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1 Inledning 
 
Skolan har under de senaste decennierna genomgått relativt stora förändringar. 

Organisatoriskt har man gått från en statlig till kommunal huvudman. Skolorna ser betyd-

ligt mer olika ut i olika kommuner idag, än de gjorde när skolpolitiken var centraliserad 

och regelstyrd (Pierre, 2007). Jämför vi skolans värld idag med hur den såg ut kring mit-

ten av 1980-talet finner vi att genomgripande förändringar har genomförts. En del av 

dem kan inte direkt knytas till decentraliseringen; en alltmer märkbar resursknapphet 

och en växande utmaning med alltfler skolbarn födda utanför Sverige hade sannolikt 

präglat dagens skola, även om den legat kvar under statligt huvudmannaskap (Pierre, 

2007). 

 

Diskussioner om lärarutbildningar har förts offentligt. Lärarnas arbetsmetoder och strate-

gier ifrågasätts både från egna och utomstående led. Det har skett en successiv intensi-

fiering av lärares arbetsuppgifter (Hargreaves, 1998) där man i mångt och mycket mer 

fungerar som handledare och administratör. Genom reglerad arbetstid har lärarnas pro-

fessionalism degraderats. När kommunerna anställer människor även utan den grund-

läggande examen ger detta signaler till att respekten för adekvat utbildning är låg (Ek-

holm, 1998), vilket i sin tur bidrar till att lärarprofessionen har tappat i status . Det med-

för också att professionaliseringsgraden har sänkts i yrket (Ibid.). 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Med perspektiv på detta och andra förändringar i utövandet av läraryrket, vill vi undersö-

ka om lärarna på två gymnasieskolor under de senaste 20 till 40 åren upplever föränd-

ringar i sin yrkesidentitet. 

Identitet är en social konstruktion. Detta ger en naturlig koppling till den socialkonstrukti-

vistiska vetenskapsteorin, som ligger till grund för den teoretiska bakgrunden i uppsat-

sen.  

Följande fråga ligger till grund för undersökningen.  

• Hur upplever lärare att skolpolitiska och samhällspolitiska förändringar har påver-

kat deras yrkesidentitet 
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1.1.1 Disposition 

Inledningsvis redovisar vi några teoretiska utgångspunkter för identitet, identitetsska-

pande och yrkesidentitet. Vi har som utgångsläge sökt efter teorier där man utifrån socia-

la kontexter, förståelse samt omgivande faktorer, förklarar identitet och identitetsska-

pande. 

 

Man betecknar den teoretiska basen för vår undersökning som socialkonstruktivism. 

Med hjälp av Vivian Burr(1995) samt Berger & Luckman (1998) har vi sökt en beskriv-

ning av det socialkonstruktivistiska perspektivet. Nader Ahmadis (2000) modell av identi-

tet ger en förklaring av begreppet identitet och Marie Aurells (2001) egen tolkning av yr-

kesidentitet ger en bild av hur man kan tolka yrkesidentitet. 

 

 

2 Teoretisk anknytning 
Vivian Burr (1995) hävdar att vårt beteende inte bottnar i personliga egenskaper utan 

beror på de situationer som vi befinner oss i. De skillnader som vi kan uppleva mellan 

individer är socialt betingande . Burr ger ett exempel på att de skillnader som tillskrivs 

män och kvinnors egenskaper, inte beror på några genetiska skillnader utan skillnaderna 

är enbart skapade av sociala betingelser. Enligt Burr är personligheten inte något som 

existerar inne i individerna utan mellan individerna. Burr hävdar också att man inom so-

cialkonstruktivismen ska studera omvärlden på ett reflekterande sätt och vara misstänk-

sam mot antagande om hur omvärlden verkar vara. Vi ska se på kunskapen om omvärl-

den som en sanning som kan ha fler variationer. Vår syn på omvärlden konstrueras och 

upprätthålls i interaktion mellan människor (ibid.). 

 ”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en 

social produkt” (Berger & Luckman, 1979). 

Berger - Luckman använder sig av benämningen kunskapssociologi, vilket innebär att det 

är i processer av lärande som individen formar sin sociala verklighet. Den aktiva individen 

formar sig själv och synen på omgivningen genom sitt sätt att tänka, tala och förhålla sig 

till omvärlden. Kunskapssociologin förstår med mänsklig verklighet en socialt konstrue-

rad verklighet (Berger & Luckman, 1979). 
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2.1 Identitet 

Att identiteter konstrueras efter sociala kontexter och att omgivningen samt förståelse för 

den är av vikt, konstateras i skriften ”Identitetsstudier i praktiken” (2003). Där hävdar 

man att identiteter är beroende av sociala möten. Det är i mötet mellan människor som vi 

kan identifierar oss med andra, både enskilt och i grupp. Man tillägger också att det inte 

endast sker en identifiering av tillhörighet. Det sker också en distansering från individer 

eller grupper. 

 

Kinnvall (2003) ger en kort beskrivning av identitet med frågan ”hur ser vi på oss själva i 

relation till hur andra ser på oss?”. Hon menar också att ”identiteten utgörs av en förstå-

else av vår plats i världen”. I Kinnvalls definition finns det både en personlig och social 

aspekt, vilket är av central betydelse då identitet består av en både social och personlig 

del (Haslam, 2004). Enligt Haslam(2004) kan den personlig eller individuella identiteten 

beskrivas som hur man definierar sig själv med utgångsläge från sina egna personliga 

egenskaper. Den sociala eller kollektiva identiteten definieras med bas från ett socialt 

sammanhang, där man identifierar sig med olika sociala kategorier (Ibid.).  

Med utgång från Kinnvall och Haslam kan man förenklat säga att frågorna ”vem är jag?” 

samt ”vem är jag inte?” ger svar på den personliga identiteten, och för att ge svar på den 

sociala identiteten kan vi ställa frågorna ”vilka är vi?” samt ”vilka är vi inte?”. 

 

Om man ska dissekera den övergripande sociala kategorin bör man enligt Haslam (2004) 

stegvis bryta ner den till mer konkreta kategorier som exempelvis: Lärare, gymnasielära-

re, kärnämnes eller karaktärsämneslärare. Haslam menar också att identiteten inte en-

dast avgörs av vilken social kategori man identifierar sig med. Det har också stor betydel-

se i vilken social kontext man befinner sig i. Identiteten bygger på upplevda likheter med 

andra, men man får heller inte bortse från att upplevda olikheter också är av betydelse. 

Identiteten skapas lika mycket med det som vi identifierar och associerar oss med som 

det vi distanserar oss ifrån. 

Enligt Haslam är det ingen nödvändighet att olika sociala kategorier ska utesluta var-

andra, vilket medför att vi kan tillhöra flera sociala kategorier samtidigt. 

För att förtydliga identitetsskapandet kan vi använda oss av en modell som Nader Ahma-

di (1998) har utvecklat. Där det finns ett samspel mellan individens självuppfattning och 

den sociokulturella miljö individen befinner sig i. Identiteten har en subjektiv bild och en 

objektiv. 
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Den subjektiva identiteten är den som individen själv tillskriver sig och den objektiva 

identiteten är den bild som utomstående ser hos individen och den grupp som de associ-

erar med personen. 

Identitet 
                         Subjektiv                                                                                Objektiv 
      Personlig                            Social                                  Personlig                            Social 
Identitet baserad              Identitet baserad                   Identitet baserad               Identitet utifrån 
på individens                      på individens                         på den andres                    den andres 
egen självbild                     bild av sin grupp                    bild av individen                av individens 
grupp 
 
Identitetens subjektiva och objektiva aspekter (Ahmadi 1998:157) 
 

Ahmadi gör också en jämförelse mellan den moderna och den postmoderna identitets-

bildningen. I den moderna finns det en fast kärna i individens identitet som begränsar 

möjligheten att förändra sin identitet. Ur detta perspektiv är en identitet en nödvändighet 

för att känna tillhörighet och en avsaknad av den ger en vilsenhet, vilket vi brukar hänvi-

sa till en identitetskris. 

 

I den postmoderna identitetsbildningen skriver Ahmadi att identiteten skapas i sociala 

och politiska miljöer. Identiteten blir kortsiktig och man skapar sin identitet efter vad som 

är rationellt för stunden. Ahmadi kallar dessa identiteter för situationsbundna och indivi-

den kan skapa sig en identitet som den själv önskar. Om teorin om den postmoderna 

identitetsbildningen accepteras, slutar den moderna myten om kontinuitet i identiteten 

att gälla (ibid.). 

