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Sammanfattning
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en stor organisation.
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Denna studie berör lärares yrkesidentitet ur tre perspektiv. Lärarstudenten, den
yrkesverksamma läraren och HR på två st skolförvaltningar i Västsverige.
Studien behandlar hur yrkesidentitet för student och lärare ser ut idag, vad den byggs upp av
och hur HR förhåller sig till lärarnas yrkesidentitet. Vad finns det för nytta för organisation
och individ att arbeta med yrkesidentitet.
Studien är av kvalitativ karaktär och data har samlats in genom 6 st semi-strukturerade
intervjuer. Resultatet visar att lärarstudenterna har en tydlig yrkesidentitet kopplad till
lärarrollen, vilken skapas mycket i relation till VFU under utbildningen samt i
förväntningarna på den framtida yrkesrollen. Lärarnas yrkesidentitet tenderar att växa sig
starkare med tiden och resultatet för både studenter och lärare visar att identiteten är kopplad
till vissa delar av lärarrollen, delar som individen själv har starkast intresse för.
Resultatet kring HR visar att båda förvaltningarna arbetar med lärarnas
yrkesidentitet. Förvaltning 1 önskar arbeta bort en stark yrkesidentitet hos lärarna för att
skapa större förändringsbenägenhet och fokus på kollektivets insatser och arbetsfördelning.
Förvaltning 2 arbetar för att öka lärarspecialiseringen och kärnuppdraget som lärarna har.
Gemensamt för förvaltningarna är deras önskan om att lärarna ska känna en större identitet
även till organisationen.
Från HR framkommer att förvaltningarna står inför en stor utmaning i behovet av att
omorganisera lärarnas arbete till följd av den lärarbrist som finns idag och för att lyckas
behålla personal behöver organisationen att lärarna finner en lojalitet till arbetsgivaren.
Arbetsgivarens sätt att behålla och attrahera personal grundar sig i att förstå personalens
behov. Att förstå yrkesidentiteten hos sina medarbetare kan därför hjälpa organisationen att
bilda en HR strategi där lärarna presterar mest effektivt i sin roll.
Nyckelord: Yrkesidentitet, Lärare, HR, Organisation & Individ.

Abstract
Title: Teacher or Employee? – A qualitative study of the power of the profession in a large
organization.
Authors: Jennie Johansson & Josefine Bergström.
Halmstad University, Spring 2019.
This study concerns teacher´s professional identity from three perspectives. Teacher students,
professional teachers and HR at two school administrations in Western Sweden.
The study deals with how the professional identity of the student and teachers look today,
what it is built up of and how HR relates to the teacher’s professional identity. What is the
benefit of studying professional identity for the organization and the individuals.
The study is of a qualitative nature and data has been collected through 6 semi-structured
interviews. The result shows that the teacher students have a strong professional identity
linked to the teacher role, which is created a lot in relation to VFU during the education and
in the expectations of the future professional role. The teacher´s professional identity tends to
grow stronger over time and the results for both students and teachers show that the identity
is linked to certain parts of the teaching role, parts that the individual himself has the
strongest interest for. The result around HR shows that both administrations work with the
teacher´s professional identity. Management 1 wishes to eliminate a strong professional
identity among the teachers to create a greater tendency for change and focus on the
collective efforts and division of labor. Management 2 works to increase the teacher’s
specialization and the core assignment that the teachers have. Common to the administrations
is their desire for teachers to feel a greater identity also to the organization.
From HR it appears that the administrations face a great challenge in the need to reorganize
the teacher´s work as a result of the teachers to find a loyalty to the employer. The employer
way of retaining and attracting staff is based on understanding the needs of the staff.
Understanding the professional identity of their employees can therefor help the organization
to form a HR strategy where the teachers perform most effectively in their role.
Keywords: Workidentity, Teacher, HR, Organization & Individuals.
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens forskningsområde, och varför ämnet är
relevant att studera idag. Vidare följer problemformulering, syfte, frågeställningar och
slutligen avgränsning för denna studie.
