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Abstrakt 
 

Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse för gymnasielärares upplevelser            

kring sin yrkesidentitet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju gymnasielärare i          

sydöstra Sverige. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. De fyra teman som           

identifierades var: 1) Definition av yrkesidentitet 2) Utmaningar med läraryrket 3)           

Yrkesidentitetens utveckling och 4) Omgivningens påverkan. Studiens resultat visar att          

lärares yrkesidentitet upplevs som speciell, eftersom en stor del av den personliga identiteten             

uttrycks genom yrket. Detta upplevs av lärarna både som ett privilegium med yrket men även               

som en utmaning. Balansgång mellan det privata och det professionella bidrar till yrkets             

dynamik och den ständiga förändringen i upplevelsen av yrkesidentitet. Resultatet diskuteras           

i förhållande till tidigare forskning. Slutsatsen är att lärares yrkesidentitet är speciellt att             

studera och kan betraktas ur ett flertal olika aspekter. De olika aspekter kan exempelvis gälla               

sociala omgivningens påverkan på yrkesidentitet eller yrkesidentitetens utveckling. Yrket         

kräver att läraren arbetar genom sig själv och sin egna personlighet, samtidigt som detta              

försvåras av regler och riktlinjer som samhället och skolledning styr. Utöver detta            

poängterade respondenterna betydelsen med att reflektera över egen yrkesidentitet.  
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Introduktion 
 
En av läraryrkets flera utmaningar är yrkesrollens starka band till lärarens privata            

personlighet (Pillen, Beijaard & den Brok, 2013). Flera studier visar att det kan det uppstå               

spänningar och konflikt när lärarens professionella värderingar inte stämmer överens med de            

personliga (Alsup, 2006; Beijaard, Meijer & Verloop, 2004; Pillen et al., 2013). Om denna              

konflikt blir för stark finns risk för att lärarna avstår från sitt yrke. Under de senaste åren har                  

samhället ställt läraryrket i ett negativt ljus och det är allt fler lärare som upplever att de vill                  

ge upp sin yrkesidentitet för att istället arbeta inom ett annat yrke (SCB, 2017). För att detta                 

inte skall hända är det viktigt att förstå de utmaningar som kommer med yrket och därmed                

även bidra med insikt och stöd för bland annat lärares utveckling av yrkesidentitet (Pillen et               

al., 2013).  

Yrkeslivet erbjuder möjlighet att förverkliga sig själv, skapa betydelsefulla relationer          

och forma en livsstruktur. Yrkesidentitet kan byggas upp genom en känsla av trygghet och              

identifikation med yrket, vilket vidare kan bidra med en känsla av delaktighet inom             

organisationen och samhället (Holt et al., 2015, s.563).  

Läraryrket innebär mycket mer än enbart undervisning (Olsen, 2008; Oakes & Lipton,            

2003). Yrkets komplexitet utgörs av kognitiva färdigheter i kombination med social           

interaktion och personlighetsrelaterade aspekter. I forskningssammanhang betraktas lärares        

yrkesidentitet som en dynamisk helhet där enskilda individer beaktas i anknytning till den             

sociala kontexten (Olsen, 2008). Beijaard et al. (2004) beskriver att lärares yrkesidentitet            

formas av personliga kunskaper, attityder, normer och värderingar i interaktion med           

professionella krav utifrån lärarutbildningen och lärarprofessionen. Lärare kan skapa en trygg           

yrkesidentitet genom kunskap, engagemang och goda relationer till både elever och kollegor            

(Devos, 2010). Lärarprofessionen är betydelsefull för samhället och bildning, utöver detta är            

en känsla av meningsfullhet och trygghet i yrkesidentitet viktig för att utföra yrket.             

Föreliggande studiens syfte är därmed att nå djupare förståelse för lärares upplevelser av sin              
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yrkesidentitet och de olika aspekter som kan påverka upplevelsen. Förståelse för yrket och             

dess utmaningar, samt positiva sidor kan bidra till att samhället får ett mer positivt bild av                

yrket. Genom detta skulle även lärare själva kunna utveckla en positivare stolthet för sin              

yrkesidentitet. Studiens syfte uppfylls med hjälp av kvalitativa intervjuer med svenska           

gymnasielärare. Intervjuguiden beaktar samtliga områden som tidigare forskning angående         

yrkesidentitet har behandlat. Till skillnad från tidigare studier försöker föreliggande studie           

omfatta diverse aspekter angående erfarna gymnasielärares yrkesidentitet, detta för att få så            

djup och bred förståelse som möjligt för aspekter som påverkar yrkesidentitet. Erfarna lärare             

har en gedigen bakgrund och kan uttala sig över möjliga utvecklingsprocesser bättre än             

nyblivna lärare.  

 

Identitetens mångfald 

Generellt kan identitet definieras som vem/vad en person är, sin upplevelse av sig själv och               

de attributioner hon tar emot från omgivningen (Beijaard, Verloop & Vermunt, 2000). Trots             

identitetens dynamik karaktäriseras människan huvudsakligen utifrån olika referenspunkter        

som kön, yrke, livsstil och de specifika personliga livserfarenheter (Johansson & Lalander            

2018, s.98; Olsen, 2008). Identitetsbegreppet kan uppfattas som synonym till "att hitta sig             

själv". Samtidigt som identiteten skapas i samband med den sociala kontexten syftar identitet             

även på det autonoma och individuella. Växelverkan mellan det unika och omgivningen kan             

vara så stark att andra personers identiteter påverkar den egna (Johansson & Lalander,             

2018,s.98 ). Vidare bidrar framställning av personlighetsegenskaper, värderingar och mål till           

skapandet av identiteten (Holt et al., 2015, s.563).  

Utmaningen med att definiera begreppet yrkesidentitet är att begreppet har använts på            

olika sätt i olika studier (Olsen, 2008). Beijaard, Meijer och Verloop (2004) har genomfört en               

litteraturstudie angående lärares yrkesidentitet och har kommit till konklusionen att studier           

angående yrkesidentitet inte alltid har entydiga definitioner för begreppet. Identitet kan           
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resoneras utifrån olika kontext, dessa kan exempelvis vara sambandet mellan identitet och            

emotion, eller identitet och självuppfattning (Olsen, 2008). Vidare har exempelvis Pillen et al.             

(2013) undersökt sambandet mellan privat identitet och yrkesidentitet. Ytterligare kan          

begreppet undersökas i relation till skolmiljön eller den sociokulturella omgivningen.          

Emotionella upplevelser, förväntningar och förhandsuppfattningar spelar även en avgörande         

roll angående skapandet av lärares yrkesidentitet (Hsieh, 2010).  

Akkerman och Meijer (2011) försöker i sin studie sätta tre dimensioner av            

yrkesidentitet i dialog med varandra genom att framhäva Beauchamp och Thomas (2009)            

som betraktar identitet som något socialt, mångfaldigt och diskontinuerligt. Utöver detta kan            

identitet även betraktas som något individuellt, enhetligt och kontinuerligt (Akkerman &           

Meijer, 2011). Identitetens mångfaldighet blir synlig genom personens aktivitet i olika sociala            

sammanhang (Akkerman & Meijer, 2011). En lärare kan utanför arbetsplatsens identitet           

exempelvis vara en förälder, medlem i en dansgrupp eller konstnär. Identitet kan således             

bestå av olika sub-identiteter. Detta framhäver kontextens och sociala omgivningens          

betydelse för identitetens uttryck.  

Som Akkerman och Meijer (2011) nämner kan yrkesidentitet även betraktas som           

något kontinuerligt och diskontinuerligt. De flesta forskare är eniga om att yrkesidentitet är             

en aktivt dynamisk process, som påverkas av faktorer som personlighet, erfarenhet, kollegor,            

kunskap och attityder (Pillen et al., 2013). Ytterligare framhäver Pillen et al. (2013)             

yrkesidentitetens kontinuerliga utveckling genom beskrivning av olika faser av expansion,          

erosion, konstruktion och rekonstruktion. Forskare försöker förstå identitetens föränderlighet         

genom intervjustudier där individens individuella upplevelser betraktas i samspel med          

upplevelsen av sociala omgivningens påverkan (Olsen, 2008). Akkerman och Meijer (2011)           

problematiserar denna definition med hjälp av frågor som även Gee (1990) har riktat mot              

identitetsforskningen: Hur kan individen vara den samma som igår om identitet är så             
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dynamisk? Varför uppfattar vi oss som unika individer fastän det är sociala omgivningen som              

skapar vår identitet?  

Pillen et al. (2013) har i en intervjustudie påpekat konflikten mellan lärares privata             

identitet och yrkesidentitet. De största likheter Pillen et al. (2013) fann vid jämförelse av det               

egna och tidigare studiers resultat, var svårighet med emotionell distans till elever, samt             

lärares uppfattningar av elevers krav på lärarens kunskap. Lärare upplevde ett behov av att              

vara expert på allt undervisningsämnet omfattar, medan de samtidigt upplevde att det är en              

omöjlighet att ha full kunskap om allting.  

 
Yrkesidentitetens utveckling 

Vuxenlivets främsta utvecklingsuppgift för identitetsutvecklingen är fokus på karriär         

och arbetsliv. Utvecklingsuppgifter är de förväntningar som omgivningen har på individens           

psykiska och sociala utveckling. Utöver detta hör parrelationer, ansvarstagande och          

barnuppfostran till vuxenlivets utvecklingsuppgifter. I arbetet är det viktigt att den vuxna når             

en yrkesidentitet och känner kompetens, engagemang, tillfredsställelse och en sorts lön för            

det hon gör (Karrasch, et al., 2010, s.62).   

Bjuland, Cestari och Borgesen (2012) framhäver att personliga erfarenheter och          

reflektioner leder till den komplexa dynamiken av yrkesidentitetens ständiga utveckling.          

Yrkesidentitetens konstitution kan betraktas som en fortgående bearbetning av kunskap och           

aktivt deltagande i pedagogisk syfte (Bjuland et al., 2012). Både direkt och indirekt respons              

från skolledningen, elever och föräldrar, anses vara av betydelse för utformningen av            

läraridentitet (Hansén & Forsman, 2017, s.322). Vidare har lärarens perception av den egna             

yrkesidentiteten en inverkan på den upplevda förmågan av professionell utveckling (Beijaard           

et al., 2000). Utveckling av lärares yrkesidentitet grundar sig på personliga värderingar och             

personlig idealism. Mellan innovationer och sociala omgivningens förändringar gäller det          

även att framhäva lärares kreativa sidor av sin yrkesidentitet för att kunna utvecklas som              
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lärare (Rone, 2014). Larsen, Slåtten, Lundestad och Kise (2014) menar att social interaktion,             

social adaptation, kultur, erfarenhet, strukturella förändringar, nya arbetsuppgifter samt         

utmaningar påverkar yrkesidentitetens utveckling. Larsen et al. (2014) menar att förändring           

inom arbetsuppgifter även kan förändra upplevelsen av de egna yrkesidentiteten.  