 

2.2 Yrkesidentitet 

Marie Aurell (2001) har i sin doktorsavhandling ”Arbete och identitet – om hur städare 

blir städare” beskrivit hur städare konstruerar sin identitet utifrån sitt arbete. Aurells 

forskning på hur man skapar sig en yrkesidentitet är i många delar generell. Därför har vi 

valt att referera till den under detta stycke som berör yrkesidentitet. 

Enligt Aurell kan man se yrkesidentitet som en social identitet eftersom yrkesutövandet 

sker i ett socialt sammanhang. Det tycks finnas paralleller mellan Haslams identitetsteori 

och Aurells yrkesidentitetsteori. Utifrån sitt yrke och sin yrkesroll konstruerar man sin 

identitet. Aurell ger också exempel på att yrkesidentiteten kan vara olika stark i olika so-

ciala kontexter. I detta fall upplevde städarna sin yrkesidentitet som mer eller mindre 
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relevant beroende på var man arbetade. Aurell slår också fast att identiteten är något 

som numera är i ständig förändring i det postmoderna samhället.  

 

Skapandet av yrkesidentitet sker genom förhandling med omgivningen och i sociala in-

teraktioner (Aurell, 2001). Lindgren (2001) jämställer också yrkesidentitet med social-

identitet där man på arbetsplatsen både skapar och upprätthåller normer och beteenden 

i interaktion med andra individer. Man blir placerad och placerar sig själv i en grupp på 

arbetsplatsen, som baseras på yrke eller kön (Ibid.). 

 

 

3 Tidigare forskning 
Vi har undersökt vad det finns för litteratur samt forskning inom lärares yrkesidentitet och 

yrkesroller. Området inom lärares yrkesidentitet och yrkesroller är stort och litteraturen 

samt studierna inom området är brett. Av detta skäl kan vi inte göra anspråk på att vi här 

presenterar en fullständig översikt av forskningsfältet. Vi har valt att fokusera på studier 

som tar upp lärares yrkesutövande som kan avspeglas på deras yrkesidentitet samt yr-

kesroll. 

 

3.1 Yrkesroll samt lärarprofessionalism 

I Rebecka Sädboms (2007) studie I en del av lärares vardag tar hon upp intuitionsbe-

greppet. Lärarna använder sig medvetet av intuition i sitt handlande och varande. Man 

utgår från klassrumssituationen och agerar efter de förutsättningar som ges i den direkta 

situationen. Rebecka Sädbom gör även en koppling till etik där hon i likhet med Trygve 

Bergem (2000) slår fast att pedagogik är en etisk vetenskap. I studien framgår det att 

intuition och etik behöver ligga mer i fokus på grund av den förändrade lärarrollen. Om 

man enligt Maltén (1995) beskriver lärarens arbete som tre huvudområden: personlig 

utveckling, undervisning och samverkan ligger förändringen i lärarens yrkesroll inom des-

sa. 
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Annelis Jönsson och Lena Rubinstein Reich (2006) har i en studie med titeln ”En yrkes-

identitet i förändring?” följt upp invandrande akademiker som genomgått en komplette-

ring för att få svensk lärarexamen. Syftet med studien var att bland annat se hur de har 

konstruerat sin nya yrkesidentitet. 

Samtliga studerande hade med sig mer eller mindre en tydlig yrkesidentitet. Men skillna-

der i den svenska skolkulturen mot deras egen erfarenhet av skolan i hemlandet innebar 

att det krävdes en ny identitetskonstruktion. Lärarna hade en stor trygghet i att de var 

kunniga och behärskade sina ämnen. Men det var som lärare med utländsk bakgrund 

som de blev identifierade av både skolledare och föräldrar, inte utifrån sina ämneskun-

skaper. 

 

Gunn Imsen (1999)  hänvisar till fyra analysnivåer som påverkar skolan och i förläng-

ningen lärarens yrkesutövande. Imsen menar att skolan kan betraktas utifrån en nivå-

modell. Innerst finns klassrummet som kärnan i analysnivåerna, närmast utanför finns 

skolorganisationen följt av det lokala samhället. Över detta ligger staten. 

De fyra analysnivåerna har ett ömsesidigt beroende av varandra, och läraren är en viktig 

kugge i detta maskineri. Läraren eller skolan har tre funktioner en reproduktiv, en pro-

duktiv samt en identitetsskapande funktion (ibid.). Den reproduktiva innebär att man in-

troducerar ungdomarna till samhällets gemensamma kulturarv. Lärarna förser eleverna 

med den nödvändiga kompetens som behövs i samhällets alla sektorer, en produktiv 

funktion. Alla elever ska få en personlig utveckling genom att få kunskaper och färdighe-

ter som ska vara till nytta och nöje, vilket blir ett identitetsskapande. 

Imsens (1999) tre funktioner har stora likheter med Malténs (1995) tre huvudområden i 

lärarens arbete. 

 

 

Ur skriften LÄRARPROFESSIONALISM – om professionella lärare (1998) som är utgiven 

av lärarförbundet har vi valt att referera Mats Ekholms inlägg i skriften.  

Ekholm vill betrakta läraryrket från en sociologisk utgångspunkt. Han anger fem kriterier 

eller faktorer som har betydelse för hur hög professionaliseringsgrad ett yrke har. 

 

Den första är den specifika kunskapsgrunden för yrket. Enligt Ekholm har lärare generellt 

ett allmänt kunnande i sitt ämnesfält. Något som inte framgår utanför den egna kretsen 

är den kunskapsgrund som finns i yrket när det gäller social fostran. I och med att den 
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unika kunskapen inte framgår utåt menar Ekholm att kunskapsgrunden är otydlig och det 

ger en lägre grad av professionalisering än vad verkligheten är. 

 

Nummer två är ansvaret för utveckling av yrket. Inom detta område måste man tala om 

en avveckling eller tillbakagång. Lärarkåren har mer eller mindre abdikerat från ansvaret 

för utvecklingen av yrket och helt låtit arbetsgivaren ta över. Det innebär att faktor num-

mer två har en låg professionaliseringsgrad. 

 

Förekomst av nedtecknad yrkesetik är den tredje faktorn. Ekholm konstaterar snabbt att 

det inte finns några nedtecknade etiska regler för lärarkåren, vilket kan synas märkligt i 

ett yrkesutövande där eleverna står i en beroendeställning till sina lärare.  Det innebär att 

professionaliseringsgraden är tämligen låg i detta fall också. 

 

Som faktor fyra vill Ekholm ta upp kontroll av vem som får utöva yrket. Yrken som har hög 

laddning av professionalism är förknippade med någon form av legitimitetskrav. Grunden 

är att för att utöva läraryrket ska man ha en lärarexamen, men eftersom arbetsgivaren 

anställer människor även utan den grundläggande examen ger det signaler till att respek-

ten för adekvat utbildning är låg. För läraren ger detta en låg laddning av professionalism. 

 

Den sista och femte faktorn är graden av autonomi. Läraren har en hög grad av autonomi 

i sitt yrkesutövande. Varken kollegor, arbetsgivare eller föräldrar gör anspråk på att lägga 

sig i yrkesutövandet. Om det inte finns något ifrågasättande av arbetsuppgifterna ger det 

en hög grad av professionalism i yrket. 

Slutsatsen Ekholm drar är att trots fler faktorer som pekar på att läraryrket har en låg 

professionaliseringsgrad, menar han att läraryrket oftast betraktas som professionellt 

eftersom autonomiladdningen är så stark. 

 

Lindensjö & Lundgren (2000) menar att riktningen mot ett ökat professionellt ansvar och 

en ökad grad av styrning måste förstås mot bakgrunden av decentralisering och tydligare 

mål- och resultatstyrning. Regelstyrning förutsätter att det finns goda kunskaper om vilka 

medel som skall väljas för att nå målen. Komplexa områden, där medel måste väljas med 

hänsyn till för ögonblicket rådande villkor, kan inte styras av centralt formade regler. 