Lärarförbundet presenterade att under 2015 valde var sjätte utbildad och behörig lärare att
lämna yrket. Det är i runda slängar ca 38 000 behöriga lärare. Lärarförbundet tillsammans
med statistiska central byrån tar upp siffror kring att det saknas 79 000 lärare till 2035. Bland
de som studerar på lärarutbildningen tar 70 % examen och 30% faller bort (Lärarförbundet,
2019). Att dessutom var sjätte av de som tar examen senare väljer att lämna yrket kommer
alltså bli ett stort problem. Anders Forsell och Anders Ivarsson Westerberg tar i sin bok
”Administrationssamhället” (2014) upp just debatten kring det komplexa styrsystemet som
skolan är och hur styrningen av skolan är konflikartad. Dels genom att man sedan nittiotalets
decentraliserande av skolan nu försöker strama åt den igen och hur införandet av t.ex. New
Public Management, som introducerades 1990 inom offentlig sektor, nu är det främsta
styridealet. New Public Managements främsta fokus är att efterlikna det privata företaget
genom att effektivisera och skära ner kostnader. Kunden (i detta fallet, vårdnadshavarna) ska
kunna välja och utvärdera olika skolor mot varandra utifrån marknadsprincipen (Börnfeldt,
2018). Forsell och Ivarsson Westerberg nämner i sin bok att forskning kring konsekvenserna
av denna förändring i skolan är högst efterfrågad och att instanser som t.ex. vetenskapliga
forskningsrådets kommitté efterlyser forskningsanslag för att studera ämnet. I vår genomgång
av tidigare forskning hittar vi även artiklar som t.ex. Aronsson och Mellners artikel
“Illegitima arbetsuppgifter och identitet – en introduktion” (2016) där författarna undersöker
hur arbetsuppgifter hänger ihop med yrkesidentitet och hur det kan leda till stress och
hälsorisker i arbetet. Novus undersökning från 2018, visar på att 8 av 10 lärare anser sig ha
för hög arbetsbelastning. Störst orsak till den höga arbetsbelastningen visar sig vara den
administrativa bördan, det vill säga de arbetsuppgifter som går utanför lärarnas kärnuppdrag.
Hela 53 % av de medverkande i undersökningen pekar på just administration som
nyckelfaktor till att minska arbetsbelastningen för dem (Novus, 2018).
Vi vet vid det här laget att en individs yrkesval har stor inverkan på självbild och identitet.
Yrket har betydelse för vår uppfattning om vilka vi är i relation till andra människor. Vi har
organiserat samhället på det vis att ens yrke säger vart man befinner sig på den sociala skalan.
Utanför jobbet har vi sett hur yrkets konsekvenser visar sig i olika grupptillhörigheter och
personliga intressen som t.ex. kultur. Man ärver yrkesidentitet, på så sätt att man till följd av
uppväxt och social miljö väljer yrken som passar in på ens självuppfattning av ens sociala
tillhörighet, det vill säga social reproduktion. I uppbyggandet av identitet rör vi oss mellan
våra olika roller i olika sammanhang. Yrket är en av de roller som vi bär stor del av vår tid
och som har en central plats i våra liv. Yrket är många gånger något vi “är”. Vi strävar efter
att behålla en positiv självbild vilken är kopplat till bland annat erkännande av vår
grupptillhörig men också status och kompetens. Om denna status eller kompetens tas ifrån
eller ifrågasätts påverkar det vår självbild. Individer som verkar inom ett yrke som har stark
positiv klang, för oss själva, stärker identiteten kopplat till yrket, och tvärtom när individen
verkar inom ett yrke där avsaknad av status, mening eller självförverkligande föreligger, tar
vi avstånd från den sociala rollen och knyter identiteten till t.ex. vår roll utanför arbetet
(Ulfsdotter Eriksson, 2011). Organisationen som vi är verksamma i, är också en källa till
erkännande och bekräftelse av vår identitet. För individen är också kulturen på arbetsplatsen
samt ens plats i organisation en del av skapande av yrkesidentiteten (Ulfsdotter Eriksson,
2012, Aronsson & Mellner, 2016).