Carlyon (2016) har undersökt lärares identitetsutveckling vid skiftningen mellan att          

undervisa olika årskurser. Resultatet baserad på både kvantitativ och kvalitativ analys visade            

att positiva upplevelser från den förändrade undervisningssituationen bidrog positivt till          

yrkesidentitetens utveckling. Det är viktigt att skolledningen bidrar med stöd och förståelse,            

samtidigt som autonomi och förtroende bör ges åt läraren i den förändrade arbetssituationen.             

En lyckad förändring med nya elever och arbetsuppgifter kan bidra med nya viktiga relationer              

på arbetsplatsen och ny kunskap inom det praktiska och pedagogiska. Vidare bidrar detta med              

en möjlighet att utveckla yrkesidentiteten genom nya verktyg, upplevelser och insikter på            

yrket (Carlyon, 2016).  

Resultatet i Pillen et al. (2013) studie visade att lärare upplevde övergången från              

student till lärare som speciellt utmanande. Detta eftersom utbildningen inte förbereder           

tillräckligt mycket på yrket och konfliktsituationen att plötsligt agera som lärare i stället för              

att vara student. Det kan ta lång tid innan läraren känner sig trygg i sin roll och upplever en                   

yrkesidentitet (Beijaard et al., 2004). Det viktiga att komma ihåg är att läraren inte endast               

skapar sin yrkesidentitet genom att tillägna sig skolans och andra lärares identiteter, utan             

tvärtom kan en nyutbildad lärare bidra med nya tankar, innovationer och insikter för             

arbetsplatsen (Akkerman & Meijer, 2011). Enligt Salli och Osam (2018) studie behöver            

blivande lärare få möjlighet till att diskutera sina förväntningar på sig själva, få stöd, råd och                

återkoppling för att forma professionella drag och egenskaper. Interaktion och          

kommunikation med andra lärarstudenter skulle bidra med djupare reflektioner kring vilken           

yrkesidentitet läraren strävar efter och vilken yrkesidentitet hon vill undvika. Genom att dela             

känslor och erfarenheter med sig ökar lärare sin medvetenhet om sin yrkesidentitet. Delning             
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av reflektioner kan ske på exempelvis specifika blogg-plattformar där lärare även kan läsa             

andras inlägg för att vidare reflektera och kunna forma en egen yrkesidentitet. Detta ledde              

Salli och Osam (2018) till att dra slutsatsen att yrkesidentitet är ett socialt fenomen som               

skapas genom interaktion, reflektion och värdering. Enligt Bjuland et al. (2012) är det             

betydelsefullt att även en erfaren lärare reflekterar över sig själv, samt interagerar med andra              

lärare för att kunna utvecklas i sin yrkesidentitet.  

Beijaard et al. (2000) utförde en enkätstudie på 80 stycken lärare för att nå kunskap               

angående lärarnas uppfattning om deras tidigare och nuvarande yrkesidentitet. De flesta           

lärarna hade angivit att de inte upplever en speciellt stor skillnad mellan deras nuvarande och               

tidigare upplevelse av yrkesidentiteten. Dock skall retrospektiv data alltid betraktas kritiskt,           

eftersom den utgår ifrån informanternas minnen (Beijaard et al., 2000).  

I studien undersöktes främst upplevelsen av didaktisk, pedagogisk och ämnesrelaterad          

kunskap. Dessa tre aspekter ansågs stå i relation till varandra för att forma lärares              

yrkesidentitet. Den kvalitativa datan av Beijaard et al. (2000) studie visade att en stor del av                

lärarna upplever ämneskunskap som det viktigaste för att kunna bli tagen på allvar av              

eleverna. De ansåg att den didaktiska kunskapen kommer som näst och skapas genom             

personlighet och erfarenhet. Slutsatsen från studien är att både ämneskunskap och didaktisk            

kunskap hör till de viktigaste aspekterna för lärare att uppleva sin yrkesidentitet. Beijaard et              

al. (2000) kunde utifrån sina resultat identifiera fem olika grupper av lärare, varav en grupp               

var den balanserade gruppen. Den balanserade gruppen representerades av de flesta lärare,            

detta innebar att lärarna upplevde sig vara ungefärligt lika kunniga på alla delområden som              

studien undersökte (pedagogik, didaktik, ämneskunskap). Resterande grupperna åtskildes        

utifrån vad lärarna upplevde som viktigt i början av karriären kontra slutet av karriären.              

Grupperna skiljde sig i hänsyn till erfarenhet och upplevelse av expertis i de olika              

delområden (pedagogisk, didaktisk samt ämneskunskap). Vidare identifierades skillnader i         

identitetsutvecklingen i relation till ämnet läraren undervisade.  
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Beijaard et al. (2000) undersökte utöver detta även andra aspekter angående lärares            

yrkesidentitet. Deras studie visade att lärares upplevelser av sin tidigare yrkesidentitet till den             

nuvarande hade ändrats. Den balanserade gruppen representerades av de flesta lärare, detta            

innebar att lärarna upplevde sig vara ungefärligt lika kunniga på alla delområden som studien              

undersökte (pedagogik, didaktik, ämneskunskap). I början av lärarnas karriär upplevde de sig            

själva mera som ämnesexperter istället för didaktikexperter. De flesta upplevde ingen stor            

förändring angående den pedagogiska aspekten. Speciellt ämneslärare i naturvetenskapliga         

ämnen upplevde att de utvecklades från ämnes-experter till didaktiska experter. Studiens           

resultat visade även att språklärare visade sig redan från början tillhöra den balanserade             

gruppen. Lärare i humanistiska ämnen upplevde sig själva som ämnes-experter lika mycket            

vid båda tidpunkter. Baserad på en envägs variansanalys fann studien en signifikant skillnad             

mellan de fem grupperna gällande upplevelsen av pedagogisk expertis. 69% av deltagarna            

upplevde en förändring av kunskapsaspekter under den tiden de hade arbetat som lärare.             

Studien visade även signifikanta skillnader angående lärarnas utbildningsbakgrund och antal          

år av erfarenhet inom yrket. Lärare som hade arbetat mera än 16 år upplevde sig själva som                 

ämnesexperter, detta gällde även lärare som hade studerat vid universitet. Lärare med en mer              

praktisk utbildning upplevde sig som didaktiska experter.  

Inget entydigt resultat kunde identifieras angående i vilken mån tidigare erfarenheter           

påverkar lärares uppfattning av yrkesidentitet i hänsyn till didaktik, pedagogik och           

ämneskunskap (Beijaard et al., 2000). Lärares identitetsutveckling beror enligt Salli och           

Osam (2018) på hur läraren upplever sig själv som lärare, samt vilken erfarenhet läraren har               

samlat som elev, student och lärare. Flygh (2016) fann i sin studie om nyexaminerade lärare,               

att erfarenhet bidrar med en känsla av trygghet för yrkesidentiteten. Lärare i hennes studie              

upplevde att den upplevda identiteten inte alltid stämmer överens med den önskade            

identiteten, vilket kan bero på brist på verktyg, erfarenhet och omständigheter. I början av              
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lärarens karriär är det motivation, självsäkerhet och engagemang som styr huruvida en lärare             

ser på sig själv och sin yrkesidentitet.  

 

Omgivningens och språkets betydelse för identiteten 

Likväl som det finns förväntningar på andra människors beteende, finns även så            

kallade själv-scheman. Markus och Wurf (1987) beskriver att själv-scheman består av flera            

olika komponenter och tankar om en själv. Tajfel och Turner (1979) betonar betydelsen av              

den sociala identiteten och anser att denna är lika viktig som den privata identiteten. Med               

hjälp av social identitet känner en person samhörighet till sin sociala grupp, vilket förenklar              

beskrivningen av “självet” (Holt et al., 2015, s. 577). Holt et al. (2015, s.577) refererar till                

Mascolo och Li (2004) som hävdar att identitet skapas oavsett kultur ur en social kontext.               

Holt et al. (2015, s.557) nämner även Kagitcibasi (1997), som konstaterar att det finns en               

skillnad mellan individers beskrivningar av sin identitet beroende på om personen           

härstammar från en individualistisk eller en kollektivistisk kultur. 

Det socialkonstruktionistiska synsättet hävdar att identitet byggs upp på ett          

funktionellt och flexibelt sätt genom social växelverkan. Detta bygger på att människan gör             

jämförelser och reflektioner kring sin identitet i samspel med andra. Hsieh (2010) nämner De              

Fina, Schifrin och Bamberg (2006), som beskriver identitet som något en person utför och              

framställer genom språket och skildring av sig själv och andra. Enligt det narrativa synsättet              

grundar sig identitet på individens personliga erfarenhet och skildras i form av berättelser och              

händelser angående den egna identiteten (Helkama et al., 2017, s.159). 

Även Hsieh (2010) var intresserad av att undersöka yrkesidentitetens utveckling hos           

lärare. Hennes studie fokuserade på huruvida lärare bestämmer sig för att anta en viss              

identitet och hur väl den överensstämmer med den identiteten som lärare beskriver att de har               

utanför gruppen. Hsieh (2010) valde att diskutera identitetsbegreppet utifrån fyra olika           

teorier: 1) Identitet som en produkt av sociala omgivningen; 2) Identitet i relation till roller               
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och grupper; 3) Identitet i anknytning till yrke och auktoritet samt 4) Identitet ur en tematisk                

synpunkt. Hsieh valde att fokusera på den sociala synvinkeln, lärares yrkesidentitet beskrevs            

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vidare, antar Hsieh att omgivningen påverkar           

lärare i den mån att de beskriver sin yrkesidentitet utifrån sin uppfattning om vad kollegor               

och elever ger för respons på lärares yrkesidentitet. Lärarens sociala omgivning påverkar            

yrkesidentitetens utveckling genom att skapa antaganden, värderingar och engagemang.         

Vazire (2010) beskriver ytterligare att reflektioner på omgivningens respons formar det           

upplevda självet (Holt et al., 2015, s.577). Hsieh framhäver Holland et al. som talar i detta                

syfte om individens ’figured world’, som innebär antagande och föreställningar. Flera olika            

“figured world” som har skapats under tiden som elev och lärarstudent kan ha influens på               

den yrkesidentitet-sökande läraren. Samtidigt som “figured world” påverkar utvecklingen av          

identiteten, har den även inflytande på lärarens sätt att undervisa och skapa relationer till              

elever (Hsieh, 2010). Den nyantagna yrkesidentiteten skapas genom användning och övning,           

slutligen fästs eller förkastas den i interaktion med den sociala omgivningens iakttagna            

responser på identiteten.  