Ökad decentralisering leder därför till krav på professionell kompetens.  
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4 Förändringar i lärares yrkesutövande 
 
Att det skett stora förändringar inom skolans värld under de 40-år som vi här behandlar 

är inget unikt då skolan i mångt och mycket skall avspegla det samhälle vi lever i. Det är 

dock i stort sett samma begrepp – fostran, kunskap och demokrati – (värdegrund) som är 

grundstenen i skolans verksamhet. ”Skolan och förskolan har ett demokratiskt uppdrag, 

som består av olika delar. En del handlar om att utveckla elevernas kunskap om demo-

krati och värdegrund och denna del återfinns till stor del i den traditionella ämnesunder-

visningen. Den andra delen innebär att förskolor och skolor ska verka i demokratiska 

arbetsformer, där såväl elever som personal har ett reellt inflytande över och delaktighet i 

sitt skolarbete och sin lärmiljö” (Skolverket, 2006).  

Något förenklat kan man säga att 60-talet är de stora reformernas tid. Grundskolan blir 

till och en sammanhållen gymnasieskola börjar växa fram och realiseras på 70-talet. 

Dessa reformer innefattar en stark statlig styrning. Det sker justeringar av grundskolans 

organisation och en ny läroplan införs (Lindensjö & Lundgren, 2000). Man var även all-

varligt oroad över skolans bristande arbetsmiljö och regeringen tillsatte en utredning, SIA-

utredningen (se tabell 1). Man kan börja skönja en tendens och strävan mot decentrali-

sering och gymnasieskolan börjar på nytt utredas.  

 Under 80-talet får sedan grundskolan sin tredje läroplan, men decenniet präglas av en 

omfattande försöksverksamhet inom gymnasieskolan. Den politiska styrningen av skolan 

börjar bli alltmer problematisk. Det börjar ställas krav på decentralisering och ökad valfri-

het.  

 

1990-talets skolreformer torde vara de mest omfattande i skolhistorien och helt säkert 

de som skett snabbast (se tabell 1). För att fånga upp huvuddragen i reformerna berör vi 

här några centrala delar. Den politiska styrningen och ansvaret över skolan har ändrats, 

läroplaner och kursplaner har fått en utformning för ett mål- och resultatstyrt utbildnings-

väsende. Betygssystemet ändrades samt att gymnasieskolan byggdes ut till en treårig 

skola, Den reformen innebar en klar ambitionshöjning för framförallt de yrkesinriktade 

utbildningarna. Men även gymnasieskolans struktur ändrades mot bredare ingångar, 

program och kursuppbyggnad. Varje program skulle innehålla en gemensam kärna av 

ämnen. Syftet var att skapa en flexibel utbildning som skulle svara mot arbetslivets och 

samhällets förändringar och anpassas till ett nytt mål- och resultatinriktat styrsystem. 
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Utbildningen i gymnasiet skulle ge en bas för ett livslångt lärande (Lindensjö & Lundgren, 

2000). 

  

Till detta skall fogas att det skedde stora förändringar gällande avtal. Bland annat tillkom 

en ny arbetstidsreglering och individuell lönesättning. Det satsades även mycket på att ge 

lärare utbildning i IT. Den statliga styrningen med hjälp av policy, ständigt pågående re-

formarbete måste i ett historiskt perspektiv ses som långtgående. Utgångspunkten var 

den analys av skolans sätt att fungera och de förslag som den s.k. SIA-utredningen pre-

senterade 1974. Det grundläggande felet ansågs vara att det med den praktiserade re-

gelstyrningen inte var möjlig att utnyttja resurserna effektivt. De starkt skiftande förut-

sättningarna och behoven krävde större lokal anpassning.  Därav kom 1990-talet att till 

största delen handla om statlig målstyrning och kommunalt driftansvar (Richardsson, 

2004).  

 

I samband med den begynnande decentraliseringen av skolan under tidigt 1980-tal, och 

övergången från regel- till mål- och resultatstyrning under 1990-talet (se tabell 1), börja-

de administratörer och politiker tala om lärare som professionella. En önskan om att öka 

lärarnas inflytande och ansvar för utbildningen framfördes. Den målstyrda skolan, med 

tydligare mål och färre regler, framhölls ge lärarna större frihet att välja både undervis-

ningsinnehåll och arbetsmetoder. En professionell lärarkår, med gemensamma etiska 

utgångspunkter och tydlig yrkeskunskap underströks i flera dokument som en förutsätt-

ning för den nya styrningen (Falkner, 1997). 
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Tabell 1. Kronologisk ordning av utbildningspolitik: 

Årtal Reformer 
 

1970  
 
1971 
 
1975 
   
1976 
   
1978 
 
1979 
 
1980 
 
1985-
87 
 
1989 
 
 
1991 
 
 
1991-
93 
 
1993 
 
1994 
 
1998 
 
 
2004 
     

Ny läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70) 
 
Gymnasieskola ersätter gymnasium, fackskola och yrkesskola 
 
Lag om allmän förskola 
 
Riksdagens första SIA-reform: omorganisation av skolans inre arbete 
 
Riksdagens andra SIA-reform: nytt statsbidrag till grundskolan 
 
Riksdagens tredje SIA-beslut: ny läroplan för grundskolan 
 
Läroplan för grundskolan (Lgr 80) 
 
Ny grundskollärarutbildning 
 
 
Kommunalisering av skolans lärar- och skolledartjänster 

‐ Nya regler för styrning på skolområden 
 

Reformering av den statliga skoladministrationen: Skolöverstyrelsen och länsskol-
nämnderna avvecklas och Skolverket inrättas 
 
Reformering av gymnasieskolan 
 
 
Beslut om nytt betygssystem och nya läroplaner för grundskolan och gymnasiesko-
lan 
 
Nya läroplaner utfärdas för både grundskolan och gymnasieskolan (Lpo 94 och Lpf 
94) 
 
Revision av läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet och gymnasieskolan 
 (Lpo 98 och Lpf 98) 
 
Reformering av gymnasieskolan 
 
 
 
 
 
 

(Richardsson, 2004) 
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. Andreas Larson (2006) skriver i sitt examensarbete ”Kunskaps- och demokratisyn i fyra 

olika läroplaner” att skolan är en institution med starka traditioner. Det finns egentligen 

inte någon som inte vet vad skolan är och vad skolgång innebär, detta trots att skolan de 

facto har haft olika funktioner vid olika tidpunkter. Carlgren & Marton (2002) skriver vida-

re att det är staten som utformar skolans uppdrag. Med utgångspunkt i riksdagsbeslut 

formulerar regeringen med hjälp av skolverket det uppdrag som lärarna ska utföra. Detta 

sker med (o)jämna mellanrum i samband med reformer av olika slag. Skolsystemen om-

struktureras på många håll i världen så även i vårt land. Den svenska skolan har gjorts 

om till ett mål- och resultatstyrt system, läroplanerna och kursplaner skrivs om, ett nytt 

betygsystem har införts med såväl nationellt som lokalt formulerade kriterier för betyg-

sättning 

 

Det har även skett en förändring vad det gäller styrningen av skolan då det gått från en 

statligt styrd till en kommunalt styrd skola. Carlgren & Marton (2002) skriver att man bru-

kar tala om förändringarna av styrningen som en förändring från regel- till målstyrning. 

Innebörden är främst en förändring från en ganska direkt styrning till en indirekt. I stället 

för att ange för hur verksamheten ska utformas anger staten vad målen för verksamhe-

ten är och vilka resultat som förväntas. Detta är en företeelse som väl stämmer överrens 

med vad som sker i andra delar av samhället. Tron på centralisering är i dag betydligt 

svagare än den var för något decennium sedan. 

Andy Hargreaves (1998) menar att den förändringsprocess som gäller lärare och under-

visning innehåller en systematisk ironi. I grunden ligger det goda avsikter i förändringarna 

och syftet är att befrämja den professionella utvecklingen inom läraryrket. 