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Börnfeldt (2018) menar på att lärarprofessionen är ett yrke med stark autonomi när det
kommer till utövandet av den egna professionen. Läraren äger sin kunskap och är fri att lägga
upp undervisningen efter eget tycke och undervisningen sker oftast utifrån att läraren är
ensam i klassrummet med eleverna. Det ligger även i professionellas natur, det vill säga
lärare, att vara sitt yrke närmst och därmed inte skapa så stark koppling till organisationen i
sig vilket gör att läraren i detta anseende inte kopplar sin lojalitet till organisationen utan till
dennes möjlighet att kunna utöva sin profession (Börnfeldt, 2018).
Valet att studera läraryrket har många anledningar. Det är en bransch som vi som författare
hade en förförståelse för och som vi båda har arbetat som vikarie inom tidigare.
Det är ett yrke inom offentlig sektor, vilket vi både författare har ett intresse för och gillar att
studera. Just komplexiteten som finns inom offentlig sektor som politiskt styrd organisation.
Det är även ett yrke som funnits väldigt länge och som de flesta har både åsikter och
erfarenheter av, antingen som elev eller personal. Slutligen är det ett yrke som skiljer sig åt
mellan olika områden och grenar, inom kommuner men även skiljer sig åt i utförande t.ex. för
lågstadielärare, gymnasielärare, förskolelärare och ämneslärare.

1.1 Problemområde
Det finns en tydlig uppfattning mellan både lärare och omgivning, om vad en lärare är och
bör vara, samt vad deras uppdrag är. Problemet blir att man behöver omorganisera skolan på
grund av lärarbrist, och i och med det riskerar man att organisera om yrket så pass mycket att
det alienerar nuvarande lärare och deras yrkesidentitet. Men också de kommande lärare som
söker till yrket med dagens förväntningar kring vad rollen som lärare innebär.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att studera lärares yrkesidentitet ur tre olika perspektiv. Ur ett
lärarstudentperspektiv, hos yrkesverksamma lärare samt hur HR på två stycken
skolförvaltningar arbetar med yrkesidentitet för lärare.

1.3 Frågeställning
1. Har lärarstudenten en yrkesidentitet idag och vilka förväntningar finns det hos den
studerande kring sin framtida yrkesidentitet.
2. Hur ser yrkesidentiteten för den yrkesverksamma läraren ut idag och har den
förändrats över tid?
3. Hur förhåller sig HR till lärarnas yrkesidentitet, finns det ett glapp mellan HR och
lärares uppfattning och vilka eventuella skillnader kommer fram?

1.4 Avgränsning
I denna studie tittar vi på yrkesidentiteten hos lärarstudenter, yrkesverksamma lärare samt HR
personal på skolförvaltningar. Vi kommer således begränsa studien till skolans organisation
och personal och således kan vi inte uttala oss om andra yrkesgruppers yrkesidentitet eller
HR avdelningar arbetar kring ämnet.
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2. Tidigare forskning/Teori
I detta kapitel följer en redogörelse för tidigare forskning kring ämnet yrkesidentitet.
Därefter följer en redogörelse för den teoretiska bakgrund som resultatet av denna studie
kommer förstås igenom. Vi behandlar här kort olika teoretiker och deras teorier kring
identitet.

2.1 Tidigare forskning
2.1.1 Yrkesidentitet kopplat till hälsa.
I artikeln “Illegitima arbetsuppgifter och identitet – en introduktion” undersöker författarna
Aronsson & Mellner (2016) hur arbetsuppgifter hänger ihop med yrkesidentitet och hur det
kan leda till stress och hälsorisker i arbetet. Författarna argumenterar inledningsvis i artikeln
hur de primära arbetsuppgifterna som ett yrke definieras av samt omfattning av
arbetsbelastning har format forskningen kring stress och ohälsa i arbetslivet. De orsakar
menar författarna ett glapp i forskningen kring ämnet.