Identitet kan enligt dessa teorier betraktas som en aktiv verksamhet som utövas            

genom språket och interaktion med den sociala omgivningen (Hsieh, 2010). Detta eftersom            

språket skapar interaktion och förståelse mellan människor. Akkerman och Meijer (2011)           

hänvisar till Rosaen och Schrams (1998) tankar kring språkets betydelse för yrkesidentitetens            

utveckling. Dessa anser att redan lärarstudenten under utbildningen lära sig professionella           

begrepp som baserar på typiska åsikter och procedurer inom yrket. Med ökad kunskap och              

erfarenhet anammar sig läraren yrkesspråket och formar därmed en del av yrkesidentitet. Det             

uppstår en “grupp-röst” där sättet att uttrycka sig är typiskt för gruppen, exempelvis lärarna              

på en skola (Akkerman & Meijer, 2011). Akkerman och Meijer nämner Cohen (2010) som              

hävdar att kommunikationen som sker lärare emellan även medför en jämförelse           

läraridentiteter emellan. Detta resulterar i att en konversation mellan personer i samma            
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“grupp” leder till en omedveten jämförelse mellan de egna och andras åsikter och värderingar              

för att bekräfta eller förändra den egna identiteten i gruppen. Det vill säga att en lärare                

definierar sin yrkesidentitet bland annat genom kommunikation med andra lärare, vilket           

medför en känsla av bekräftan för en identitet som verkar adekvat och accepterat för yrket               

(Akkerman & Meijer, 2011). 
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Sammanfattning och frågeställning 

Sammanfattningsvis kan synpunkter och fokus i studier om yrkesidentitet vara breda.           

Föreliggande studie strävar efter att specifikt beakta faktorer som sociala omgivningens           

påverkan, konflikten mellan personlig identitet och yrkesidentitet, samt huruvida         

gymnasielärare upplever att yrkesidentitet utvecklas. De flesta forskare verkar vara överens           

om att lärares yrkesidentitet byggs upp genom en dynamisk process där den personliga och              

professionella identiteten står i stark växelverkan (Beijaard et al., 2004). Speciellt i lärares             

yrkesidentitet ser tidigare studier en komposition av flera sub-identiteter. Dessa          

sub-identiteter utgörs exempelvis av pedagogisk kunskap, didaktisk kunskap och         

ämneskunskap (Akkerman & Meijer, 2011). Framför allt de olika arbetsuppgifter och roller            

som ingår i lärarprofessionen, bidrar med komplexitet för definitionen av lärares           

yrkesidentitet. Enligt Beijaard et al. (2004) skall lärare betraktas i samspel med olika faktorer              

i skolmiljön för att de professionella delarna i lärares yrkesidentitet skall kunna identifieras.  

Akkerman och Meijer (2011) refererar till Keichtman och Hamilton (2004) som           

påpekar att lärare lär sig att undervisa, samtidigt som de lär sig att bli någon som undervisar.                 

Det vill säga att lärares yrkesidentitet skapas genom två parallella processer. Yrkesidentiteten            

skall enligt Akkerman och Meijer (2011) betraktas som en ständigt pågående process, där den              

upplevda lärarrollen ibland mer och ibland mindre står i koherens med upplevelsen av självet. 

Rone (2014) poängterar betydelsen av att öka förståelse för lärares yrkesidentitet och            

därmed kunna utveckla utbildningssystemet. Erfarna lärare kan ha flera upplevelser och           

tankar angående yrket, vilket är orsaken till att föreliggande studie väljer att fokusera på              

erfarna lärares uppfattningar angående yrkesidentitet, hur denna utvecklas och vad den           

påverkas av. Ytterligare uppmärksammas gymnasielärares subjektiva uppfattningar om vad         

yrkesidentitet innebär för dem. 

Följande frågeställning utformades för att nå förståelse för erfarna lärares tankar           

gällande sin yrkesidentitet:  

- Hur upplever erfarna lärare sin yrkesidentitet? 
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Metod 
 
Deltagare 
Studiens resultat baserar på intervjuer som är genomförda under november och december            

2019. Studiens deltagarantal var sju, varav tre var kvinnor och fyra män. Deltagarnas             

genomsnittliga erfarenhet inom lärarprofessionen varierade från 6-16 (M=9) år. Samtliga          

deltagare var gymnasielärare från olika skolor i sydöstra Sverige. Till inklusionskriterierna           

hörde en verksamhet som gymnasielärare och erfarenhet inom lärarprofessionen på minst fem            

år.  

 

Instrument 

För att besvara studiens frågeställning skapades en semistrukturerad intervjuguide (Se Bilaga           

I). Intervjuguidens frågor konstruerades med syftet att kunna nå informanternas subjektiva           

upplevelser, känslor och uppfattningar kring sin yrkesidentitet. Semistrukturerad intervjuform         

användes för att ge informanterna möjlighet att fritt formulera sina tankar i ord. Frågorna              

berörde resultat och aspekter som tidigare forskningar inom området gällande lärares           

yrkesidentitet hade behandlat. Intervjun inleddes med öppna frågor där informanten fick           

möjligheten att presentera sig själv och ge de viktigaste informationerna angående sin            

profession. Vidare kunde frågor ställas kring personliga erfarenheter, upplevelser kring          

personlig identitet och yrkesidentitet, reflektioner kring sociala omgivningens påverkan samt          

språket inom yrket. Frågorna kunde delvis vara mer riktade till vissa aspekter, eller helt              

öppna för tolkning som till exempel en fråga där läraren själv fick definiera vad yrkesidentitet               

innebär för hen själv. 

Det utfördes en pilotstudie för att försäkra sig om tydlighet och frågornas relevans av              

intervjuguide på två vänner till författaren. Dessa gav återkoppling och råd för utförandet av              

intervjun och dess frågeformulering. Efteråt justerades frågorna enligt det pilotstudiens          

deltagare och handledaren hade påpekat. Ytterligare beaktades tiden på pilotstudien för att ha             
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ett ungefärligt antal minuter att förutse för intervjun, så att tillräckligt med information hinner              

bli insamlad men intervjun inte blir för lång och krävande för informanterna.  

  
Procedur 
Ett informationsbrev utformades som beskrev studiens syfte och deltagarnas rättigheter (Se           

Bilaga II). Deltagarna rekryterades delvis genom personligt besök på skolor där           

informationsbrevet delades ut till närvarande gymnasielärare. Fyra lärare visade genast          

intresse och tid för intervju bestämdes. Ytterligare skickades e-mail till rektorer på ett antal              

skolor för en förfrågan att vidarebefordra informationsbrevet. Expeditionen på en skola           

publicerade informationsbrevet, vilket ledde till att ett större antal lärare nåddes. Frivilliga            

och intresserade gymnasielärare skrev därefter via e-mail och det bestämdes tid och plats för              

utförandet av intervjuer. E-mail skickades även till olika gymnasielärare på olika skolor med             

informationsbrevet som bilaga, med denna metod nåddes ytterligare två lärare. En informant            

nåddes genom rekommendation av en lärare som inte själv kunde delta. Jämn könsfördelning             

nåddes slumpmässigt och beaktades varken i rekrytering eller resultat, men som ändå kunde             

bidra med mångfald av svar. Att gymnasielärarna skiljde sig i personlighet, ålder och             

undervisningsämne var något som eftersträvades men nåddes slumpmässigt. 

Intervjuerna genomfördes i grupprum på lärares skolor efter deras önskan.          

Inledningsvis påbörjades intervjutillfället med upprepning av studiens syfte och presentation          

av författaren, utöver detta påpekades de etiska aspekterna som gällde i studiens utförande             

och materialets behandling. Vidare gick författaren igenom intervjuns upplägg och struktur           

med informanten och det säkerställdes att ljudinspelaren på mobiltelefonen fungerade. I           

Informationsbrevet framkom det dock studiens syfte och därmed hade informanterna en           

möjlighet att reflektera kring sin yrkesidentitet redan innan intervjutillfället. Intervjuerna          

varierade mellan 32 och 57 minuter (M=44 minuter). Deltagaren informerades efteråt om            

möjlighet att läsa transkriberingen och utöka, rätta till eller ångra svar. Samtliga informanter             
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var nöjda med transkribering av intervjun och ville inte ändra på något. De informerades även               

om att den färdiga uppsatsen skulle publiceras och vara tillgänglig att läsa. 

 
Tematisk innehållsanalys 
 

Tematisk innehållsanalys genomfördes med hjälp av Burnard (1991) och Graneheim          

och Lundman (2004). Enligt Burnards första steg av 14, gjordes anteckningar genast efter             

genomförd intervju för att framhäva de viktigaste intryck och minnen från intervjun. Även             

kommentarer och intressanta aspekter som informanten yttrade efter inspelningen noterades.          

Intervjuerna transkriberades samtidigt som namn, arbetsplats och stad av identifierades för att            

skapa anonymitet för deltagaren. Efter transkriberingen lästes intervjuerna flera gånger          

igenom och viktiga satser ströks under i syftet att finna meningsbärande enheter. Samtidigt             

skrevs noteringar och kommentarer bredvid i hopp om att finna likheter och skillnader mellan              

deltagarnas svar. Svar som behandlade samma aspekter samlades under en kondensering,           

följt av kategorisering och slutligen finna teman för studiens resultat. Enligt Burnard (1991)             

var dessa de första steg av tematisk innehållsanalys.  

Följande steg innebar jämförelse av de upplistade kategorier och transkriberingar,          

detta skedde med hjälp av ytterligare överstrykning av nyckelord och aspekter. Följande steg             

gick ut på försäkran ifall kategoriseringar fortfarande betydde samma sak som de gjorde i              

transkriberingen, det vill säga att även kontexten i vilken meningen är sagd är av              

betydelsefull värde för att inte ändra på informantens svar i efterhand (Burnard, 1991). Även i               

skrivandets process och redovisningen av resultatet var det viktigt att transkribering av            

intervjuer och ljudfilerna var till hands, så att inga oklarheter skulle leda till förvrängning av               

resultatet.  

Resultatet kommer att presenteras i en tabell med översikt över teman och kategorier,             

ytterligare kommer samtliga kategorier förklaras i anknytning till informanternas svar          

exempelvis med hjälp av citeringar från intervjuer. Citat valdes omsorgsfullt för att kunna             
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fånga det viktigaste respondenterna sagt. Vid citationer används pseudonymer för          

respondenternas riktiga namn. Det sista förde med sig att presentera ett resultat och I              

diskussionsdelen diskuteras föreliggande studies resultat i förbindelse med tidigare forskning,          

för att avväga likheter och skillnader (Burnard, 1991).  

 

Tabell I. Exempel på analysprocessen.
 

 Meningsbärande enhet       Kondensering     Kod                             Underkategori             Kategori  
 

“Hur jag ser mig själv     
som yrkesperson, men   
läraryrket är speciellt   
på det sättet liksom    
vad är jag och vad är      
mitt yrke? 