 

Ironin ligger i att lärarna blir påtvingade mekanistiska modeller. Ökad styrning över ar-

betsuppgifterna blir hämmande för utvecklingen. Viket medför att man inte visar respekt 

för lärarnas egen bedömningsförmåga. Tid kan frigöras från det ordinarie klassrumsarbe-

tet, för att sedan återtas genom strängare kontroll av tidsanvändningen (ibid.). En av or-

sakerna till detta menar Hargreaves ligger i att skolsystemet arbetar utifrån en modernis-

tisk värld, medan man kan se lärarens roll från ett postmodernt perspektiv med allt högre 

förändringstempo. 
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Lärarna ställs inför nya arbetsuppgifter och problem, men trots detta ligger mycket av den 

gamla yrkesrollen kvar. Nytt ska införas, men det gamla ligger fortfarande kvar. Lärare 

och skolledare känner sig överbelastade. Snäva tidsramar för införande av nytt innebär 

att man känner sig stressad (ibid.). 

Kravet på att lärarna ska förändra sig är konstant. Kritiken från både egna och utomstå-

ende led beträffande undervisningsmetoder samt kunskapsbaser fråntar lärarna sin legi-

timitet. 

Vetenskapliga sanningar ifrågasätts. Risken med detta är att man inte bara undergräver 

önskemål om undervisningen, utan också själva önskan att undervisa (ibid.). 

 

5 Metod  

5.1 Empirisk undersökning 

Syftet med vår undersökning var att undersöka om lärarna på två gymnasieskolor under 

de senaste 20 till 40 åren upplever förändringar i sin yrkesidentitet. 

Vi ansåg att det bästa sättet att få svar på frågeställningarna var att använda oss av em-

piriska studier i form av kvalitativa intervjuer med gymnasielärare som varit verksamma i 

minst 15 år.  Eftersom vi hade utgångspunkten ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

faller det sig naturligt med kvalitativ forskning med samma antagande som det konstruk-

tivistiska perspektivet. Där språket är av stor betydelse och samtalet får leda fram till en 

förståelse. För vår del har det varit viktigt att intervjuerna har gett en förståelse för helhe-

ten, och att man med utgångsläget från detta kan dissekera delar av texten. 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och följt ett antal givna frågor, dock med en fri-

het för respondenten att prata om det som enligt honom eller henne är av stor betydelse 

(Bell, 2000). 

 

Steinar Kvale (2009) delar in den kvalitativa intervjuundersökningen i sju stadier. 

• Tematisering 

• Planering 

• Intervju 

• Utskrift 
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• Analys 

• Verifiering 

• Rapportering 

Med hjälp av de uppräknade sju stadierna är vår målsättning att erhålla kvalitativa be-

skrivningar av de intervjuades bild av sitt yrkesliv och i den förlängningen tolka deras 

mening (ibid.).  

 

Tematiseringen innebär att vi har sökt och skaffat oss förkunskaper om ämnet, redovisat 

ett syfte med undersökningen, bestämt viken intervjuteknik samt analysmetod som är 

lämpligt. Enligt Kvale har vi besvarat frågorna vad, varför samt hur. 

 

Förkunskaperna har vi skaffat oss genom litteratursökning. Litteratursökningen har skett 

inom socialkonstruktivism, identitet och yrkesidentitet. Vi har kritiskt granskat och sam-

manställt litteratur inom vårt aktuella område. Genom detta har vi skapat en syntes från 

tidigare empirisk forskning som ligger till grund för vår undersökning (Forsberg, 2003). 

 

Förutom att söka svar på den vetenskapliga bakgrunden inom identitetskapande och 

yrkesidentitet har vi också sökt svar i litteraturen på samma frågeställningar som ligger 

till grund för intervjuerna.  Vi har planerat undersökningen enligt den tidsram som stod till 

vårt förfogande. Enligt Kvale (2009) är intervjuerna dokumenterade genom ljudinspel-

ningar med kompletterande minnesanteckningar. Efter avslutade intervjuer har bandupp-

tagningar transkriberats. Vår tolkning är att transkriberingarna motsvarar Kvales utskrift. 

Vi har använt oss av en intervjuguide (bilaga C)för att få en viss struktur. 

5.2 Intervjuerna 

I vår undersökning riktade vi oss mot 6st lärare från två olika gymnasieskolor som alla 

varit verksamma inom yrket i minst 30 år. Vi bandade våra intervjuer då vi ansåg att ris-

ken för att försumma något genom att bara föra anteckningar varit alltför stor. Intervjuer-

na tog 30-45 min att genomföra. Våra intervjupersoner hade fått vår intervjuguide i god 

tid för att på så sätt hinna förbereda sig på bästa sätt och detta tror vi höjde kvaliteten på 

de intervjuer vi genomförde. 

 

Det faktum att vi ganska väl kände våra intervjupersoner då de är eller har varit kollegor 

till oss tror vi endast var av godo, då det snabbt blev en avslappnad och trevlig atmosfär 
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vid våra intervjuer. Vi har haft som mål att transkribera våra intervjuer så noggrant som 

möjligt så att det inte skall kunna ske några felaktigheter i texten.  

5.3 Urval 

Respondenterna är lärare från två skilda gymnasieskolor samt i något fall lärare som har 

avslutat sin yrkesamma karriär. Det som är gemensamt för samtliga är att de har en lång 

yrkesverksamhet bakom sig. Det finns en viss spridning i deras kontextuella förutsätt-

ningar, men det är inget som enligt vår mening ska påverka studien. Vi har valt att inte 

vara för ingående när det gäller att presentera våra intervjupersoner eftersom vi vill ga-

rantera deras anonymitet så långt det går. 

Presentation av intervjupersonerna: 

• Lärare A: Kvinna, verksam i 32 år, gymnasielärare, fritidsledarutbildning med friståen‐

de pedagogiska kurser, lokal lärarbehörighet. 

• Lärare B: Man, verksam i 43 år, gymnasielärare, universitetsutbildning i svenska och 

tyska samt lärarhögskolan. 

• Lärare C: Man, verksam i 36 år, gymnasielärare, lärarhögskolan samt fil.mag. i svens‐

ka, engelska samt tyska. 

• Lärare D: Man, verksam i 35 år, gymnasielärare, gymnasielärarutbildning. 

• Lärare E: Man, verksam i 35 år, civilekonom med kompletterande gymnasielärarut‐

bildning. 

• Lärare F: Man, verksam i 37 år, civilingenjör med kompletterande gymnasielärarut‐

bildning, lektor. 

5.4 Validitet, reliabilitet 

Om undersökningen undersöker vad som var avsett att undersöka är den valid (Kvale, 

2009). 

 

För att vi ska kunna garantera validitet i undersökningen har vi som tidigare nämnt an-

vänts oss av Kvales sju stadier.  Det ska finnas en hållbarhet i de teoretiska förutsätt-

ningarna och en logisk härledning från teorin till undersökningens forskningsfråga (ibid.). 

Genom att vi beskriver i metoddelen hur undersökningen har gått till vill vi skapa en ge-
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nomskinlighet, så att det är möjligt för utomstående att göra en bedömning av undersök-

ningens rimlighet. 

 

Vid konstruktionen av frågor till intervjun har vår målsättning med frågorna varit att sva-

ren från de intervjuade inte ska påverkas av om de enskilda respondenterna befinner sig 

i olika situationer. Vi har kritiskt granskat våra frågor för att vara säkra på att frågorna 

ska ge svar på det som är relevant för vår undersökning. 

Antalet intervjuer är planerade efter hur vi kan uppfylla målsättningen med undersök-

ningen efter de tidsramar som vi har till förfogande. Det är tänkt att urvalet ska vara till-

räckligt representativt, för att kravet på tillförlitlighet i undersökningen ska vara godkänt. 

Några av frågorna är av samma innebörd, men vi har använt oss av alternativa formule-

ringar. Alternativa formuleringar är ett kontrollinstrument för att kunna mäta reliabiliteten 

(Bell, 2000). 

 

  

5.5 Tolkning och Analys 

Enligt Kvale (2009) finns det idag en mängd olika kvalitativa analysmetoder. Han har 

själv valt att skilja ut fem olika huvudmetoder för kvalitativ analys, där han också valt att 

använda termen ”analys” då han anser att termen ”tolkning” skall reserveras till mer 

djupgående tolkningar. De olika analysmetoder som han redovisar i boken är: Menings-

koncentrering, Meningskategorisering, Narrativ strukturering, ad hoc – metoden samt 

Meningstolkningen. Vi har valt att använda oss av ad hoc-metoden då vi anser att denna 

metod bäst passar in i vårt arbete. Att skapa mening genom ad hoc-metoden är ett eklek-

tiskt tillvägagångssätt (Kvale, 2009).  