“Ju tätare en individs mål hör samman med den önskade identiteten desto starkare blir
reaktionerna på krav som hotar de åtråvärda kraven” (Aronsson & Mellner 2016; 29). Ens
skapande av självkänsla och yrkesidentitet menar författarna är också beroende av en individs
mål och förväntningar, och misslyckas man med att uppfylla sina mål och förväntningar kan
det få konsekvenser för ens identitet. I dagens samhälle är arbete en stor byggsten i skapandet
av vår identitet och självbild. I relation till denna uppsats för författarna en diskussion kring
hur yrkesidentiteten ofta är starkare knuten till identiteten hos en person i yrken med lång
utbildningsbakgrund och där misslyckanden i ens arbete påverkar och blir synbara för andra
t.ex. i lärare - och läkaryrket (Aronsson & Mellner, 2016). Illegitima arbetsuppgifter och
risken med dessa som författarna tar upp är hur det påverkar individens uppfattning av
kompetens och yrkesmässig respekt i ett socialt avseende. Vilken i längden påverkar ens
självuppfattning och yrkesidentitet. Det blir därmed en risk för stress, ohälsa och
avståndstagande i relation till sin yrkesidentitet. Således beskriver författarna hur en uppgifts
inte bara karaktär utan även sociala innebörd i relation till ens organisatoriska roll kan
påverka självet och självuppfattningen hos en individ (Aronsson & Mellner, 2016).
Aronsson & Mellners (2016) artikel visar på hur undersökningsämnet identitet kopplat till
arbete är aktuell inom arbetslivsforskningen idag. Som författarna tar upp dels kopplat till
människors hälsa, samt ämnet vad vi gör på jobbet och hur det påverkar vår identitet. Vidare
visar även artikel på organisationens och arbetsgivarens del eller ansvar i frågan. Det är
viktigt att förebygga ohälsa genom att se över hur arbetsuppgifter för deras medarbete är
fördelade och hur arbetet är organiserat.
2.1.2 Yrkesidentitet och organisationen
Walsh and Gordon undersöker i artikeln “Creating an individual work identitety” (2008) hur
människor skapar sin yrkesidentitet, vad denna består av och hur det påverkar vårt sätt att
bete oss på jobbet. Resultatet visar att inställning till sitt jobb spelar stor roll. I relation till
organisationen man jobbar i, menar författarna, att det är av vikt att förstå och undersöka
yrkesidentitet, och att det är något som behöver forskas mer om. Medarbetarna agerar i
organisationens namn i arbetet. Tidigare forskning kring yrkesidentitet, menar författarna, har
visat på samband med lojalitet och tillgivenhet till organisationen som individen verkar i.
Författarna argumenterar för att denna forskning kan få organisationen att hitta bästa lämpliga
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Human Resources strategin i sitt bolag för att maximera prestationen hos sina medarbetare
(Walsh & Gordon, 2008).
Identiteten består av flera roller som personen har, både inom och utanför arbetet och
påverkar hur personen agerar även i arbetet. I arbetet speglas detta genom att de
förväntningar och varseblivningar som personen har om sig i relation till sin yrkesroll
kommer styra hur denna beter sig i sitt arbete. Författarna lyfter även att individer har en
stark önskan om att välja identiteter som förstärker dem själva samt deras uppfattning om
dem själva på ett positivt vis. I denna önskan drar sig även individen till de grupper hen anser
förstärker dennes positiva syn på hen själv (Walsh & Gordon, 2008).
Resultatet visar att individer inom professionsyrken oftast knyter sin identitet till
yrkesutövandet och inte organisationens identitet. Organisation blir ett medel för att utöva sitt
yrke. Så kallade “kall-yrken” är i sin prestation fokuserade på att skapa meningsfullhet
snarare än t.ex. organisationens ekonomiska vinning. Lojaliteten hamnar snarare i att om
individer inom professionsyrken får möjlighet att utöva sin profession i organisationen så
ökar chansen att de stannar i organisationen (Walsh & Gordon, 2008).