Självuppfattnin
g avgör. i yrket    
måste läraren  
använda sig av   
sig själv 

Privat personlighet  
och 
självuppfattning 

Självet som skapar   
yrkesidentitet 

upplevelse av  
yrkesidentitet 

     

“Lärarprofessionen är  
fundamental för hela   
samhällsutvecklingen” 

Lärarprofessio
nen är viktig   
för framtid och   
samhälle 

Lärarprofessionens 
betydelse i  
samhället 

Lärarprofessionens 
påverkan 

Lärares betydelse 
 

     

“Om jag ska vara    
handledare så ska jag    
nog vara på ett sätt,     
och ska jag vara    
föreläsare ska jag vara    
på ett annat sätt” 

Olika 
arbetsuppgifter 
innebär olika  
sätt att vara på 

lärarprofessionens 
olika 
arbetsuppgifter 

mångfaldighet av  
yrkesidentitet 

Skiftningar  

“Man hade ju den att     
se upp till från början,     
men när det går ett tag      
så hittar man väl sitt,     
vem som jag är.” 

I början tar   
man hjälp av   
förebilder men  
utvecklar sedan  
sitt 

Tidigare 
erfarenheter 
påverkar tills hittar   
sitt egna 

erfarenheter leder till   
utveckling 

Formandet och  
förändring 
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Etiska överväganden 
  
Studien har genom hela processen försökt uppfylla de forskningsetiska principerna enligt           

Vetenskapsrådets krav. Informationskravet uppfylldes delvis med hjälp av informationsbrevet         

som innehöll förklaring av studiens syfte och procedur, samt de forskningsetiska principer            

som skulle beaktas. Informationsbrevet gavs personligen eller mejlades i samband med           

förfrågan om deltagande. Vid intervjutillfället förklarades återigen de etiska aspekter studien           

skulle beakta och intervjuaren försäkrade sig att informanten var bekväm och överens om             

proceduren. Deltagaren blev informerad om frivillighet för deltagande och besvarande av           

frågor. Samtyckeskravet förverkligades genom verbalt samtycke för deltagande i studien och           

användning av det insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2019). Ytterligare lades fundering          

kring frågornas ordningsföljd så att lättsamma och enkla frågor ställdes i början och slutet av               

intervjun. De frågor som möjligtvis hade kunnat upplevas som obekväma ställdes i mitten av              

intervjun. För att uppfylla konfidentialitetskravet hade författaren och övriga berörda tillgång           

till materialet och informanterna avidentifierades vid transkriberingen med syfte att förbli           

anonyma i studien. Pseudonym för deltagarna användes vid presentation av resultat.           

Nyttjandekravet beaktades genom att all insamlad material endast användes för denna studies            

syfte och ljudfilerna raderades efter examinering från författarens mobiltelefon         

(Vetenskapsrådet, 2019). 
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Resultat 
 

Studiens syfte var att med hjälp av intervjuer nå djupare förståelse för erfarna             

gymnasielärares upplevelser angående sin yrkesidentitet. Intervjuguiden försökte nå så bred          

och djup insikt som möjligt i gymnasielärares åsikter och känslor. Resultatet skapades utifrån             

kvalitativ tematisk innehållsanalys av de sju genomförda intervjuerna. Innehållsanalys         

innebar kategorisering och jämförelse av intervjuer med syfte att hitta likheter och olikheter i              

informanternas svar. Följande fyra teman identifierades: 1) Definition av yrkesidentitet 2)           

Utmaningar med läraryrket 3) Yrkesidentitetens utveckling 4) Omgivningens påverkan.         

Slutsatsen är att läraryrket kräver balans mellan personlig och yrkesidentitet, samtidigt som            

olika aspekter som social omgivning och tidigare erfarenhet påverkar upplevelse av           

yrkesidentitet. Nedan presenteras samtliga teman och dess huvud-, samt underkategorier i en            

sammanfattande tabell (se tabell 2). Resultatet förklaras och presenteras vidare var för sig             

under olika rubriker med citeringar av informanternas individuella upplevelser.  

Tabell 2: Identifierade teman, kategorier och underkategorier 

 
       Tema Kategori Underkategori

 
Definition av yrkesidentitet Vad utmärker en lärare  

 
 
Yrkets betydelse 

Känslan av att vara lärare 
Intresse och kunskap 
 
Påverkan på samhället 
Elevers prägling 

Utmaningar Balansgång 
 
 
 
Borttappad identitet 

Olika roller 
Vad ska göra/ vad får göra 
Stressigt 
 
Privat- och yrkesidentitet 

Yrkesidentitetens utveckling Dynamik 
 
Övergång 
 

Olika aspekter som påverkar 
känslan av att aldrig vara klar 
 
Från student/andra yrken till    
läraryrket 

Omgivningens påverkan Relationer 
 
Tidigare erfarenheter 

Elever, Kollegor, Språk 
 
Förebilder 
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Definition av yrkesidentitet 

 Vad utmärker lärare? 

Studiens syfte var att nå djupare förståelse för gymnasielärares upplevelse av sin            

yrkesidentitet. I början av intervjun fick informanterna definiera begreppet yrkesidentitet för           

sig själva. Utifrån informanternas definitioner kan läraryrkets identitet ses som något speciellt            

i och med att samtliga lärare betonar yrkets sociala sida och inflytandet av egna              

personligheten till yrkesidentiteten. Somliga lärare påverkade att yrket är mera än bara ett             

yrke, utan en livsstil och del av personligheten. Lärarnas upplevelse av att vara sig själva               

under arbetstid och påstår att personer från deras privatliv skulle känna igen dem i              

klassrummet. Likt följer yrket de flesta lärare även på fritiden, vilket kan medföra en känsla               

av socialt ansvar, professionalitet och demokratiskt tänkande vart än läraren går.  

 

Cecilia: Yrket är en väldigt stor del av min identitet och jag har nog alltid identifierat mig                 

väldigt mycket med mitt yrke.  

Isabella: Även i mitt yrke måste jag använda mig av mig själv. Jag kan bara lyckas i mitt yrke                   

om jag är en autentisk person och det innebär att jag får ha väldigt mycket inne av                 

mig själv i det här jobbet. Jag stänger heller inte av mitt yrke när jag går hem, även på                   

fritiden är jag lärare. 

 

Intresse och kunskap upplevs av samtliga informanter som en avgörande del av lärares             

yrkesidentitet. Kunskap anses som utmärkande egenskap för att kunna vara en lärare som blir              

tagen på allvar av elever och kollegor. Lärare i denna studie förklarar kunskapsöverföring             

som ett väldigt stort ansvar. Att kunna fånga elever och överföra kunskap bidrar med en stark                
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känsla av att faktiskt vara en lärare. Att faktiskt ha kunskap bekräftar känslan av              

läraridentitet. Läraryrket bottnar i ett intresse för ämnet, vilket i kombination med energifull             

undervisning och engagemang inspirerar eleverna. Känslan av en lyckad föreläsning ger           

lärarna känslan av att vara en lärare. Ytterligare berättade informanter att känslan av att kunna               

hjälpa elever och bidra med kunskap känns som att fylla en lucka.  

 

Felix: Ämneskunskap är A och O, det är jätteviktigt. 1. för att man ska kunna svara på frågor,                  

2. för att man ska ha ett gediget intresse och det är rätt så smittsamt när man pratar om                   

ämnet. Du kan gå endast på intresse och det går att fängsla elever.  

Sabina: Har du inte kunskap själv, har du ingenting att göra som lärare, det är min åsikt. Kan                  

jag inte själv göra den på A-nivå så kan jag inte heller veta vad jag ska förvänta mig.  

 

Intresse och kunskap är enligt samtliga lärare även orsakerna till valet av yrket. Intresset              

gäller allmänt för skolan och bildning, men även specifikt för de ämnen lärarna undervisar i.               

Deltagarna anser det som betydelsefullt att kunna dela med sig av sin kunskap och intresse               

och samtidigt bygga relationer till ungdomar. En brydd för elever och skolan anses som              

viktiga egenskaper. Hos lärarna finns det en önskan att kunna klättra i kunskap såväl själv               

som med eleverna.  

 

Yrkets betydelse. Samtliga lärare ansåg att lärarprofessionen är ett betydelsefullt          

yrke för samhället och anser det de gör som viktigt. Det var flera som betonade att läraryrket                 

kräver mycket tid, stark vilja och genuint intresse för att kunna utföra arbetet väl. Informanter               
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påpekade vikten av att uppleva en trygghet i yrkesidentitet för att kunna förmedla kunskap              

och intresse så bra som möjligt. Detta är viktigt både för elevers utbildning och läraren själv.  

 

Isabella: Lärarprofessionen är ju fundamental för hela samhällsutveckling, dock kan jag tycka 

 att samhället inte behandlar lärarprofessionen så himla gynnsamt alltid. 

Kalle: Som lärare har man ett uppdrag att fostra demokratiska medborgare och stå för ett               

antal olika värden. Skolan och lärare representerar samhället. Jag tror vi har ganska             

stor uppgift när eleverna går från att vara barn till att bli vuxna så har vi ett stort                  

ansvar att de ska vara kloka och demokratiska samhällsmedborgare.  

 

Samtliga lärare i denna studie är stolta över sitt yrke och nöjda med sin yrkesidentitet och                

anser att deras yrke är väldigt viktigt. Lärarprofessionen anses enligt lärarna sätta grunden för              

framtiden, eftersom skolan förbereder ungdomarna för arbetslivet och samhället. En lärare           

nämnde även lärarprofessionens betydelse för demokratins överlevnad. Lärare undervisar         

framtidens medborgare och därmed samhällets utveckling. Skolan förbereder ungdomar inför          

vuxenlivet, dock anser en av informanterna att grunden för framgång i framtiden redan sätts              

innan gymnasiet och att det gäller då att fånga elever.  

 

Henry: Eleverna kommer ju att påverka samhället när de kommer ut ur skolan. Finns det inga                

nya som kan arbeta eller underhålla allt ihop eller utvecklas vidare, vad skulle hända i               

så fall? 
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Lärare anser sig även kunna påverka på mindre nivå, vilket innebär exempelvis elevers             

personliga utveckling och motivation för skolan och inlärning. Under gymnasietiden händer           

det en stor utveckling i och med att eleverna börjar gymnasiet som tonåringar och avgår som                

vuxna. Deltagarna i föreliggande studie upplevde sig kunna påverka denna          

personlighetsutveckling till en viss grad genom samtal och undervisning. Samtliga          

respondenter betonade viktigheten av att uppfostra eleverna till demokratiska medborgare.          

Mötet mellan elev och lärare är betydelsefull för att kunna inspirera och förmedla viktiga              

värden.  

Gustav: Vi har en påverkan vad som gäller att få fram individer som hittar sig själva, så att vi                   

har en indirekt samhällsbetydelse som är jättestor och en av dom största saker som              

formar ungdomar och format personligheter. 

Cecilia: Jag tror det är jätteviktigt att man som lärare är inspirerande och liksom att man har                 

demokratiska värderingar, att man förmedlar en värdegrund som nu ska vara vettig.            

Därför är mötet med elever jätteviktigt och det känns att man gör en större              

lärargärning i den situationen. 