 

Genom ad hoc har vi friheten att samtidigt använda olika analysmetoder. Vilket innebär 

att ämneskunskapen betyder mer än specifika analystekniker (ibid.).  

Fördelen är att vi kan använda oss av meningskoncentrering i första skedet när vi bear-

betar rådata för att sedan övergå till meningskategorisering. Vid meningskoncentrering 

koncentreras intervjusvaren till en mindre mängd data . Långa uttalande kortas ned. Man 

behåller det väsentliga och omformulerar det med färre ord som ändå behåller huvudin-

nebörden av det som har sagts (ibid.). Genom meningskategorisering har vi kategoriserat 
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intervjusvaren under gemensamma kategorier (teman). Detta gör vi för att vi lättare ska 

kunna jämföra och analysera svaren. 

 

5.6 Etiskt ställningstagande 

Enligt vetenskapsrådets (2008) rekommendationer, finns det fyra större principer eller 

kriterier som vi kommer att följa vid våra intervjuer. 

• Informationskrav 

• Samtyckandekrav 

• Konfidentialitetskrav 

• Nyttjandekrav 

 

Det innebär i praktiken att intervjupersonerna har informerats om syftet med intervjun. 

De har informerats om att de när som helst kan avböja deltagandet i intervjun och sluta 

svara på frågor. Bandning av intervjuerna har endast skett med tillstånd från de intervju-

ade. 

Ingen av de intervjuade ska kunna gå att identifiera i efterhand. I undersökningen pre-

senteras intervjupersonerna avidentifierade med benämningar person A respektive per-

son B och så vidare. De intervjuade har haft möjlighet att ta del av resultatet från deras 

intervju innan publicering. 
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6 Resultatredovisning 
I detta kapitel redogör vi för vad som framkom i intervjuerna. Vi har valt att kalla lärarna 

A, B och så vidare. Resultatet redovisas person för person för att sedan sammanställas i 

analysen. 

 

6.1 Intervjuer 

6.1.1 Lärare A 

Det första A kom att tänka på när det gäller statusen var hur lönen har försämrats. Från 

att tidigare legat över medel så ligger lärarlönen idag under medel. Till skillnad mot förr 

så finns inte de högst utbildade inom skolan längre utan de är verksamma inom närings-

livet där lönerna och möjlighet att göra karriär är större. 

 

Även statusen inom lärarkollegiet har suddats ut anser A. Tidigare fanns det tydligare 

hierarkiska skikt inom lärarkåren än vad fallet är idag. ”Man jobbar mer över gränserna 

idag”, hävdar A och ser detta som en positiv utveckling. Även klädkoden har förändrats 

då lärarna var mer uppklädda ”med kavaj för herrarna och kjol för de kvinnliga lärarna”, 

menar A och tror att detta också kan spela in vad det gäller statusen på yrket. En annan 

sak som A också nämner är att det förr var mycket svårare att komma in på lärarutbild-

ningarna och kraven var högre för att få undervisa. Här skedde en stor förändring i och 

med den stora lärarbrist som infann sig på 80-talet och synen på lärarna förändrades hos 

gemene man, dock i negativ riktning.  

 

Yrkesidentiteten tycker inte A har ändrats något nämnvärt utan man går snabbt in i lärar-

rollen, på gott och ont, även på fritiden och känner ett visst ansvar. Den förändring som 

man i så fall kommer att tänka på enligt A är att fokus har förskjutits från ämnesinriktning 

till en mera social funktion. Mycket tid går åt till elev- och föräldrakontakter hävdar A, 

”man fungerar ibland lite som en kurator”. Att sedan många av eleverna är skoltrötta och 

saknar motivation speciellt inom de ämnen de mer eller mindre har blivit påtvingade gör 

det inte heller lättare, enligt A. Lite mindre tillval kanske hade varit att föredra. I och med 

decentraliseringen märkte A en klar försämring inte minst vad det gällde fortbildning. Re-

surserna har minskat år från år samtidigt som arbetsbördan har ökat, en ekvation som är 
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svår att få ihop enligt A. Usk:n eller undervisningsskyldigheten är ju något som ändrats 

radikalt inte minst för de som undervisar på de teoretiska programmen. A upplever att de 

har fått det betydligt tuffare idag jämfört med tidigare. 

 

Trots att skolan strävar mot väl fungerande arbetslag är man ändå ganska ensam i sitt 

arbete och där den egna lärarprofessionalismen är av väldigt stor betydelse menar A. Så i 

det hänseendet har det inte ändrats så mycket, avslutar A. 

 
 

6.1.2 Lärare B 

Statusen på läraryrket är idag mycket lägre än det var när jag började menar B, ” men om 

detta är en försämring vet jag inte”. Förr i tiden hade nog gemene man alltför stor re-

spekt för lärarna och man bugade och bockade, detta är ju något som försvunnit helt, 

menar B. Men det finns idag ändå mycket avundsjuka mot lärarkåren hävdar B, då man 

tycker att man har det alltför bra med mycket ledighet etc. Men i nästa andetag säger 

folk ”att lärare skulle jag inte vilja vara med alla dessa stökiga ungdomar”, så vad folk 

egentligen tycker om läraryrket är lite svårt att uttala sig om, då det verkar vara lite tude-

lat. 

 

Professionalismen inom yrket som fanns förr är inte heller lika viktig då marknadsföring-

en av skolan har kommit att spela en allt större roll. B vill i det närmaste jämföra skolan 

med en ”stormarknad ”som skall tilltala publiken (eleverna). Man skall själv kunna välja 

att ta det man vill ha och inte endast det som erbjuds. Kan detta vara rätt undrar B, sko-

lan skall väl inte bara vara en serviceinrättning utan har väl ett ansvar och en skyldighet 

att tillhandahålla en viss typ av utbildning till medborgarna för att samhället skall funge-

ra. Vi betalar ju trots allt skatt för att vi skall ha en fullgod skola. Visst kan vissa marginel-

la inslag som är lite mera ”lätta och nöjesbetonade” förekomma menar B, men man kan 

inte utplåna hela kärnverksamheten med krav på att det skall vara roligt hela tiden. Ut-

bildning är ”jobbigt och kan göra ont och man får kämpa”, slår B fast. Detta är tyvärr en 

inställning som är på väg att försvinna eftersom det hela tiden skall vara roligt och tillta-

lande annars är det ”dåligt”, enligt B. 

 

Under de 43 år som B har varit verksam inom skolan så har styrningen gått från att ha 

varit statlig till kommunal, denna decentralisering anser B endast vara av ondo. B menar 
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att de som idag sitter i kommunerna inte har den kunskap och kompetens som krävs för 

att driva skola. Det har blivit alltför stor skillnad mellan kommunerna huruvida de priorite-

rar skolan rent ekonomiskt.  

 

Även yrkesidentiteten har fått sig en rejäl törn då B känner att läraren idag blir mycket 

mera ifrågasatt. Man blir inte längre respekterad för att man har en viss utbildning och en 

viss erfarenhet, det är inte längre lika självklart att en lärare kommer med ett gått råd, 

tycker B. Den sociala kompetensen har kommit att spela en allt större roll och det är inte 

alla gånger så viktigt vilken utbildning och kunskap som en lärare idag besitter.  

 B anser att läraren alltmer går åt att vara handledare och administratör än just lärare. 

Elev och föräldrainflytandet har ökat genom åren och B anser att man nog ”skjutit lite 

över målet” i den frågan. B tror fortfarande att det är läraren som bäst kan bedöma hur 

elevernas utbildning skall läggas upp och vart den leder. Eleverna är mera stressade idag 

men detta tror inte B beror på skolan utan på samhället i övrigt. Det ställs för lite krav på 

eleverna idag, ”min uppfattning är att det är betydligt lättare att gå i skolan idag än det 

var för en 30-40 år sedan”, avslutar B. 

 

 

6.1.3 Lärare C 

Lärarlönerna och mediernas bild av skolan anser C ligga till grund för att statusen inom 

läraryrket har sjunkit. Många lärare, kanske mest inom NO-sektorn, har sökt sig till indu-

strin där högre löner lockat, men också medierna är en stor bov i dramat. De svartmålar 

många gånger skolan och ”ibland ifrågasätter om lärarna verkligen gör sitt bästa” menar 

C. Även decentraliseringen spelar här en roll vad det gäller status då det inte längre är 

jämlikt inom skolan utan kommunerna gör lite som de vill. Något som bekymrar C mycket 

är folks allmänna attityd där många säger ”att lärare skulle jag inte vilja vara”. 