2.1.3 Yrkesidentitet hos studerande
I artikeln “Constructing Professional Portfolios: Sense – Making and Professional Identity
Development for Engineering Undergraduets” (2011) av Eliot och Turns, undersöker de hur
viktigt det är för studenter att börja bygga upp en yrkesidentitet för sitt kommande yrke.
Vilket författarna menar är en viktig del i att klara av att läsa en lång universitetsutbildning.
Identitetsbyggandet menar Eliot och Turns (2011) består av tre delar, aktiviteter kopplade till
yrket, sociala möten och kontakter inom yrket samt personligt intresse och förväntningar. De
undersöker skapandet av yrkesidentitet hos ingenjörsstudenter genom att låta dem delta i
yrkesrelaterade workshops. Resultatet visar att skapandet av yrkesidentitet hänger starkt ihop
med engagemang och intresse, varför identitetsprocessen ser olika ut för olika personer.
Resultatet visar också att identitetsskapande hänger samman med hur mycket individerna
under utbildningen får samverka med yrkesverksam personal och utsättas för den sociala
process som sker i det mötet. Möjligheten till t.ex. en mentor påverkar identitetsprocessen
(Eliot & Turns 2011). I relation till vår studie, där lärarstudenter är en av de studiegrupper
som har mycket verksamhetsförlagd utbildningstid i sin utbildning, är detta av intresse.

2.2 Teoretiskt referensram
2.2.1 Vad är identitet?
Identitet är ett ämne som både sociologer, psykologer och andra forskare studerat länge och
som kan ha olika definition beroende på vilket perspektiv man försöker se identitet utifrån.
Mead är en av de tidigare forskare i ämnet med sina begrepp: I, me, och jaget (Mead, 1995).
Mead (1995) skriver i sin bok “Medvetet jaget och människan” om jaget, något som Mead
menar att vi utvecklar i det sociala mötet med andra och i relation till andra. Jaget kan förstås
som Meads definition av identitet. Vi använder medvetandet, vilket är ett centralt begrepp för
Mead, för att kunna kommunicera och interagera med andra. I medvetandet överförs den
sociala processen som interaktionen innebär till mening. Jaget bildas i interaktionen av
individens tolkningar av andras attityder mot denne själv och så blir jaget ett objekt för en
själv. Således är jaget en social konstruktion. Våra identiteter blir olika därför att ingen
människa har erfarit exakt samma interaktioner som den andre och det är i interaktionen med
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andra vi blir ett objekt (självet). Jaget är inget statiskt utan är en process som utvecklas i
interaktionen. Mead poängterar den tidsmässiga och logiska existensen av den sociala
processen innan den självmedvetna individen som uppstår genom den. Till detta följer
utvecklingen av samhället och om vi minns hur Mead menade att Jaget bildas i interaktionen
av individens tolkningar av andras attityder mot denne själv och så blir jaget ett objekt för en
själv, så utvecklas också individen i takt av att samhället och attityderna ändras (Mead,
1995).
En annan uttalad forskare kring ämnet identitet är Anthony Giddens. Giddens (1997) skriver i
sin bok “Modernitet och självidentitet” att först i och med arbetsdelningen i det moderna
samhället kom individen att hamna i fokus. Och att sökandet efter vår självidentitet är ett
modernt fenomen. I den förmoderna tiden spelade individen en passiv roll och här bygger
Giddens vidare på Durkheims idé om det moderna fenomenet med arbetsfördelning och
specialisering i samhället. Identitetens betydelse blir således en konsekvens av en strukturell
förändring i och med arbetsspecialiseringen. Vidare menar Giddens att arbete påverkar våra
livsmöjligheter. Vi har organiserat samhället så valet av arbete utgör grund för vilken livsstil
du kan leva. Livsstil är ett centralt begrepp för Giddens. Vår livsstil ger oss möjlighet att
skapa mönster i vår tillvaro vad gäller konsumtion och vanor (Giddens, 1997).