 

Utmaningar 

Balansgång. I samband med yrkesidentitet nämnde samtliga informanter att         

läraryrket kräver en balansgång. Detta har i grund att lärarprofessionen är ett yrke där lärare               

arbetar och förmedlar kunskap genom sin egna personlighet. Samtidigt som lärare får            

bestämma sin undervisning väldigt fritt och personalisera den, finns det ramar och            

förväntningar från samhället och skolledning. Denna balansgång blir även begränsad av tid ,             
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material och verktyg. Att hitta en balans mellan vad en lärare skall och får göra, och det en                  

lärare inte behöver och inte får göra kan ibland upplevas som en utmanande balansgång.              

Denna balansgång kan delvis leda till krockar och förvirring gällande yrkesidentitetens           

upplevelse. Majoriteten av informanterna anser det som viktigt att finna gränsen och balansen             

med att inte blanda in för mycket av personlig engagemang, annars kan detta leda till               

utmattning. Svårigheten ligger dock i att lärare upplever sig själv ofta som sociala och              

personer som bryr sig och vill hjälpa. Det kan upplevas som påfrestande för lärare att behöva                

balansera mellan att vara stödjande handledaren som senare behöver bedöma. 

 

Gustav: Vi har många stolar att sitta på. Balansgången mellan vad vi får göra och vad vi ska                  

göra har jag alltid haft svårt med att balansera min lärarroll. Vad behöver jag inte göra                

och när behöver vi hänvisa till annan utbildad personal som psykologer, terapeuter            

och sjuksköterskor. Jag har svårt att väga in när jag inte ska hjälpa elever, jag har                

svårt att släppa dom vidare istället för att ta det själv.  

Isabella: Ibland kliver man ur den strikta professionella rollen och rollen som social             

medmänniska blir större. Jag ser ingen motsättning i dem här rollerna. Det jobbiga är              

att det är svåra sociala grejer och det känns sedan konstigt att sätta betyg. Men utifrån                

relationerna jag har med eleverna så brukar det inte vara något problem, utan det är               

jag som kan tycka att det kan bli konstigt.  

 

En av läraryrkets främsta uppgifter är undervisning, därmed upplever ett par av            

respondenterna en utmanande balansgång även vid undervisningens planering och utförande.          
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Främst anser studiens respondenter att tiden är en begränsande faktor som sätter ramarna för              

hur väl läraren kan utföra sina arbetsuppgifter som lektionsplanering exempelvis. Läroplanen           

sätter en viss ram för vad kurser bör beröra, men samtliga informanter påstår att den är fritt                 

att tolka. 

Cecilia: Läraryrket och skolan är ju full med ramar överallt och hela tiden främst i form av tid                  

och material, och då får man ju hitta en väg som funkar. På jobbet är det deadlines                 

och då måste man nöja sig utifrån ramarna och deadlinesen. Det är en balansgång i att                

“det här känns tillräckligt bra” och “detta hinner jag inte med”. Alltså man är ju i ett                 

system och då måste ju systemet stå över personligheten, för annars går man sönder. 

 

Läraryrket består av flera olika arbetsuppgifter och kräver av läraren att bredvid            

undervisning, föreläsning och ledaruppgifter, även att vara den vuxna personen som ger stöd             

som handledare. Balansgången mellan olika roller inom läraryrket upplevdes olika          

utmanande av respondenterna, vissa upplever det som en väldigt stor utmaning, medan andra             

upplever det som en naturlig del av yrket. Somliga respondenter upplevde att rollerna kan              

inte bara förändras under åren utan även under lektionens gång kan läraren skifta från att vara                

ledaren i klassrummet till att vara stöd givaren. 

Kalle: Det är ju en av utmaningarna med att vara lärare, ett år är man föreläsare men en sämre                   

myndighetsperson som bedömer sämre och så ägnar man tid åt att bedöma och då blir               

man sämre planerare och förberedare och då ägnar man tid åt det och så har man                

tappat att vara handledare och coach liksom.  
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Felix: Olika roller ingår ju alla i lärarens uppdrag. Det är inte bara att föreläsa, utan det är en                   

massa olika roller och sen är det en massa elever som behöver extra uppmärksamhet.  

 

Borttappad identitet. Efter respondenternas svar på vad som utmärker deras          

yrkesidentitet, blev de även tillfrågade angående upplevelsen att tappa bort yrkesidentitet.           

Svaren på när de upplever en borttappad yrkesidentitet hade nära anknytning till            

balansgången som nämndes i kategorin ovanför. Yrkesidentiteten känns som borttappad när           

den för privata sidan av lärarens personlighet kommer fram eller står i konflikt med yrket,               

eller när läraren misslyckas i sin själva lärar-uppgift. Yrkesrollens mångfaldighet kan leda till             

förvirring i upplevelsen av vad läraren får göra för att inte hamna utanför yrkesetiken. En               

respondent nämnde bekymmer med skör balansgång mellan att vara en hjälpsam lärare och             

att övergå till terapeutens uppgifter. Situationer där lärarrollen upplevs som borttappad           

uppstår främst i samband med elever. Detta kan gälla exempelvis undervisning och            

lektionsplanering, men även andra situationer som uppstår i klassrummet. Återigen kommer           

det speciella med läraryrket fram när känslor är inblandade och den privata identiteten sipprar              

igenom.  

Sabina: Det var ju min privatperson som plötsligt står där framför klassen och gråter och där 

 krockar det rätt mycket, eftersom jag måste vara professionell och inte bara kan vara  

 den personen som annars hemma bara hade gråtit.  

Felix: När jag förstår att lektionen jag ska ha kommer att fallera och så försöker jag pyssla                 

ihop det på bästa vis. Då har jag missat att vara uppmärksam angående hur många               
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som finns i klassen eller om det är något annat som stör. Då blir det pannkaka. Då är                  

jag inte jättestolt. Då går jag inte härifrån med energi om det är nu straffet.  

 

Identitetsutveckling 

Övergången. Lärarna i föreliggande studie skiljde sig en aning i form av övergången             

till läraryrket. Vissa hade tidigare arbetat inom andra yrken, medan andra hade ganska direkt              

gått över från student till lärare. Samtliga lärare upplevde dock en förankring till yrket redan               

innan de började arbeta som lärare, exempelvis genom vikariat, praktik eller helt enkelt en              

personlig anknytning till att vara en lärare. De flesta nämnde dock identitetsutvecklingen som             

en långvarig process som kräver tid och erfarenhet. Somliga respondenter hävdade att            

övergång till läraridentitet är en dynamisk process där det är svårt att avgöra tidpunkt för               

identitetens formande. En exakt tidpunkt eller tillfälle för läraridentitetens uppstående finns           

inte och kan ta flera år. En del respondenter påstod att en läraridentitet uppstod redan vid                

tidiga skeden som första praktiken eller vid första arbetsdagen, när eget schema och skrivbord              

fanns till hands. 

 

Sabina: Jag vågar inte exakt säga hur lång tid det tog innan jag kände att jag var riktig lärare.                   

Det är inte länge sen och nu har jag jobbat här i 8 år. Det är svårt att säga när exakt det                      

var, men absolut inte i början. Men nu är jag bara lärare liksom. 

Kalle: I början var det viktigt att allting runt omkring mig skulle bekräfta att jag ska bli lärare.                  

Jag drack så himla mycket kaffe för att jag ju ska vara lärare. Det var mycket som var                  

spelat istället för en säker identitet. Som ny lärare var liksom allting yrkesidentitet för              
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mig, hur jag klädde mig, hur jag var och pratade, mina intressen och vilka människor               

jag umgicks med. Nu har yrkesidentitet glidit över i en yrkesetik, jag tänker alltså              

mindre att det ska märkas i alla sammanhang att jag är lärare. När jag fick barn tror                 

jag förändrades det, för då var det inte lika viktigt med läraridentitet eftersom jag fick               

en annan sorts identitet också.  

 

Vid övergången till yrkeslivet nämnde informanterna bredvid lycka och känslan av att ha             

landat, även en viss osäkerhet. Osäkerhet låg i känslan att plötsligt vara lärare och ta hand om                 

allting själv från början till slut, och det som läraren gör verkligen betyder någonting för               

eleverna. Den känslan kändes bra men även skrämmande. 

Gustav: När jag gick ut i arbetslivet kändes det landat. Utbildning lär dig ämneskunskap och               

formalier, men en bra lärare ligger i personligheten. Utbildningen och att jobba är så              

olika saker och i början var det mycket med att bygga upp material, förbereda              

lektioner. Jag har alltid känt mig hemma, på alla skolor jag har jobbat på.  

Kalle: Under studietiden kändes det som att allt var lite på låtsas. När jag började undervisa                

så kändes det som att nu är jag här och nu är det jag som är lärare. Jag kommer ihåg                    

min första lektion själv och jag märkte att elever skriver ner det jag säger, det är ju på                  

allvar. Om jag säger fel nu kommer de tro fel hela livet, det här är ju farligt. Det tog                   

många år innan den här känslan av att någon skulle komma och rätta mig försvann.  
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Dynamiken i yrkesidentitet 

Yrkesidentitetens utveckling anses av en del av informanterna även som en dynamisk process             

som fortsätter pågående. Trots att samtliga lärare upplevde en stark identifikation med yrket             

redan tidigt, upplevs yrkesidentitet som något som kan utvecklas långt in i karriären. 

Cecilia: Man utvecklas hela tiden, jag tror aldrig att man blir klar, men det är ju tjusningen                 

också. Man kan alltid bli bättre, annars blir det tråkigt.  

Kalle: Det finns ingen nivå som är tillräcklig, därför att jag kommer alltid att misslyckas med                

några elever eller jag kanske förklarar saker för lite eller jag hade för hög eller låg                

nivå. Så det är kanske en sak som är väldigt spännande med yrket på sikt, man är ju                  

aldrig klar.  

 

Identitetens dynamik blir även synlig genom de olika delarna i yrkesidentitetens som kan             

utvecklas. Samtliga lärare i denna studie upplever en stark vilja att lära sig själv mer och även                 

att lära ut på ett bättre sätt. Majoriteten av lärarna ser ständig utveckling både som en tjusning                 

med yrket, men även som en besvärlig del. 

Gustav: Jag tror fortfarande att jag försöker hitta balansen i hur jag ska vara. Men ju mer                 

misstag man begår desto mer inser man hur man ska agera i vissa situationer. Men det                

är alltid nya situationer man behöver agera i. 

Cecilia: Det är läraren själv som måste upprätthålla yrkesstolthet och yrkesidentitet för att             

vara representativ för skolan och samhället.  

Dynamiska utvecklingen av yrkesidentitet kan skifta gällande aspekter som uppfattningen av           

pedagogiska, didaktiska och ämneskunskaper. Lärarna i föreliggande studie hade skilda          

åsikter vad som gäller utvecklingen av dessa tre förmågor och vilken som anses som den               

viktigaste förmågan.  
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Gustav: Pedagogik är ju dels en talang och personlighetsdrag som man har, men det är               

erfarenhets byggande, det är något du lär dig ju mer du jobbar som lärare, desto bättre                

blir du på att vara pedagogisk och didaktisk. Ämneskunskaper känns som att de hade              

man som starkast efter universitet. Det är som färskvara, det behöver man hålla             

tillvara, medan pedagogik och didaktik bara växer ju längre man jobbar som lärare. 

Cecilia: Jag ser det som en pyramid, där du först behöver ämneskunskaperna för att kunna               

göra didaktiken och sen så måste det finnas en pedagogisk bas, annars funkar det inte.  

 

Omgivningens påverkan 

Relationer. Läraryrket är ett socialt yrke och därmed blir även lärares yrkesidentitet            

påverkad av omgivningen, det vill säga exempelvis personer och sociala relationer på            

arbetsplatsen. Sociala relationer bildas såväl med elever och kollegor som med skolledning.            

Skolledningen betonas i samband med att de kan sätta ord för de värden skolan står för och                 

samtidigt agera med stöd och utvecklingsmöjligheter. Kollegor kan enligt respondenterna          

fungera som en spegel att reflektera sig med. Genom jämförelse med kollegor kan en läraren               

antingen ta sina kollegor som förebilder eller inte. Omgivningen ger respons för det egna              

agerande och därmed anpassar läraren sin identitet och sitt beteende enligt omgivningens            

förväntningar.  

Gustav: Jag har kollegor här som jag verkligen ser som jättebra förebilder och jag verkligen               

försöker ta efter.  

Isabella: Kollegor påverkar min bild genom bekräftelse man får, exempelvis att många            

vänder sig till mig i högt förtroende. Jag fattar att en del kollegor kanske tycker jag är                 

jobbig, men det får dom gärna tycka då.  
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Utöver kollegors bekräftelser och reflektioner är även elevers responser av avgörande           

betydelse för att läraren skall känna sig uppskattad och som en riktig och bra lärare. Somliga                

lärare nämnde att en del av arbetsmotivationen höjs av elevers tacksamhet, uppskattning och             

respons. Enligt respondenter i föreliggande studie påverkar även samhällets syn på läraryrket            

upplevelsen av egen yrkesidentitet. Exempelvis är låg satta ribban för antagning till            

lärarprogrammet ett skäl till sänkning av yrkets status. Lärarbrist är ett faktum, och personer              

som känner stolthet över yrket behövs, påstår somliga respondenter. Respondenter upplever           

att det är synd hur samhället ställer yrket i ett negativt ljus, samtidigt som de påpekar hur                 

viktigt det är att själv upprätthålla yrkesstolthet.  

 

Somliga lärare nämnde ytterligare att vissa situationer i samhället och omgivningen kan            

framhäva yrkesidentiteten på ett visst sätt. Under fritiden kan det uppstå tillfällen där             

läraridentitet kommer fram. De personliga egenskaperna som en lärare har kan bidra även på              

fritiden till ett visst beteende menar ett par stycken av respondenterna.  

Kalle: Jag kan känna mig mycket som en lärare när mina barn behöver hjälp med läxor. Jag                 

har även svårt att släppa ansvaret för sammanhang som har med värden att göra, jag               

upplever en yrkesetik där.  

Sabina: Det är klart att jag har min yrkesidentitet med mig hemma. Jag låter kanske mer                

bestämd än vad jag ofta är, eftersom jag behöver det på jobbet för att jag vill att det                  

låter tydligt, men det tar jag med mig hem också. Så min dotter sa någon gång                

“Mamma jag tror du bara låter så arg”.  
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Upplevelsen av läraridentitet stärks enligt majoriteten av informanterna genom ett så kallat            

lärarspråk. Lärarspråket anses delvis som ett verktyg inom yrket, men även som ett knep att               

identifiera sig och överleva yrket med.  

Isabella: Det är klart att det finns ett visst sätt hur lärare beskriver skolan och det finns någon                  

himla yrkesstolthet som dom där genom språket, vilket förenar ändå alla lärare.  

Många lärare är ju väldigt stressade och man har mycket att göra, man har behov att prata av                  

sig på ett sätt. 

 

Tidigare erfarenheter. Skolan är ett ställe varje människa känner till och de flesta             

har en uppfattning om lärare och vad en lärare är. När en lärare påbörjar läraryrket har hon                 

redan erfarenhet och ett bild om yrket från sin egen tid som elev och student. I föreliggande                 

studie beskrev lärare att bilden på läraryrket hade präglats så väl i barndomen av föräldrar               

som varit lärare, samt lärare de haft som elever och studenter. Tidigare erfarenheter och              

intryck av yrket kan till och med ha lett till yrkesvalet. Tidigare lärare kan enligt somliga                

respondenter ha lagt grunden till ett intresse för yrket och väckt inspiration och passion för               

läraryrket.  

Felix: Efter gymnasiet var jag ett år på folkhögskolan och det var så fin atmosfär där. Och där                  

fanns en otrolig lärare. Det var då det såddes ett frö att “ Gud vad härligt att vara                  

lärare”, kolla vad glad, nöjd och duktig han är. 

Lärare från egen skoltid kan fungera som förebild och inspiration, något respondenter själv             

ville bli och uppleva. Respondenter nämnde att de i vissa fall kan känna igen sig och                
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identifiera sig med sina före detta lärare. Under karriärens förlopp påstår lärare att strävan              

efter förebilder minskar i och med att en egen yrkesidentitet utvecklas. 

Sabina: I början tänkte jag ju lite på mina lärare som jag hade haft, hur dom hade varit, och så                    

tänkte jag det är nog så man ska vara. Jag var mycket hårdare i början, mycket mer                 

strikt och nästan inte privat alls. För det hade aldrig mina lärare varit som jag hade.  

Henry: Jag påverkas utav dom lärare man haft och det sättet andra har lärt ut på. Även på                  

VFU har man fått tips och liknande. Ja du tar väl in lite av allt du ser.  

 

 

Sammanfattningsvis betraktar gymnasielärare yrkesidentitet som något de identifierar sig         

med och genom vilken en lärare beskriver hur hon är och agerar. De fyra identifierade teman                

handlar om lärares egna definitioner av yrkesidentitet och hur de upplever utvecklingen av             

denna, samt utmaningarna yrket för med sig och omgivningens påverkan på yrkesidentitet.            

Yrkesidentitet präglas enligt samtliga lärare av den sociala omgivningen som kollegor och            

elever. Utöver detta spelade även tidigare erfarenheter en betydelsefull roll för           

yrkesidentitetens utveckling. Samhällets tankar om läraryrket påverkar ryktet om yrket, och           

därför är det enligt samtliga respondenter viktigt att själv upprätthålla en yrkesstolthet och ge              

en ansenlig bild av yrket.  
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Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att nå djupare förståelse för erfarna gymnasielärares            

upplevelse av yrkesidentitet. För att nå syftet intervjuades sju stycken gymnasielärare från            

Sydöstra Sverige. Utifrån intervjuerna sammanställdes genom kvalitativ innehållsanalys fyra         

teman. Resultatet visade att intresse och kunskap är de mest framstående faktorer som             

utmärker en lärare. Utöver detta ansåg respondenterna att läraryrket spelar en betydelsefull            

roll i samhället. Dessa aspekter resulterade i temat “ Definition av yrkesidentitet”.            

Balansgång mellan olika läraruppgifter och borttappad identitet som lärare, resulterade i           

temat “Utmaningar”. Angående temat “Yrkesidentitetens utveckling” nämnde lärarna        

dynamik i form av ständig utveckling och förändring av lärarrollen. Innehållsanalys ledde            

även till fjärde temat “Omgivningens påverkan”, där relationer på arbetsplatsen och tidigare            

erfarenheter om läraryrket verkade påverka upplevelsen av yrkesidentitet. Ur resultatet drogs           

en inte entydig slutsats om att är läraryrket är ett speciellt yrke. Det speciella innebär yrkets                

mångfald i form av olika arbetsuppgifter och de olika roller dessa innebär. Olika aspekter              

som sociala omgivningen och tidigare erfarenheter påverkar yrkesidentitetens utformning.         

Ytterligare är läraryrket ett yrke där egen personlighet med fördel används men även ibland              

ofrivilligt påverkar yrkesidentitet för mycket. Nedan värderas och diskuteras studiens fram           

tolkade resultat i förhållande till det tidigare forskning har visat beträffande lärares            

upplevelser av yrkesidentitet.  

Som redan Beijaard et al. (2004) konkluderade är det svårt att studera yrkesidentitet             

eftersom begreppet kan studeras utifrån olika definitioner och sammanhang i olika studier.            

Detta bekräftades av föreliggande studiens respondenter som definierade varierande vad          

yrkesidentitet betyder för dem själva. Dessa svar resulterade i kategorier där lärares            
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uppfattningar om vad som utmärker en lärare enligt dem, samt yrkets betydelse för samhället.              

Enligt studiens respondenter var utmärkande för en läraridentitet intresset och kunskap och en             

vilja för att arbeta med yrket och ungdomar. Devos (2010) nämnde kunskap, bredvid             

engagemang och goda relationer, som en avgörande faktor för byggandet av en trygg             

yrkesidentitet. Lärarna i studien av Pillen et al. (2013) upplevde att en lärare behöver ha               

ämneskunskaper för att kunna bli tagen på allvar av elever, detta stämmer väl överens med               

respondenternas svar i föreliggande studie. Även detta bekräftades av föreliggande studies           

respondenter.  

Beijaard et al. (2000) utförde en studie där lärare skulle beskriva sina tankar om              

betydelsen av pedagogik, didaktik och ämneskunskaper inom yrket. Majoriteten av lärarna i            

deras studie angav ämneskunskap som den viktigaste faktorn för läraridentitet. Resultatet av            

Beijaard et al. (2000) är i samklang med det respondenterna i denna studie har uttryckt               

angående dessa tre aspekter. Sammantaget kan ämneskunskaper ses som en aspekt som            

utvecklas under studierna och upplevs som den starkaste parten i början av karriären, med              

erfarenhet och användning tillkommer kunskaper i pedagogik och didaktik och blir viktigare i             

förloppet med karriären. Respondenterna verkade delvis ha svårt för att bestämma sig för             

vilket som kunde vara det viktigaste och åsikterna skilde sig delvis. Dock ansåg en majoritet               

av lärarna kunskap som en utmärkande egenskap för att kunna utöva yrket överhuvudtaget.  

Ytterligare ett tema i föreliggande studie var utmaningarna med yrket och där ingick             

kategorin balansgång. Balansgång krävs vid yrkets mångfaldighet av arbetsuppgifter och          

roller. Inverkan av privat personlighet på yrkesidentitet nämns av samtliga respondenter och            

beskrivs som en speciell del av läraryrket. Detta upplevs av respondenter som en krävande              

utmaning och ständig balansgång. Pillen et al. (2013) har i sitt resultat funnit att lärare               

upplever en utmaning gällande emotionell distans till elever. Utöver detta har även Beijaard             

et al. (2004) och Alsup (2006) nämnt att det är belastande när personlig värdering inte               

stämmer överens med läraridentitetens värderingar. Föreliggande studies respondenter anser         
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att skolledning, läroplan och yrkesetik sätter ramar och krav för vad en lärare får göra i sin                 

yrkesroll. Samtidigt utför läraren yrket med hjälp av egen personlighet och emotioner.            

Samtliga lärare i studien beskrev huruvida driven till medmänsklighet blir större och den             

professionella identiteten lämnas vid sidan, när elever med problem vänder sig i förtroende             

till läraren. Studiens respondenter upplevde det som betydelsefullt att finnas till för elever             

som socialt stöd och förebild. I och med detta skapas en krävande balansgång där även               

bedömning, betygsättning och ledarskap krävs. Olsen (2008) beskrev läraryrket som          

komplext och mångfaldigt, vilket även somliga lärare i föreliggande studie överensstämmer           

med.  

Föreliggande studie resulterade även i ett tema som behandlar lärares upplevelser om            

utveckling av yrkesidentitet. Yrkesidentitet kan betraktas som något som kan uppnås,           

samtidigt som yrkesidentitetens utveckling som en ständigt pågående process. Nya          

kunskaper och erfarenheter bidrar med nya värderingar och nya upplevelser av yrkesidentitet            

(Bjuland et al., 2012). Enligt Rone (2014) grundar sig utveckling av yrkesidentitet på             

utveckling av de personliga värderingar. I denna studie delade sig respondenters åsikter            

angående upplevelsen av en uppnådd yrkesidentitet. Somliga respondenter påstod att det kan            

ta flera år inom yrket innan en yrkesidentitet är uppnådd, medan andra påstod sig redan alltid                

ha upplevt en yrkesidentitet. Skillnader beträffande denna aspekt kan bero på olika            

upplevelser av vad en yrkesidentitet är och hur en “uppnådd” yrkesidentitet känns. En av              

orsakerna till att lärare upplever dynamiken i yrkesidentitetens utveckling kan ligga bakom en             

upplevelse av dynamik inom läraryrket. Dynamiken skulle i detta fall innebära skolans            

ständiga förändring, likväl möjligheterna att som lärare själv utveckla sina kunskaper i frågan             

om undervisningsmetoder, didaktik och ämneskunskaper. Samtliga respondenter i denna         

studie nämnde oupphörliga utvecklingen som en tjusning med yrket. Samtidigt kan denna            

utveckling även upplevas som att “aldrig bli klar”, eftersom det alltid finns möjlighet till              

förbättring, vilket kan upplevas som frustrerande. Denna frustration kan enligt en respondent            
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leda till kapitulering inom lärarprofessionen. Till detta påträffades inget stöd i tidigare            

forskning.  

Somliga lärare i föreliggande studie hade innan läraryrket haft andra yrken och            

därmed även skiljande yrkesidentitet. Mayotte (2003) har utfört en intervjustudie angående           

yrkesidentitet på fyra lärare som har bytt karriär. Lärare i den studien påstod att tidigare               

karriärer kan stödja utveckling av yrkesidentitet som lärare, samtidigt upplevdes tidigare           

erfarenheter inte som en direkt underlättande faktor för övergång till undervisning. Lärarna i             

föreliggande studie menar att erfarenhet i tidigare yrken för med sig ytterligare kunskap och              

bredare medvetenhet om yrket. Somliga lärare ansåg att arbetserfarenhet inom andra yrken            

öppnar ögonen för läraryrkets positiva egenskaper som exempelvis lediga helger och kvällar,            

samt trygghet med anställning och lön. Enligt lärare med tidigare karriärer har de själva mer               

förståelse och uppskattning för läraryrket, eftersom de har sett hur mycket mer ofördelaktiga             

andra yrken kan vara.  

Vidare påverkas yrkesidentitetens bevarande och utveckling av omgivningens        

påverkan, vilket resulterade i det sista och fjärde temat i denna studie. Omgivning avser den               

sociala omgivningen på arbetsplatsen och omfattar såväl elever som kollegor, samt           

skolledning. Holt et al. (2015, s.557) refererade till Mascolo och Li (2004) som betonade att               

identitet framväxer i samspel med sociala sammanhang. Hsieh (2010) talade om huruvida            

social interaktion påverkar värderingar och skapar förväntningar i frågan om          

yrkesidentitetens formning. Föreliggande studies respondenter beskriver sociala interaktionen        

med kollegor som en spegling. Kollegor kan ses som stöd och rådgivare, samtidigt som det               

kan finnas kollegor som anses vara förebilder eller som en mall för “så vill jag inte vara”.                 

Genom växelverkan med kollegor kan den egna rollen bekräftas och styrkas. En respondent i              

studien nämnde det som självförtroendehöjande då kollegor vänder sig till henne för att få              

råd, vilket bekräftar enligt henne tanken av att vara en förebild som lärare. Delvis var               

respondenter den åsikt att kollegor indirekt påverkar den egna bilden av yrkesidentitet, allt             
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eftersom undervisningsämnen och personligheter är så olika och det upplevs som ovärt att             

börja jämföra sig med andra.  

Förutom kollegors påverkan nämnde respondenterna även elevers roll som bidragande          

till upplevelsen av yrkesidentitet. Elever är den centrala delen läraryrket i grunden handlar             

om. Respondenterna nämnde betydelsen av elevers tacksamhet och uppskattning för själva           

arbetsmotivationen. Somliga lärare nämnde hur viktiga relationerna till eleverna är för deras            

yrke och att de anser det som en betydelsefull del av yrket att vara den vuxna personen i                  

elevers liv och finnas till för att lyssna och hjälpa.  

Utöver detta kan omgivningen syfta till tidigare erfarenheter och intryck en lärare har             

samlat om lärarprofessionen under tiden som elev och student. Helkama et al. (2017, s.159)              

betonar huruvida identitetsutveckling påverkas av egna erfarenheter. Till en stor del           

bekräftades detta även av denna studiens respondenter som har nämnt hur intryck av tidigare              

lärare i barndom och studietid påverkat exempelvis strävan att överhuvudtaget utbilda sig till             

lärare. Intryck från lärare under skoltiden och råd samt undervisningsstrategier har enligt            

lärarna varit präglande för deras nuvarande yrkesidentitet. 

 

Metodologisk diskussion 
 

Studiens syfte var att nå djupare förståelse för gymnasielärares yrkesidentitet, där olika            

aspekter studerades som kan påverka yrkesidentitet och huruvida utveckling av yrkesidentitet           

sker. Bredare förståelse för erfarna lärares upplevelser nåddes genom frågor som berör flera             

aspekter och områden angående yrkesidentitet. Djupare förståelse skulle studien nå med hjälp            

av kvalitativ intervjumetod. Intervjuerna hade formen av semistrukturerade intervjuer, där det           

fanns frihet för en mer naturlig förlopp av respondentens tankar och svar. Metoden ansågs              

som passade allt eftersom intervjuer med informanter ger möjlighet till följdfrågor och            

utvecklande av svar. Problematiken med intervjuer är att intervjuaren kan formulera frågor            

eller betona dem olika för olika informanter, vilket kan även leda till olika tolkningar av               
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frågor och därmed responser som inte går att jämföra med varandra. För att respondenterna              

skulle känna sig bekväma utfördes intervjuerna arbetsrum på lärarnas skolor. Dock skedde            

avbrytningar vid 4 av intervjuerna, på grund av exempelvis frågande elever eller kollegor.             

Detta kan ha lett till att respondenten förlorat viktiga tankegångar som hade möjligtvis             

bidragit till avgörande slutsatser.  

 Pilotstudien bidrog ytterligare med tillförlitlighet, eftersom förståelse och tolkning av          

intervjuguidens frågor testades, vilket möjliggjorde ett bättre urval av frågor för att nå så              

givande material som möjligt. Pilotstudien gav även författaren möjlighet att öva           

intervjusituation och fundera på huruvida formulering och ordval skulle ske.  

Kvalitativ representativitet nås enligt Langemar (2008, s.54) genom ett urval som kan            

ge bästa möjliga information gällande bredd och djup av information. I denna studie nåddes              

en ungefär jämn fördelning av kön och lärare från olika skolor med olika             

undervisningsämnen. Ytterligare skiljde sig respondenter i hänsyn till personlighet,         

arbetsplats och undervisningsämnen. Variationen av deltagarnas personliga egenskaper ger         

bredden och deltagarnas reflektioner och känslor ger djupet av information, vilket är något             

som Granheim och Lundman (2003) poängterar som validitets höjande. Könsfördelning kan           

ytterligare bidra till bredare resultat, men beaktades inte i denna studiens resultat. 

Urvalet av informanter skedde på varierande sätt. Hälften av deltagarna nåddes genom            

besök på skolan och direkt förfrågan om deltagande. Resterande informanter rekryterades via            

e-mail som innehöll informationsbrevet som bilaga och sändes till ett större antal            

gymnasielärare. Att vissa deltagare fick personligen förklarat syftet med studien bidrog           

eventuellt till djupare förståelse, reflektioner och förberedelser innan intervjutillfället, vilket          

möjligtvis ledde till utförligare och mer genomtänkta svar av dessa respondenter. Att vissa  

deltagare inte hade likadan möjlighet till reflektion och förberedelse innan intervjutillfälle,           

räddades av möjligheten att lägga till och förändra svar i efterhand på transkriberingen. 
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Utmaningen med att studera identitet är att ämnet personligen berör den tillfrågade            

personen. Det kan upplevas som känsligt att prata om upplevelsen om sig själv, och det finns                

kanske även en osäkerhet i att inte ha reflekterat kring egen yrkesidentitet tidigare. Ytterligare              

en utmanande aspekt med studerandet av yrkesidentitet är att lärarna vet att de intervjuas som               

lärare och angående sin identitet som lärare, vilket kan leda till respons bias. Lärarna är väl                

medvetna om sin prestige och kan därmed även uppleva ett omedvetet krav att tala, svara och                

agera på ett sätt som är utmärkande för lärare (Akkerman & Meijer, 2011).  

Kvalitativ innehållsanalys kräver tolkning av hela materialet, det vill säga språk,           

sammanhang och meningsbärande information (Langemar, 2008, s.70). Resultatet i denna          

studie skapades utifrån Burnards (1991) tematiska innehållsanalys och dess 14 steg. Tolkning            

skedde endast av en författare och gör att diskussion och tankegångar samt hela             

analysprocessen har skett på ett snävt vis. Analysprocessen skedde genom repetitiv           

genomläsning av transkriberade intervjuerna och beaktande av sammanhang av         

meningsbärande information. Kroppsspråk och detaljer som tankepauser och tonfall togs inte           

genomgående i beaktande vid skapandet av resultat, vilket kan ses som bristfällig analys av              

det insamlade materialet. Tematiska innehållsanalysen har dock genomförts noggrant och          

transkriberingarna har lästs igenom om och om igen för att slutligen identifiera teman som är               

sammanhängande med det tidigare forskning framhäver och intervjuguiden försökt få fram.           