 

Yrkesidentiteten har också förändrats jämfört med när C startade sin lärarkarriär. Innan 

spelade ämneskunskaperna en mycket större roll enligt C då det var mycket mera strikt i 

vilka ämnen man undervisade i. Men även här menar C att decentraliseringen har ett 

finger med i spelet, ”den decentralisering som genomfördes under 80-90 talet är den 

största otjänst man gjort den svenska skolan i modern tid”. 
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Men C tycker att samarbetet mellan programmen fungerar bättre idag och detta ses som 

positivt även om det är en bit kvar till att vara optimalt. I takt med ökad erfarenhet ”kan 

jag mycket mera vara mig själv”, detta har stärkt min egen yrkesidentitet menar C. 

 C vill påstå att politikerna i många kommuner saknar den kompetens som krävs för att 

ha ansvar för den utbildning som bedrivs, inte minst inom gymnasieskolan. Kommunali-

seringen har gjort att utbildningarna skiljer sig väldigt mycket åt beroende på var i landet 

du bor och hur kompetenta politikerna är. Då det inte längre finns några öronmärkta 

pengar åt skolan så är det helt upp till respektive kommun att fördela ekonomin. C är här 

orolig för att man är på väg att göra om samma misstag som man gjorde i början på 90-

talet då man befann sig i en ekonomisk kris. Skolan utsattes för besparingar vilket gav 

större klasser och mindre resurser, ”kontentan av detta blev en kvalitetssänkning i un-

dervisningen och detta ser vi resultatet av idag”, menar C. Därför menar C att regeringen 

måste kunna öronmärka pengar till skolan samt att det bör finnas vissa generella regler 

inom skolan. 

 

Lärarprofessionalismen har också förändrats på senare tid ”till att alltmer innefatta den 

sociala och kurativa sidan”, hävdar C. Tidigare spelade ämneskunskaperna en större roll 

då det var mycket mera centrerat till att ”nästan enbart undervisa i de ämnen man var 

utbildad för” minns C. Detta har medfört att lärarprofessionen idag är bredare och mycket 

mera komplex. Detta är något positivt, även om det innebär mera jobb, då man engage-

rar sig och många gånger löser sociala problem som elever har istället för att blunda för 

de avslutar C.  

 
 

 

6.1.4 Lärare D 

Under 50-talet och 60-talet var statusen hög inom lärarkåren. ”likvärdig med läkare”, en-

ligt D. D refererar i detta fall till sin egen skolgång. Under sina år som lärare upplever D 

att ”statussänkningen har smugits sig på”. Det finns fler orsaker till detta men D vill lyfta 

fram lönen som en viktig del samt förtroendet över arbetstiden. Från att ha varit jämställd 

lönemässigt med grupper som fortfarande har hög status har lärarna obönhörligt halkat 

efter. ”Lärarkåren skulle kunna vara en stark grupp men består av många individualister” 

. Detta hävdar D skulle kunna bero på att lärarna är väldigt självständiga i sitt yrkesut-
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övande. D upplever att det var fler lärare som arbetade på skolan under helger och ferie-

lov innan regleringen av arbetstiden. 

 

D känner att det finns en yrkesidentitet, om än i förändrad form. Tidigare var ämnet av 

stor betydelse för yrkesidentiteten, Men eftersom man från skolledningens sida vill tona 

ner ämnesbetydelsen och i stället lyfta fram arbetslaget. Har det skett en förändring i 

yrkesidentiteten. D vill dock hävda att det finns ämnesgrupper som fortfarande har en 

stark yrkesidentitet inom ämnet. I detta fall pekar D mot lärare i matematik.  

När det gäller lärares utbildning har D inte några direkta åsikter. Hänvisar till skollagen 

när det gäller anställning av lärare. ”Minns inte att lärare anställdes utan adekvat utbild-

ning” under den tid som staten var huvudman, om det inte gällde vikariat. Sen var det 

relativt vanligt att lärarstudenter vikarierade på skolan. 

 

D kan inte dra sig till minne att det skulle ha märkts något för den enskilda läraren när 

skolan kommunaliserades. Sen är det svårt enligt D att veta hur gymnasieskolan hade 

varit om vi fortfarande hade haft en statlig huvudman. 

 

 

6.1.5 Lärare E 

E har upplevt en yrkesidentitet och menar att den är byggd dels på en ämnestillhörighet 

samt också på en generell yrkesidentitet. Inom kollegiet fanns ämnestillhörigheten där 

lärarna identifierade sig i ämnesgruppen. ”Språklärarna höll sig gärna för sig själva”.  

E hävdar att utvecklingen har gått mot en mer generell yrkesidentitet. När E ser tillbaka 

på sin yrkeskarriär, ser han en statusförändring i yrket. Under senare tid har han hört 

uttryck som ”vad som helst men lärare vill jag inte vara”. Lärarauktoriteten har genom-

gått stora förändringar. Som ny lärare såg man de äldre och erfarna lärarna som auktori-

teter. Han upplevde att det fanns en stor kunskap bland det äldre kollegiet. Eleverna såg 

lärarna som en auktoritet. Under de senaste åren som E var yrkesverksam har stora delar 

av den auktoriteten försvunnit.  

 

Under de 35 år som E arbetat inom läraryrket, lägger han en del av skulden på lärarna 

själva beträffande statusförändringen. Klädsel och stil hävdar han är en bit som håller 

upp statusen i yrket. Under slutet på 60-talet märkte han en chansering hos nya lärare.  

21 
 



Lönen anser E vara en viktig bit i statusförändringen, där han menar att lärarna har tap-

pat i förhållande till likvärdiga grupper. 

 

Förtroendet att styra sin arbetstid har enligt E varit en viktig del i lärararbetet, och inför 

regleringen av arbetstiden, tyckte E att debatten var hätsk. E hänvisar till Gösta Brodin 

även kallad Åstorpar´n som var en ledande person när det gällde att få lärarnas arbetstid 

reglerad. Enligt E utförde han väldigt mycket arbete hemma. Vilket inte framgick i debat-

ten. Kommunalisering av skolan var en betydande förändring när man bytte huvudman, 

men E ”vill inte påstå att man märkte det som lärare”. 

 

Större betydelse har fokusförskjutningen från undervisning mot socialt arbete. Kunskaps-

förmedlandet finns kvar som den primära arbetsuppgiften men ”socialt arbete har ökat”. 

Diskussioner om lärares utbildning och behörighet har varit relativt frekvent under de 

senaste åren. E började sin lärarbana vid en privatskola och vad han kan dra sig till min-

ne hade majoriteten inte en lärarutbildning. Enligt E var inte den pedagogiska och didak-

tiska utbildningen av lika stor omfattningen som i dagens lärarutbildning. 

 

 

6.1.6 Lärare F 

Det första som F tar upp är att det har skett en sänkning av reallönen för lärare. F hänvi-

sar till att lärare hade råd med både sommarstuga, villa och fin bil. F anser att lönen är 

viktig i ett yrkes status. Han menar också att gemene man såg upp till läraren på ett helt 

annat sätt en vad som sker nu. Yrkesidentiteten är fortfarande baserad på ämnestillhö-

righeten enligt F. Han nämner fysiklärare som ett ”skrå för sig” . Även om arbetet med 

arbetslag har luckrat upp detta, så ligger ändå ämnestillhörigheten i yrkesidentiteten.  F 

ser dock att helheten som finns i arbetslaget är något positivt som gagnar eleverna. 

F tycker att det är synd att begreppet kunskapsskolan har slätats ut. Tidigare ”skulle man 

vara så duktig som möjlig i sitt ämne”. Så är det inte längre enligt F. 

 

 F säger också att kunskap är makt och makt är också en slags status. Ämneskunskapen 

har till viss del fått stå tillbaka för andra värden som exempelvis social kompetens. Detta 

pratades det aldrig om innan, enligt F. Han tycker det är synd att det inte är lika viktigt att 

man är duktig i sitt ämne. 
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F märkte inga drastiska förändringar vid kommunaliseringen av skolan, men minns att 

missnöjet var stort bland lärarna. Det F ser nu är att det är ett bekymmer för fattiga 

kommuner att kunna hålla bra skollokaler, och hänga med i löneutvecklingen. 

Reglerad arbetstid ser F som ett misstroendevotum mot lärarna. ”Storebror tittar på dig”.  

F har fått en känsla av att regleringen av arbetstid har fått en motsatt verkan när arbets-

givaren inte ”litar på dig”. ”Förr tittade jag inte så mycket på klockan, jag ville göra ett 

gott arbete”. F tro inte att detaljstyrning av arbetstiden är någon väg för att höja statusen 

inom yrket. 

 

F upplever också att det var väldigt reglerat när man skulle få en anställning. Det var ” 

svårt att få en anställning om man inte var behörig”. I gengäld så var det tydligare vad 

som krävdes för utbildning för att undervisa på gymnasiet. Det har tillkommit många nya 

ämnen och det har blivit svårare att kunna peka på vilken utbildning som krävs i grunden 

för att ha kunskap för att undervisa. F tycker det är bra och viktigt att man kan ta med sig 

kunskaper från ett yrkesliv till skolan, men utöver detta är det viktigt med en pedagogisk 

utbildning. Enligt F är det viktigt att det finns en legitimitet att undervisa, både för statu-

sen och för yrkesidentiteten. 
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6.2 Analys 
 

Utgångsläget vid intervjuerna var att intervjuguiden skulle ligga till grund för samtalen, 

men lärarna skulle fritt få prata om det som de såg som viktigt och angeläget. Begreppet 

yrkesidentitet blev inte något generellt begrepp som de intervjuade använde, utan vid 

samtalen valde lärarna också att använda begrepp som status. Lärare D sa om begrep-

pet yrkesidentitet. ”Det verkar vara något favorituttryck som används nu, men jag är inte 

riktig säker på vad det innebär.” 

 

Vår uppfattning är att status också är något som konstrueras i en social kontext. Efter-

som intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, och de intervjuade kände sig mer 

bekanta med begreppet status kom yrkesidentiteten lite i bakgrunden. Slutsatsen av det-

ta är att yrkesidentitet föreblev en diffus term. Kinnvall (2003) gav en kort beskrivning av 

identitet med frågan ”hur ser vi på oss själva i relation till hur andra ser på oss? ”. Den 

beskrivningen förefaller också kunna gälla statusen i ett yrke.  

 

Ser man på identifiering inom läraryrket upplever flertalet av de intervjuade att det ligger 

en förändringsprocess mot en identifiering av mer övergripande sociala kategori inom 

yrket. Enligt Haslams(2004) kategorisering, skulle det innebära att lärarna associerar sig 

med begreppet lärare i större utsträckning än ämneslärareepitetet. Enligt flertalet av de 

intervjuade beror statusförändringarna i yrket delvis på en sämre löneutveckling, än 

andra grupper som har haft liknande lönenivåer tidigare.  Att lönen har en betydelse för 

hur statusen ter sig i ett yrke är inget som kommer som en överraskning.  

 

Andy Hargreaves (1998) nämner intensifieringen i läraryrket. Vilket majoriteten av de 

intervjuade tar upp som en aspekt i förändringen av yrket. En social och administrativ del 

har tillförts i arbetsuppgifterna, men likväl ligger de gamla arbetsuppgifterna kvar. Ingen 

tid har tillförts till de nya uppgifterna. Införandet av reglerad arbetstid är ytterligare en 

punkt som får kritik. Flera lärare tycker att debatten som föregick införandet, var missvi-

sande. Det framgick inte att lärarna utförde mycket arbete i hemmet. De upplevde ett 

misstroende från skolledning och politiker. Tyvärr känner de att misstroendet fortfarande 

ligger kvar. Hur lärarna bäst förfogar över arbetstiden menar de att de själva är kompe-

tenta att bedöma. 
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När Ekholm (1998) räknar upp de faktorer som han anser påverkar läraryrkets professio-

nalism, finns faktorn autonomi med. Kravet på att mer detaljstyra lärarnas arbetstid går 

emot autonomi faktorn. Vilket ytterligare sänker lärarnas professionaliseringsgrad. Det 

synes för oss att hög professionalism inom ett yrke också medför en tydlig yrkesidentitet. 

 

Sammanfattningsvis kan man peka på tre faktorer som verkar vara betydande för de in-

tervjuades bild av förändringen i yrkesidentiteten. Intensifieringen av arbetet, tidkontroll 

av arbetet samt arbetsorganisatoriska förändringar. Utifrån det konstruktivistiska per-

spektivet skulle dessa förändringar växt fram gemensamt för lärarna, skolledning och 

samhället. Dock så förefaller detta inte vara något som lärarna upplever. Då de har känt 

sig påtvingade dessa förändringar. I detta kan vi se likheter i det som Hargreaves (1998) 

uttrycker i den systematiska ironin. Lärarna blir påtvingade arbetsuppgifter som de anser 

ligger utanför sitt uppdrag. Otydligheten i yrkesidentiteten kan ligga i att samhället, lärar-

na och skolledning inte har en gemensam bild av yrket.  

 

Ahmadi(1998) hänvisar till en objektiv och subjektiv identitetsbild när individens identitet 

formas i den sociala kontexten. Flera av lärarna påpekar att utomstående, har en föränd-

rad bild av lärarnas yrkesutövande och status. Det innebär att det har skett en förändring 

i den objektiva identitetsbilden. Hargreaves(1998) menar att alla har en referensbild av 

lärarnas arbete, men att den byggs på de erfarenheter vi har av vår egen kontakt med 

skolan. Den bilden saknar i många fall den helhet som finns i läraryrket. Det vill säga att 

man grundar sin uppfattning på undervisning och ferietjänst. De övriga arbetsuppgifterna 

förblir osynliga. 

 

Samtliga intervjuade lärare upplever förändringar som i förlängningen speglas på deras 

subjektiva identitetsbild. De förändringarna som lärarna tar upp verkar i överlag vara ne-

gativa. Med slutsats av detta kan det finnas en risk att lärarnas yrkesidentitet har gått 

mot en avveckling istället för en utveckling. 
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6.3 Avslutande diskussion 
 
 
I detta kapitel avser vi att diskutera de frågor vi ställde angående yrkesidentitet, lärarsta-

tus samt lärarprofessionalism . Varför vi valde att inrikta oss på 70-tal och framåt beror 

på de stora förändringar skolan gått igenom under denna tidsepok.  

 

I vår undersökning framkom det att våra intervjupersoner ansåg att yrkesidentiteten och 

lärarprofessionalismen hade förändrats ganska radikalt under årens lopp. En av skillna-

derna som de kom att tänka på var att fokus hade flyttats från ämnesinriktning till en mer 

social funktion. Tidigare spelade ämneskunskaperna en betydligt större roll och det var 

mycket mera strikt i vilka ämnen man undervisade i. Detta har medfört att lärarrollen 

idag är mycket bredare och mer komplex precis som Andy Hargreaves (1998) tar upp. 

Detta anser man dock enbart som positivt, då man numer engagerar sig och löser sociala 

problem som uppstår. Även införandet av lärarlag sågs som något positivt. Då dessa fun-

gerar så arbetas det mycket mera över gränserna och ämnesintegreringen gynnar alla. 

 

Lärarnas status var också något som de intervjuade ansåg hade förändrats avsevärt. Nå-

got som de ansåg sänkt statusen var att lönen hade försämrats eller stagnerat i jämförel-

se med andra likvärdiga yrken. Tidigare tjänade en lärare en bra bit över en medelin-

komst till att idag ligga en bit under. Detta kan bero på att lärarprofessionalismen för-

sämrats i takt med alla obehöriga lärare som anställdes under 80-talet, då det infann sig 

en brist på utbildade lärare i landet. Men även decentraliseringen, då man gick från stat-

lig till kommunal huvudman, är av betydelse då kommunernas ekonomiska situation är 

avgörande för prioriteringen av skolan och dess verksamhet helt enligt Pierres (1997) 

teorier. I lärarnas timplaner kan man läsa att det skall bedrivas kontinuerliga fortbild-

ningar men då det är ekonomisk lågkonjunktur avsätts inga pengar till detta. Här kunde 

man fått en statushöjning då ökad kunskap är makt som intervjuperson F uttrycker det. 

En annan sak som också kan påverka yrkesstatusen är klädsel och stil. Kläd koden hos 

lärarna är något som ändrats under årens lopp och här märkte våra intervjupersoner en 

chansering i början av 70-talet. Denna förändring har säkert att göra med de förändringar 

som samhället i övrigt har genomgått under de senaste decennierna. Det är längre ingen 

självklarhet att man är en auktoritet bara för att man är lärare och har en viss utbildning 

bakom sig. Det gäller verkligen att övertyga eleverna att man är kunnig inom sitt område 

och då är klädseln av sekundär betydelse. 
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Även medierna har försämrat allmänhetens bild av skolan och då också hjälpt till att sän-

ka statusen på läraryrket. Detta anser vi beror på att skolan oftast svartmålas och om-

nämns i negativa ordalag i medierna. Att mediernas makt numera är väldigt stor märks 

inte minst här, men det är ändå lite tvetydigt vad folk egentligen tycker. De är i allmänhet 

lite avundsjuka på lärarnas arbetstider men i nästa andetag kan de säga ”men lärare 

skulle jag aldrig vilja vara” och då syftar de i första hand på de stökiga ungdomar som det 

många gånger fokuseras på i media.  

 

Just detta med att arbetstiden blev reglerad fick motsatt verkan när det gäller statusen 

av läraryrket. De vi intervjuade kände istället ett stort misstroendevotum mot lärarkåren 

och de kände att arbetsgivaren inte riktigt litade på dem. Tidigare tittade man inte så 

mycket på klockan utan man ville göra ett gott jobb sa intervjuperson F. Detaljstyrning av 

arbetstiden är fel väg att gå för att nå en statushöjning. ”Frihet under ansvar” anser vi 

istället vara ett framgångskoncept vad det gäller en statushöjning av yrket. 

 

Att decentraliseringen uppfattas olika beroende på var i landet man bor framkom med 

klar tydlighet genom våra intervjupersoner. På den ena skolan som intervjupersonerna A-

C verkade tyckte man att styrningen från statlig till kommunal huvudman endast var av 

ondo, till och med den största otjänst man gjort skolan i modern tid.  Däremot ansåg inte 

personerna D-F att decentraliseringen hade påverkat dem så mycket. 

Man var dock överrens om att det numer är alltför stor skillnad mellan kommunerna och 

huruvida man prioriterar skolan rent ekonomiskt. Man menar också vidare att man 

många gånger inom kommunerna inte besitter den kunskap och den kompetens det 

krävs för att bedriva skola. Detta innebär i förlängningen att utbildningarna skiljer sig 

mycket åt beroende på var i landet du bor.  

Intervjuperson C ansåg att man borde ”öronmärka” pengar till skolan för att inte göra om 

samma misstag som man gjorde under 90-talets ekonomiska kris. Skolan utsattes då för 

besparingar och detta ledde till kvalitetssänkningar i undervisningen. Detta är något som 

är på väg att upprepas igen och just ”öronmärkta” pengar är säkert ett sätt för att undvi-

ka att så blir fallet.  

 

Vi anser att det är av största vikt att skolan får den ekonomiska uppbackning som krävs 

för att kunna bedriva kvalitativa utbildningar. Som det är nu så betyder varje elev kronor 
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och ören till kommunerna och det har blivit allt viktigare att locka till sig elever. Mark-

nadsföringen inom skolan spelar en allt större roll och man försöker locka till sig elever 

genom olika nöjesbetonade inslag. Det går inte att urholka kärnverksamheten med krav 

på att det skall vara roligt hela tiden. Vi instämmer helt med det intervjuperson B sa att 

”utbildning är jobbigt och kan ibland göra ont och man får kämpa”. Skolans uppdrag är ju 

att förbereda eleverna för arbetslivet och där får man inget gratis utan det är hård konku-

rens och man får verkligen kämpa. Om skolan bara skall vara lustbetonad får eleverna en 

chock den dagen de kliver ut i arbetslivet. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 
I vår studie framkom det att lärarna ansåg att decentraliseringen försvagade statusen 

inom yrket, helt tvärtom mot vad som vad avsikten. Eftersom vår tidsram var begränsad 

så kunde vi inte fördjupa oss vidare i denna frågeställning. Vi ser dock detta som en 

mycket intressant frågeställning som det finns anledning att göra vidare studier inom.  
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Bilaga A 

 
 
 
 
Hej! 
Ni känner redan till att jag arbetar som lärare på Ec. Jag är nu i avslutningsskedet på 
mina studier i det allmänna utbildningsområdet (AUO) för blivande lärare. 
Jag håller för närvarande på med vårt examensarbete(C-nivå) tillsammans med Jacob 
Lindholm som också är student på samma utbildning. 
Vi ska göra en kvalitativ intervju med sex lärare, tre lärare var. Genom intervjuerna vill vi 
undersöka om förändringar i lärares arbete, också har påverkar lärarens yrkesidentitet. 
Jag är intresserad av dina åsikter och synpunkter på grund av din långa erfarenhet av 
läraryrket, vilket jag anser borgar för en sakkunskap inom området.  
Intervjun beräknas ta ca.  45 minuter. Jag är flexibel när det gäller rum och tid. Jag skulle 
vara mycket tacksam om du har tid att deltaga. Självklart kommer all intervjudata att be-
handlas konfidentiellt och du som deltagare kommer att förbli anonym. 
 
Vänligen 
Urban Jager 
0381-365 00 Arbete 
0380-452 11 Hem 
070-2382617 Mobil 
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Bilaga B 
 
 
 
 
Hej! 
Ni känner redan till att jag arbetar som lärare på Ec. Jag är nu i avslutningsskedet på 
mina studier i det allmänna utbildningsområdet (AUO) för blivande lärare. 
Jag håller för närvarande på med vårt examensarbete(C-nivå) tillsammans med Urban 
Jager som också är student på samma utbildning. 
Vi ska göra en kvalitativ intervju med sex lärare, tre lärare var. Genom intervjuerna vill vi 
undersöka om förändringar i lärares arbete, också har påverkar lärarens yrkesidentitet. 
Jag är intresserad av dina åsikter och synpunkter på grund av din långa erfarenhet av 
läraryrket, vilket jag anser borgar för en sakkunskap inom området.  
Intervjun beräknas ta ca.  45 minuter. Jag är flexibel när det gäller rum och tid. Jag skulle 
vara mycket tacksam om du har tid att deltaga. Självklart kommer all intervjudata att be-
handlas konfidentiellt och du som deltagare kommer att förbli anonym. 
 
Vänligen 
Jacob Lindholm 
0454-93298 Arbete 
0454-575761 Hem 
070-55109707 Mobil 
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Bilaga C 
 

INTERVJUGUIDE  
 
Bakgrund 
1) Hur ser din utbildning ut? 

2) Hur många år har du arbetat som lärare? 

3) Vilket år påbörjade du ditt yrkesutövande som lärare? 

4) Har du haft något annat yrke? 

Yrkesroll, Yrkesidentitet 
1) Varför valde du att bli lärare? 

2) Hur såg din närmaste omgivning på att du valde läraryrket? 

3) Upplevde du att det fanns en tydlig yrkesidentitet, när du började din lärarbana? 

4) Upplevde du också att det fanns en professionalism inom yrket? 

5) Hur upplevde du övergången från statlig till kommunal huvudman? 

6) Om det har skett några förändringar i läraryrket. Vilka upplever du då har påverkat din 

identitet som lärare? Positivt eller negativt. 

7) Hur ser du på statusen inom yrket? Har det skett någon förändring? 

8) Har det funnits några organisations förändringar, som du upplever har förändrat din syn 

på yrkesidentitet (tillhörigheten i yrket) 

9) Hur ser din närmaste omgivning i nutid på läraryrket? Hur märker du det?  Varför tror du 

att det är så? 

10) Om du jämför din yrkesidentitet när du började arbeta som lärare mot nu. Kan du se om 

din yrkesidentitet har försvagats eller stärkts? 

11) Om du upplevde att det fanns en professionalism inom yrket när du började arbeta som 

lärare. Finns den kvar fortfarande? Om inte varför tror du att det har blivit så? 

Till sista om det är något du vill tillägga. 
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