I den “senmoderna” tiden som Giddens kallar den, så byggs självet upp av val. Mer specifikt
val av livsstil. “Ju mer posttraditionell den miljö är som individen rör sig inom, desto mer
berör livsstilen själva kärnan i självidentiteten, dess skapande och återskapande (Giddens,
1997;102). För Giddens har människans medvetande stor betydelse, och genom självterapi
kan vi bli medvetna om oss själva och förändringar som vi eventuellt vill göra, och det är
genom reflektion och socialisation som vi utvärderar och accepterar strukturer i samspel med
andra. I den senmoderna tiden söker vi självförverkliga oss själva och skapa trygghet för oss
själva. Dock menar Giddens, att bli chef över sitt eget liv kräver att man utmanar sin trygghet
och de mönster som är trygga för en själv. Individer som är rädda klamrar sig istället fast vid
etablerade mönster (Giddens, 1997).
Detta blir avgörande för känslan av vad Giddens kallar ontologisk trygghet, vilket för
Giddens blir ett centralt begrepp i relation till självet. Ontologisk trygghet handlar om att
människa bygger upp en yttre trygghet för att känna en inre trygghet. Denna yttre trygghet
byggs upp av möjligheten till rutiner, vanor och mönster som individen kan känna tillit till.
Rutinisering är något som man lärt sig via socialisation och genom att fokusera på att
återskapa rutiner och i samspel med andra goda etablerade vanor håller man sig borta från
faror som finns i vad Giddens kallar “risksamhället”. Risksamhället är betingat med sen
modernitetens organisering av samhället. Den ontologiska tryggheten är således en
konsekvens av de oändligt många valmöjligheter som det senmoderna samhället ger oss
(Giddens, 1997).
Pierre Bourdieu var sociolog och studerade människor och samhällen. Han var strukturalist
och delade upp människor utifrån livsstil med fokus på ekonomiskt kapital, kulturellt kapital
och socialt kapital. De olika kapitalen brukar summeras i begreppet symboliskt kapital då de
alla är beroende av att andra tillmäter dem betydelse (Järvinen, 2003).
Bourdieu myntade begreppet “Habitus”. I vårt Habitus samlas våra erfarenheter och hjälper
oss att navigera i vårt beteende i sociala situationer som en inre kompass. Enligt Bourdieu
formas vårt habitus framförallt i barndomen, så kallat den primära socialisationen, men
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förändras genom livet till följd av nya sociala upplevelser och miljöer, så kallad sekundär
socialisation. I vårt habitus lär vi oss också vad som är socialt accepterat och vilka praktiker
som ger erkännande. Där vid lär vi oss också om status och t.ex. olika yrkens status
(Ulfsdotter Eriksson, 2011).
“Även för den som själv är verksam i ett lågstatusyrke kan det på så vis vara lätt att införliva
samhällets bild i sin egen habitus, även om den inte alla gånger överensstämmer med den
egna självbilden (Ulfdotter Eriksson, 2011; 159). Enligt Bourdieu söker vi självhävdelse
genom att vi som aktörer försöker stabilisera vårt habitus genom att söka oss till situationer
som bekräftar våra tidigare positioneringar och tillhörande grupper. För att upprätthålla och
reproducera samhällets maktförhållanden utövas symboliskt våld. Symboliskt våld ger
upphov till känslan av social skam (Järvinen, 2003).
Stone var, enligt Trost och Levin (2018), en av de främsta forskarna inom symbolisk
interaktionism att studera identitet. För Stone är identiteten ett socialt objekt som är beroende
av att andra ser på en som ett objekt på samma sätt som man ser sig själv. Vilket innebär att
ens identitet inte bara är synen på sig själv utan beroende av hur andra uppfattar en genom
personens varseblivning och tolkning. