med elever och att det är sällan man ifrågasätter lärarens handling 

även om det kan vara lärarens fel. Lärarna påpekar att man oftast får stöd och råd av 

varandra om hur man ska hantera vissa situationer och att allas förutsättningar är olika. 
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En annan vanlig företeelse lärare mellan är att det peppar och hjälper varandra, ger 

varandra beröm och inte är rädda för att be varandra om hjälp. Lärare har varandra att 

luta sig mot i svårigheter skapar också en stark organisationskultur.  

 

Emma, Måns och Nils berättar också att dem ibland har after work med arbetslaget och 

umgås lite på fritiden utöver arbetstiden för att skapa bättre relationer lärare emellan. 

Det vill säga för att skapa en bättre sammanhållning. De som umgås med sina kollegor 

har visat sig vara beroende på lärarens civilstatusen och i vilken fas man befinner sig i 

livet. Däremot tenderar alla intervjupersoner att umgås och finna stöd i vänner som inte 

har någon koppling till arbetet. Nils menar att han ofta inte visar sin privat del för 

kollegorna, de sidor där han känner sig stressad och mår dåligt,  eftersom han inte vill 

att de ska döma honom.  

 
7.3.2 Hantering av situationer 

Alla intervjupersoner har presenterat att det inträffat möten med elever som inbringar 

svåra situationer. Benägenheten att hantera utmaningar som uppstår i yrkeslivet har 

resulterats i att ett antal strategier används frekvent i arbetstillvaron. Dessa varierar 

beroende på vilka tidigare yrkeslivserfarenhet en lärare besitter samt vilka 

förutsättningar de finns att hantera situationen.    

 

En slutsats som kan utvinnas utifrån intervjuerna är det faktum att de som har befunnit 

sig i yrken där man arbetar med ungdomar en längre tid och har bättre förutsättningar att 

nå fram till ungdomarna. Max och Christopher har lite erfarenheter inom 

skolverksamheten men har tidigare arbetet med ungdomar genom andra verksamheter, 

de har bidragit till kunskap och kompetens som ger de goda förutsättningar även inom 

skolan. Däremot anser Sara att hon inte har tillräckligt med erfarenheter för att hantera 

svåra situationer som uppstår i klassrummet eftersom att hon fortfarande är väldigt ny 

och har svårt att se mellan fingrarna och inte bry sig om allt. Hon har tillsammans med 

andra lärare även uppmärksammat att det inte hjälper att skrika på eleverna eftersom det 

tenderar att göra situationer värre än vad de redan är. Emma berättar att hon istället 

använder sitt röstläge för att förtydliga sin åsikt för eleverna. Även Tina berättar att hon 

ibland måste bearbeta sina känslor genom att ta djupa andetag och föra en dialog eller 

ett samtal med eleverna för att prata dem till rätta. Hon säger också att hon genom sina 

erfarenheter har lyckats jobba fram olika verktyg som gör henne tryggare i 
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lärarsituationen. Dessa verktyg är huvudsakligen att arbetar med ett lågaffektivt 

bemötande och använda tekniken som hjälpmedel.  

 

Max belyser däremot tydligheten som den viktigaste faktorn för att undvika oförutsedda 

situationer och att man måste oavsett förutsättningar måste visa en bestämdhet för att 

inte synliggöra tveksamhet. Han berättar också att varje lärare skapar sina egna 

strategier för att hantera utmanande situationer och att vissa tenderar att bli mer fysiska. 

Det skapas också strategier för att undvika utmaningar uppstår genom att ventilera med 

sina kollegor. Arbetslagets blir av betydelse då man jobbar nära både kollegor och 

elever betyder mycket för att upprätthålla den goda stämningen och stabiliteten i 

verksamheten. Nils som stundtals påvisar vikten av att relationer är det viktigaste i 

skolans värld för att nå fram till ungdomarna beskriver utmaningarna såhär.  

 

”Inte nu, men när man var ny lärare så skulle jag vilja säga att det var.. numera sker det inte lika 

ofta, men på min första skola så händer det att jag tappade humöret oftare och nu i efterhand så är 

det ju ett resultat av osäkerhet och att man inte har så många år under bältet. Att man inte har 

erfarit sakerna, man har inte gått på den här minan, det tror jag är, man måste få misslyckas som 

lärare. Men du får inte gå på samma mina om och om igen, många gånger, utan du måste lära dig 

för att sedan reflekterar, och fundera hur jag ska göra nästa gång för att bli bättre. För om inte du 

blir bättre då blir inte heller ungdomar och barn i skolan bättre och då har vi misslyckats med 

läraruppdraget.”(Nils, 2017) 

 

Både Nils och Måns som jobbar i samma skola berättar om att de ofta lyfter fram 

allvaret i situationer med hela klassen för att de har ett gemensamt ansvar att hjälpa till 

och stå upp för varandra. Måns menar att han då använder ett skådespeleri när han 

uttrycker sina känslor för förstärka allvaret. Anna och Christopher använder också 

strategier genom att bita sig i tungan och ta djupa andetag för att hantera att ett utbrott 

inte ska utbryta. Christopher uttrycker dock att man hela tiden lär sig att hantera 

konflikter och även sina känslor för att inte döda, men stoppa diskussioner. Ofta 

används också hot i form av samtal hem eller kvarsittning för att på så sätt tala eleven 

till rätta.   

 

7.3.3 Karriär 

Den gemensamma bilden av att göra skillnad och skapa en förändring belyser alla 

intervjupersoner som mål med sitt arbete. Deras olika karriärer och yrkeslivsfarenheter 

ser väldigt olika ut men samtidigt finns en dragning om att vilja utvecklas och ändra 
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befattning i skolverksamheten. Samhället gör också det möjligt eftersom att det finns en 

enorm lärarbrist inom skolan så öppnas nya befattningar upp och lärarna kan då på så 

sätt möta och tillfredsställa andra kunskaper. Det innebär i sig också att lärarna måste 

söka nya strategier för att hantera eleverna på en annan skola genom att bygga upp ett 

socialt nätverk samt bli accepterad av de nya kollegorna för att på så sätt skapa eller 

återupprätta tidigare sociala auktoritetsposition. Intervjupersonernas förflyttning i denna 

studie tar fasta på noggranna genomtänkta val innan ett beslut om annan befattning eller 

skola tas i verket.  

 

Inom yrket bekräftar Tina att arbetet inte alltid innebär kunskapsundervisning utan att 

det inbegriper många andra roller också. Hon skojar och berättar om hur de brukar 

skämta med eleverna om att de tar på sig olika hattar. Exempelvis när det blir konflikter 

så tar dem på sig psykologhatten för att reda ut situationen. Trots att de andra inte 

uttrycker sig genom liknande metafor så synliggörs detta när de berättar om 

svårigheterna i yrket och hur en vanlig arbetsdag vanligtvis ser ut.  

 

7.3.4 Hantering av tidsbristen 

Tiden som utgör en av de viktigaste resurserna inom skolvärlden måste innefatta alla 

delar i skolan. Arbetslagets blir därför av största betydelse, Emma berättar att det 

underlätta att hon tillsammans med två andra jobbar ämnesövergripande för att hitta 

lösningar och planera undervisningen. En nära kontakt med arbetskollegor innebär 

också att man kan hjälpas åt och ge varandra tips och konstruktiv kritik. Anna berättar 

att man ständigt hittar nya sätt att frigöra tid på, exempelvis att eleverna kan rätta 

varandras glosor. Nils beskriver kontakten med kollegorna som ett öppet klimat där man 

hela tiden kan hjälpas åt och få hjälp även under lektioner. Nils och Måns berättar att 

det försöker jobba successivt med att få bort så mycket som det går och göra upp en 

planering eller struktur för att minska att stressen blir påtaglig. Tiden är av relevans för 

att lärare ska kunna genomföra sitt arbete, vilket gör att strategier får en avgörande 

betydelse för hur arbetet utformas.  

 

Tiden som resurs ska också användas för att få in nya elever i grupper, genom att skapa 

stabila relationer och göra mycket grupparbeten så skapar man också ett förtroende hos 

eleverna som gör att de kan känna sig trygga i skolan. De vuxna och framförallt lärare 

blir därför viktiga i samhället idag för att elever ska ha en trygg punkt att luta sig mot. 

En utmaning som däremot också tar mycket tid är relationen till föräldrarna. Genom att 
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skapa goda kontakter med föräldrarna underlättar det också hur mycket tid som behöver 

läggas som resurstid på eleven. Föräldrarna kan då fungera som ett hjälpmedel genom 

att själva träna på de som ses som elevens problem hemifrån.  

 

7.4 Analys av hanteringsstrategier  

Utifrån organisationskulturen kan stödet förstås av den sammanhållning som ligger till 

grund för lärarnas yrkesutövande. Beroende på sammanhållningen varierar också deras 

förutsättningar att hantera skolväsendet, desto starkare sammanhållning desto starkare är 

organisationskulturen. Det sociala stödet kan dessutom förstås utifrån Goffmans 

begreppsdefinition av teamframställning. Om lärarna har en stark tillförlitlighet och 

gemensam bild gentemot varandra som lärare så kan teamframställningen styras likt den 

bild som de vill att situationen ska uppfattas som (Goffman 2004). Alla lärare uppträder 

efter huvudsakligen samma publik, det vill säga eleverna, de möter samma typer av 

förväntningar och normer från samma typ av publik. Lärarna går då in i en etablerad roll 

och struktur för hur man ska bete sig som lärare för att bli accepterad. Genom att utbilda 

sig till lärare har de redan sin en vald scen, vilket är klassrumssituationen med eleverna. 

Men det vet också att det står inför möten med föräldrar, politiker, media och 

arbetskollegor. Eftersom att de har valt ett yrke med en speciell social arena (Foote 

Whyte, 1948) finns det också en etablerad struktur som säger vad som är okej att 

framställas. Detta kan då förklaras till hur lärarna faktiskt avser sig skydda och stötta 

varandra oavsett vilken problematik som uppstår i mötet med eleverna. Lärarkåren 

skapar en teamkänsla gentemot eleverna för att kunna hantera de utmaningar som 

yrkesrollen utgör (Goffman 2004). Det krävs då att alla lärare håller ihop och delar 

normer och värderingar för att framställa sig som de ideallärare som de förväntas vara. 

Skulle en lärare avvika ifrån den strukturella bilden av en ideallärare så kommer det 

också uppstå konsekvenser. I ett ovanstående resonemang uttalar en intervjuperson sig 

att han faktiskt ändrar sitt beteende efter både kollegorna och eleverna för att bli 

accepterad. Detta skulle kunna vara ett skäl till hur lärare har en bild av hur en annan 

lärare ska vara samtidigt som eleverna har en bild av vilka förväntningar som finns på 

läraren.  

 

De känslor som uppstår kan förstås utifrån att använda sig av Hochchilds metod om 

emotional work för att styra och hantera sina känslor i form av att bita sig i tungan eller 

ta djupa andetag. Lärare ställs mot förväntade emotionella uttryck från både föräldrar 

och elever. Läraren utgör ett arbete som de får lön för, vilket också kallas emotional 
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labor. De känslor som förväntas att produceras genom emotional labor är känslor som 

också förväntas av Hochchild exempel med flygvärdinnor. Flygvärdinnor liksom lärare, 

måste undertrycka känslor som arg och uttråkad och ersättas med känslor som förväntas 

av dem. De känslor som behöver frambringas i läraryrket är istället omhändertagande 

och glädje. Liksom flygvärdinnors yrke, så är emotional labor en ansikte mot ansikte 

interaktion som även förekommer inom läraryrket i relation till eleverna samt med 

föräldrarna i form av utvecklingssamtal. Med hjälp av erfarenheter blir det också lättare 

att hantera sina känslor och bygga strategier för att motverka oförväntade känslomässiga 

uttryck. De som intervjuats har visat sig ha många år av erfarenheter och därmed skapat 

strategier för att hantera ungdomar på olika sätta. Deras erfarenheter av att hantera sina 

känslor och intensiteten i dessa kallar Hochchild emotion work (1983). Genom att ta 

djupa andetag eller använda ett lågaffektivit bemötande kan man försöka förändra 

känslorna som uppstår och förändra de som uppfattas som dåliga känslor så att de inte 

resulterar i oförväntade uttryck. Den enda som säger att hon inte besitter samma 

erfarenheter och strategier är Sara. Vilket innebär att hon använder destruktiva strategier 

för att slippa hantera jobbiga situationer och som ännu inte har blivit inducerat i hennes 

roll som lärare. Lärare som har erfarenhet av att hantera jobbiga situationer hanterar 

också den dramaturgiska försiktigheten väl. Även om det uppstår tillfällen som är 

svårhanterliga så är de flesta fallen lätta för erfarna lärare att rätta till. För att återgå till 

den roll som förväntas av dem och begränsa rollöverträdelsen. Med hjälp av att ta djupa 

andetag för att kontrollera känslorna kan dessa kategoriseras som en typ av deep acting 

eftersom läraren gör ett försök i att förändra de självinducerande känslorna, genom att 

hindra det ”verkliga jaget” från att lysa igenom (Goffman, 2004). 

 

Det finns en tendens att efter ett par års erfarenhet så finns en benägenhet om att nå nya 

mål, möta nya möjligheter genom att bredda sin karriär. En lärares status blir i detta 

avseende även relevant. Gentemot eleverna besitter lärarna auktoritet men även inom 

den interna organisationen så finns det olika positioner som lärare ofta strävar efter. Det 

kan exemplifieras med att man arbetar sig upp för att nå en förstelärareposition. Vilket 

har framkommit är ett vanligt karriärmål.  

I relation till Tinas skämt om att ta sig an olika roller och hattar, kan det relatera det till 

Goffmans dramaturgiska teori, då han menar att individer tar sig an olika roller i olika 

interaktionsprocesser (Goffman, 2004). Tinas metafor visar att lärare är medvetna om 

den synen som finns av de genom att de förväntas anamma flera olika roller.  Läraryrket 
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skrider därmed bort från kunskapsuppdraget som en gång var i centrum för yrkesrollen. 

Något som också bekräftas av Ringarps (2011) konstruktioner om hur läraryrket inte 

besitter den maktposition som de en gång haft eftersom att kunskap blev ett allt 

vanligare fenomen som införlivades i individers vardag. Med hjälp av att hitta strategier 

för att hantera utmaningarna i yrket är något som dessutom är inskrivit i läroplanen. 

Även om arbetet innebär mycket jobb och mycket som ska rymmas inom tidsramarna så 

är det ändå i professionens intresse att se till barnen, då professionen och skolan ska ses 

som en förlängd arm till familjen. Lärares uppdrag ligger i att utbilda och utveckla nästa 

generations vuxna. Det gäller då för lärarna att skapa en god kontakt med föräldrarna 

för att kunna se till barnets bästa i alla avseenden.  

 

 

8 Slutsats 
Resultatredovisningen och analysen av dessa visar på ett antal utmaningar som lärare 

kan möta i sitt arbete i skolan. Dessa utmaningar kan ha orsakats av de förändringar 

som implementerats i skolsystemet och de krav som under omställningarna lett till att 

lärare har allt fler krav att leva upp till. Elever, föräldrar, politiker, skolmyndigheter 

samt medieoffentligheten konkurrerar om lärarnas tid och uppmärksamhet. Nya och 

kompletterande arbetsuppgifter ska genomföras utan att några av dem gamla åtaganden 

tagits bort. Lärares prioritering tillskrivs stor betydelse för vilka uppgifter som ska 

inrymmas inom ramen av arbetstiden. Vilka uppdrag som ska lösas och när, var och hur. 

Förmågan att hantera vilka val som är viktigast och hur dessa motiveras tillskrivs allt 

större vikt i yrkesrollen som lärare. Det är kanske inte konstigt att lärare upplever 

känslor av otillräcklighet och stress, eftersom de inte erbjudits möjlighet till att verka 

utifrån de förändringsprocesserna som införlivats bara under de senaste åren. Med den 

tekniska biten, nya arbetsuppgifter och därmed nya läroplaner och samtidigt hantera alla 

nya roller som lärare anses ansvara för. Det tycks ha lett till en motsättning av 

läroplanernas intentioner och lärarens uppfattning om möjligheten att kunna leva upp 

till den. Läraryrket har blivit allt mer komplext och intensivt än var det en gång var.  

 

Det råder ingen tvekan om att skolans verksamhet ska utvecklas i takt med 

samhällsförändringar, vilket också innebär att förändringar sker i samma snabba takt 

som samhället (Mcormick & Ayres, 2009). Dessutom måste man vilja förändras och 

följa utvecklingen, samtidigt som ständigt blir granskad och bedömd. Vilket dessutom 

bekräftas av de yrkesetiska villkoren för professionen. Det skapar i sin tur allt fler 
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utmaningar för lärares yrkesförutsättningar, men vilket annat yrke granskas i den 

omfattning som lärare har? Lärare blir ständigt ifrågasatta av elever, föräldrar, 

myndigheter, politiker och samhället. Vad de än tycks göra så möts de av otroligt 

många krav och bedömning på ett eller annat sätt. Något som framgått som en 

utmaningar är att framförallt föräldrarna vill tala om för lärarna hur de ska sköta sitt 

jobb. Föräldrarna tror sig veta hur utövande ska ske eftersom att de själva gått i skolan 

men i detta ligger i en motsättning, för i vilket annat arbete blir yrkesutövandet och 

professionen förklarad utifrån en utomstående person? Ingen berättar för en läkare hur 

de ska operera och utföra sitt jobb, så varför ska denna företeelse ske hos lärare? För att 

hantera dessa utmaningar blir också hanteringsstrategier ännu en del av arbetsprocessen. 

Den relationella kontakten med hemmet, eleven och lärare mellan blir i det avseende en 

viktig aspekt att tillgodogöra för att kunna finna mening i arbetet. Framförallt utgör det 

sociala stödet, både utanför arbetsplatsen och internt i arbetsplatsen en förutsättning för 

att klara av arbetet. Att vara en enad lärarkår och kunna ge varandra konstruktiv 

feedback och stöttning har framkommit vara en viktig aspekt i läraryrket. Då lärare är i 

en utsatt och sårbar position som ensam vuxen med 20 barn i ett rum så bidrar det 

sociala stödet till att känna meningsfullhet i yrkesutövandet.  

 

Det faktum att samhället blir allt mer segregerad i takt med det ökade 

flyktingmottagandet gör inte utvecklingen oproblematisk. Risken att få en skola som 

grundar sig på bakgrund och socioekonomiska förutsättningar utgör stora utmaningar 

för både politiker och skolan. Då lärare efter ett antal år i yrket strävar efter ett arbete 

som möter de mest grundläggande utmaningar gör det att vissa områden blir lidande. 

Grundat på denna studie hade en sådan skola varit socioekonomiskt utsatta områden där 

eleverna inte har samma förutsättningar och resurser för att klara av skolan. Samtidigt 

som både föräldrar och skolan finns för att främja elevers utveckling blir detta en 

paradoxal motsättning då lärare tenderar att föredra enklare och grundläggande 

utmaningar istället för de skolor som kräver mer utav en lärares arbete.   

 

När lärare i jobbiga situationer kroppsligt visar något som inte ingår i hennes yrkesroll 

uttryckes som något som grundar sig i individens känslor (Hochchild 1983). Känslor 

som ges i uttryck i form av gråt och ilska är vanligt förekommande uttryck som kan 

betraktas som oförväntade. Det har visat sig att det är en vanlig företeelse att lärare ofta 



  
 

47 

möter problematik i den främre regionen eftersom det ställs förväntningar från alla olika 

instanser som innebär krav om hur man blir betraktad som en värdig lärare.  

Av eleverna förväntas läraren hålla en undervisning som är rolig och influerar på deras 

intressen, av personal finns förväntningar om att backa varandra och ge råd och tips, av 

föräldrar finns det förväntningar i form av att lärare ska ta hand om deras barn. På 

kommunal och nationell nivå ställs förväntningar om att utbilda barnen till fullgoda 

samhällsmedborgare. Den professionella fasaden är något alla lärare visat sig sträva 

efter för att bli accepterad av de olika instanserna och som skapar en rollkonflikt. Hur 

ska en lärare kunna hantera  alla dessa krav och reglera de olika förväntningarna  i den 

främre regionen, som ställs av omgivningen? De utgör motstridiga förväntningar och 

motstridiga krav som gör att en rolls osäkerhet kan förekomma. Läraren måste hela 

tiden styra sin yrkesroll efter vilka förväntningar som ställs, men då blir frågan vad som 

betraktas som en professionella identiteten och hur gestaltas den och framförallt av 

vem? Det är ju konstaterat att läraren tar sig an roller som inte bara handlar om elevers 

kunskapsutveckling utan också ingår i roller som sjuksköterska, psykolog, rastvakt, 

medlar, med flera. Det faktum att lärare har fler roller skrider också bort om Talcotts 

(1968) professionsideal då läroplaner och restriktionsdokument införlivar allt fler 

arbetsuppgifter inom rollen som lärare. Det handlar inte längre bara om att ha kunskap 

inom området utan snarare kunna hantera flera olika situationer. 

 

En vidare distinktion som kan göras i förhållande till Goffmans (2004) teatervärldsteori 

är hur läraren befinner sig i olika möten med sin publik. Genom att utbilda sig efter ett 

speciellt yrke finns det också en etablerad struktur som bestämmer hur en lärare ska bete 

sig och ses som accepterat. Lärarna tenderar oavsett situation att skydda varandras 

ryggar speciellt i möte med elever och genom att de skaparen teamkänsla kan det också 

tackla de olika utmaningarna genom att finna stöd och råd i jobbiga situationer. Det 

krävs då att alla lärare håller ihop och delar normer och värderingar för att framställa sig 

som de ideallärare som de därmed förväntas vara. En organisation med hård 

sammanhållning skapar också en stark organisationskultur som gynnar både lärarna 

men också elevernas levnadsförhållanden. I den mån för att de underlättar lärares 

undervisningsvillkor . 

 

Den bredaste generaliseringen vi kan göra av oförväntade emotionella uttryck är att den 

också är relaterad till längden av erfarenhet. Uttrycken blir det som framförallt visat sig 
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lyfta fram de mest krävande utmaningarna i yrket och är för alla intervjuperson 

individuella med vissa restriktioner för liknande situationer då det orienterar sig inom 

samma yrkesbefattning. Strävan efter att upprätthålla den bild av lärare som tillskrivit 

av omgivningen är påtaglig. De emotionella uttrycken blir betydande för att kunna 

hantera situationer och är en vanlig förekomst i lärares yrkesroll. För vilken lärare vill 

bli förknippad med dåligt ledarskap och en arbetsplats som skadar människors hälsa? 

Samtidigt är lärandet är en selektiv process, med lärare som kan rätta sig efter jobbet 

och även de som inte har den förmågan. Däremot har mer erfarna lärare ytterligare 

strategier i deras organiserade jobb och kan hantera nästan alla problem som uppstår. De 

har därmed fått tillräckligt med tid för att växa in i rollen som lärare och vet i dagsläget 

hur det ska hantera vanligt förekommande situationer. 

 

9 Slutdiskussion 
En upptäckt i samband med studien är att ämnet inbegriper många olika aspekter. Vilket 

gör att studien blir väldigt bred och svårstuderad. I efterhand hade jag försökt 

koncentrera studien till ett specifikt område för att inte inbringa allt som yrket faktiskt 

innebär. Vilket hade underlättat både för läsaren men även för mig som författare, i 

denna uppsatsen har det mest återkommande och huvudsakliga aspekterna framhållits. 

Något att beakta är också det faktum att denna studie tar sig i uttryck efter sex olika 

skolor i södra Sverige. Vilket gör att det hade varit intressant att studera hur andra lärare 

i andra delar av landet har för yrkesberättelser och man kan dra några generella 

slutsatser av detta. Något som däremot visat sig ha en betydande roll och som hade varit 

ett intressant område att undersöka vidare om, är att de intervjuade kvinnorna visar sig 

mer sårbara medan männen ger ifrån sig uttryck som grundar sig på ilska. Ett vidare 

forskningsbidrag blir således att fördjupa sig i den skillnad som uppstått mellan kvinnor 

och mäns beteende, med hjälp av ett genusperspektiv för att urskilja om det finns några 

skillnader i känslouttrycken i relation till kön. Vill männen framstå efter maskulint 

stereotypa bilder eller är det bara ett uttryck som de tycks anamma?  Ett bidrag till något 

som också kan vara en utgångspunkt för att utveckla vidare forskning är om eleverna 

har samma starka uppfattning om att elev-lärrelationen är en grundläggande faktor för 

ett införliva skolans mål med att utbilda eleverna som goda samhällsmedborgare.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Bakgrund och uppväxt 

- Hur gammal är du? 

- Vilka ämnen undervisar du? 

- Hur lång yrkeserfarenhet har du? Inom samma skola?  

- Varför har du valt att lämna tidigare arbetsplatser? Vad saknade du? 

- Var kommer du ifrån? 

- Kan du berätta lite om din uppväxt? Syskon, ansvar 

- Hur motiverar du ditt val av att bli lärare? 

- Vad har utbildningen gett dig? Vill du komplettera med något? 

- Hur skulle du beskriva dig själv som lärare? Hur tror att dina kollegor skulle 

beskriva dig? Stämmer det med elevernas bild av dig? 

Vanliga rutiner 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

- Berätta när ditt jobb blir svårt?  

- Berätta när ditt jobb blir lätt?  

- Berätta om de krav som ställs på dig? Hur får de dig att känna? Från vilka ställs 

dem? Hinner du med allt som yrket innebär? 

Kontakten med eleverna 

- Berätta om en situation när du känt att du reagerat oförväntat i förhållande till 

din roll som lärare? Exempelvis. skrikigt, gråtit, skrattat. Under vilka 

omständigheter skedde det? Är det samma situationer som uppstår under ditt 

första år som lärare? Hur fick det dig att känna? 

- Under vilka lektion uppstår sådan situationer i så fall? 

- Berätta om elevernas sociala bakgrund i de klasser som detta sker?  Exempelvis 

är de bråkiga, roliga, lugna, utländsk bakgrund, svensk bakgrund, födda i 

Sverige, blandad nationalitet.  

- Berätta om hur du hanterade situationen? 

- Berätta om varför du tror att denna situationen uppstod? 



  
 

II 

- Berätta om hur eleverna reagerade? Hur reagerade eleverna efter det? Retade 

dem dig eller låtsades som ingenting? 

- Har du lärt dig någonting ifrån det? Hur skulle du hantera en sådan situation i 

framtiden? 

- Hur hanterar du dina känslor om du tex blir väldigt irriterad på någon? 

- Berätta om när du känner dig uppskattad/respekterad eller inte? Varför? Både 

från kollegor och från elever. Tror du att det är viktigt?  

Umgänge och socialt stöd  

- Berätta om kontakten med dina kollegor? Finns det några/någon särskild som 

du kan lita på? Berätta om vad dem har för egenskaper som gör att du känner 

dig bekväm i deras sällskap, eller inte. 

- Umgås du med dina kollegor på fritiden eller hellre med andra kompisar? Beror 

det på något särskilt? 

- Berättade du för dina kollegor om händelsen? Hur reagerade det i så fall? 

Varför gjorde du det inte? 

- Hade du vågat be om hjälp om en sådan situation skulle ske igen? 

- Hur tror du att dina kollegors föreutsättningar är för att hantera en liknande 

situation som du pratat om? 

- Hur mår du som lärare? Bra dåligt, för höga krav? 

- Hur tror du att din framtid ser ut inom läraryrket? Har du några framtidsplaner? 

Vill du göra karriär inom yrket? 
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Bilaga B Mejlutskick till skolor 

Hej! 

Mitt namn är Emilia Råvik och jag studerar tredje året på Sociologiprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu håller jag på med att skriva mitt examensarbete på 15 

högskolepoäng i ämnet sociologi. Som sociologistudent intresserar man sig för sociala 

relationer inom grupper för att få en förståelse om varför samhället ser ut som det gör. 

 

Syftet för studien är att studera en lärares arbetsförhållande och hur lärare reglerar sina 

emotionella uttryck i olika situationer. Därför vill jag väldigt gärna veta hur Din 

yrkesroll som lärare ser ut och hur du hanterar svåra situationer. Grunden till detta 

ligger i att en lärares arbete är en av dem viktigaste i vår tid eftersom de ansvarar för att 

utbilda vår nästa generation 

Jag ämnar att genomföra intervjuer som kommer att ta cirka en halvtimme. I arbetet 

kommer jag varken identifiera skolan, intervjupersonernas namn eller ort. Deltagandet 

är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under intervjuns gång. Jag vill också 

informera om att jag kommer göra någon form av ljudupptagning som kommer 

behandlas med sekretess. Studien kommer sedan att publiceras för allmänheten och 

informationen som utvinns kommer endast att användas i studiens syfte.  

Har du några frågor får du gärna kontakta mig per telefon eller mejl.  

Med Vänliga Hälsningar 

Emilia Råvik 

Mejl: Er222jp@student.lnu.se 

Telefon: 0763-171636 
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