Förförståelse och tidigare uppfattningar kan möjligtvis ha påverkat hur datan har tolkats och             

analyserats (Burnard, 1991). Författare behöver vara inlästa på studiens ämne väl innan            

studien kan utföras, vilket bidrar med förståelse för själva ämnet och vad dess begrepp              

innebär och skulle kunna leda till för resultat. Förförståelsen kan vara både en styrka och en                

svaghet, eftersom den visar för insatthet i ämnet men samtidigt kan förvränga tolkningen åt              

ett visst håll med så kallad bias.  
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Praktiska implikationer 
 

Läraryrket är ett yrke vars status har förändrats under tidens gång, något som även              

respondenterna i denna studie poängterade. Att lärarbristen är stor i flera delar av världen är               

ett bekant problem, därmed är det viktigt att samhället börjar belysa läraryrket med alla dess               

positiva sidor. Yrket är viktigt såväl för framtid och samhällets utveckling, eftersom dagens             

lärare utbildar framtidens demokratiska medborgare som skall utveckla och upprätthålla,          

samt arbeta i framtidens samhälle.  

Studier som berör läraryrket undersöker ofta arbetsmotivation, orsaker till att lärare           

lämnar yrket och fler negativa aspekter gällande läraryrket. En tanke med denna studie var att               

belysa de positiva sidorna, vad som har fått lärare att bli lärare, vad det är som påverkar                 

formandet av yrkesidentitet och hur den upplevs. Med studier som denna kan flera människor              

inse hur viktigt läraryrket är och hurdana upplevelser, känslor och tankar gymnasielärare            

verkligen har angående sina arbetsuppgifter, lärarprofessionen i sin helhet och främst           

upplevelsen av yrkesidentitet.  

Föreliggande studie belyser genom respondenternas subjektiva uppfattningar att även         

de krav och utmaningar som uppstår i yrket, i grunden är det som gör yrket så speciellt och                  

betydelsefullt. Studier som belyser läraryrkets utmaningar öppnar ögonen för samhället,          

vilket kan leda till att respekt, uppskattning och högaktning för lärare höjs. Som resultatet              

visade upplevde samtliga respondenter yrket och yrkesidentiteten som en utmanande men           

samtidigt spännande balansgång. Det gäller att förstå balansgången och gymnasielärares          

upplevelser för att kunna skapa en bild av läraryrket och värdera över det.  
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Framtida forskning 
 

I framtida forskning hade det varit intressant att exempelvis undersöka huruvida olika            

ämneslärare upplever aspekter kring sin yrkesidentitet. I föreliggande studie nämnde ett par            

respondenter att jämförelse och inflytande endast skulle ske med lärare som undervisar inom             

samma ämnen. Respondenter i denna studie hade delvis erfarenhet inom tidigare yrken innan             

de bestämde sig för att bli lärare, vilket innebär att även en tidigare yrkesidentitet hade               

funnits. I denna studie förblev det därmed oklar om det finns en bakomliggande faktor i               

tidigare yrkesidentiteter som påverkar upplevelsen av läraridentitetens utveckling.  

För att utöka de undersökta variabler och exempelvis se skillnader mellan kön, ålder             

och olika skolkulturer skulle framtida forskning kunna undersöka ämnet med hjälp av            

kvantitativa studier, därmed skulle det även finnas möjlighet till generalisering av resultat.            

Observationsstudier eller långtidsstudier hade gett möjlighet att få följa lärarens utveckling på            

ett ännu djupare plan och noggrant följa alla de upplevelser som utvecklingen av en              

yrkesidentitet innebär och för med sig. Studier som denna lyckades dock fånga            

gymnasielärares aktuella, subjektiva känslor och upplevelser vilket är till fördel för att nå             

djupare förståelse. Ytterligare hade studien kunnat diskutera och analysera djupare huruvida           

personlig identitet hänger ihop med social yrkesidentitet. Även självscheman och          

rollkonflikter är nämnvärda fenomen som möjligtvis står i samband med upplevelsen av            

yrkesidentitet.  

 

Avslutande reflektioner 
Deltagarna i studien nämnde hur viktigt det är att reflektera mera kring sin lärarprofession              

och vad en yrkesidentitet egentligen innebär. En trygg upplevelse av yrkesidentitet kan leda             
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till mer medvetenhet om yrket och ökad arbetsmotivation. Förhoppningen med denna studien            

var förutom att belysa gymnasielärares upplevelser kring sin yrkesidentitet, även att finna det             

som är positivt med yrket och kan få samhället att se de utmaningar läraryrket för med sig,                 

och därmed få ökad uppskattning för lärarprofession, bildning, skolan och lärare som            

personer. 
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 Bilagor 
 Bilaga I 

Intervjuguide 
Innan intervjun: 
Presentera dig själv, upprep syftet med studien och återigen de etiska aspekterna som beaktas.              
Säkerställ att ljudinspelaren funkar och bådas röster hörs. 
 
Inledande bakgrundsfrågor: 

Berätta lite om dig själv… (ålder, undervisningsämnen, arbetsuppgifter just nu) 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Varför blev du lärare?  

Vad tycker du är det bästa med att arbeta som lärare? Vad är det sämsta? 

 
Yrkesidentitetens utveckling: 

Vad betyder yrkesidentitet för dig? 

Är du nöjd med den yrkesidentitet du har? 

Kände du dig redan som en lärare under utbildningen?  

Hur kändes det att efter utbildningen gå ut i arbetslivet? 

Vad kändes som svårast med övergången från student till lärare? 

Vad kändes bäst med att börja jobba? 

När kände du att du var riktig lärare? 
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Yrkesidentitetens mångfaldighet 

Tror du att tidigare erfarenheter från din tid som elev/student påverkar hur du ser på din                

yrkesidentitet nu?  

Vad gör att du känner dig som en lärare?  

När finns det tillfällen då du känner dig speciellt mycket som en lärare? 

När känner du dig inte alls som en lärare? 

När du har tappat bort känslan av att vara lärare, Vad gör du för att få tillbaka känslan av att                    

vara en “riktig lärare”? 

( Hur påverkar detta din prestation?) 

Läraryrket innebär ett antal olika arbetsuppgifter, samtidigt som man är föreläsare är man             

även stödperson, handledare och mentor…. 

Känner du att detta påverkar hur du upplever din identitet som lärare, har du kanske flera                

sub-identiteter?  

Känner du att pedagogik är ett viktigt begrepp för din läraridentitet? 

Hur ser du på begreppet didaktik (knep att lära ut)?  

Hur ser du på din egna ämneskunskap?  

Hur påverkar ämneskunskap din upplevelse av läraridentitet? 

Vilket av dessa begrepp tycker du är viktigast för dig som lärare? 

 
Upplever du en förändring i hur du pratar som lärare och som privat person? 

Upplever du att det har utvecklats ett lärarspråk? 

Känner du att ni pratar på ett visst sätt med kollegorna? 

 
Privatidentitet och yrkesidentitet 

Hur beskriver du ditt lärar-jag?  

Känner du en stor skillnad till hur du är utanför arbetsplatsen? 
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Känner du sig som en lärare även på fritiden? 

Har du varit med om en händelse där din personliga identitet står i konflikt med din                

yrkesidentitet?  

Exempelvis gällande: 

● Relationen till elever 
● Kunskap om ämnet 
● Skolans förväntningar på sättet att undervisa och dina egna 
● Du i konflikt med läroplanen 

 
Omgivningens påverkan 

Berätta om hur du upplever att kollegor påverkar din bild av din egna yrkesidentitet? 

Hur ser din relation till eleverna ut?  

Hur ser din relation till elevers föräldrar ut? 

Vilket stöd känner du från skolledningen i samband med din utveckling som lärare?  

På vilka sätt upplever du att du som lärare kan bidra positivt till elevernas inställning för                

skolan/lärare? 

Hur upplever du allmänt att lärarprofessionen påverkar samhället, framtid och bildning? 

 
 
 

Efter intervjun: 

Ge information om hur datan skall behandlas och att det finns möjlighet till att lägga till                

kommentarer och tankar genom e-mail eller telefon. Informanten har även rätt till att se              

transkriberingen och ge sitt godkännande, och ytterligare att läsa färdiga resultatet. 
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Bilaga II 
 

   Till dig som gymnasielärare: 
 
Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie gällande gymnasielärares          
upplevda förväntningar på lärarrollen och hur läraren ser på sin yrkesidentitet.  
 
Yrkesvalet är avgörande för identiteten. Arbetet ger livsstruktur, sociala interaktioner och är            
en stor del av vardagen. En av läraryrkets många utmaningar är balansen mellan den privata               
identiteten och yrkesidentiteten. Sociala omgivningen och självuppfattningen anses vara         
betydelsefulla vid formandet av yrkesidentiteten. 
 
Jag tänker genomföra en intervjustudie för att förhoppningsvis nå djupare förståelse för            
lärares upplevelser av  deras yrkesidentitet. 
 
Syftet med studien är att nå djupare förståelse för yrkesidentitetens aspekter och utmaningar.  
 
För att kunna uppfylla studiens syfte behöver jag genomföra intervjuer som tar ca 60 minuter.               
Intervjun spelas in med ljudspelare på min mobiltelefon. Det insamlade materialet bearbetas            
konfidentiellt och används endast för studiens syfte. Enskilda personer och skolor kommer            
inte kunna identifieras utifrån studien. Studiens datainsamling sker under november och           
början av december 2019. Plats och tid kan vi komma överens om tillsammans så att det                
passar dig bäst. Utöver detta är deltagandet i studien frivilligt och det är tillåtet att avbryta                
deltagandet när som helst. Ytterligare får du som deltagare avstå från att besvara frågor. Efter               
genomförda intervjun har du rätt till att bygga vidare på svar eller rätta till svar genom                
exempelvis e-mail eller telefonsamtal. Ytterligare finns det möjlighet att ta del av studiens             
resultat och läsa färdiga uppsatsen. 
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Jag heter Sofia Kesti och studerar till ämneslärare i psykologi vid Linnéuniversitetet. Det är              
dags för mig att skriva min C-uppsats och detta är anledningen till att jag vill genomföra                
denna intervjustudie. Jag har valt att genomföra studien på erfarna gymnasielärare och av             
denna anledning har du fått denna förfrågan. Vid frågor eller funderingar gällande intervjun             
eller studien i övrigt, tveka inte att höra av dig till mig.  
 
Hälsningar, 
Sofia Kesti 

 
Studerande: Handledare: 
Sofia Kesti Caroline Johansson 
Telefonnummer: +xxx xxxxxxxxx Universitetslektor Linnéuniversitetet 
Mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxx.se Psykologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
50 


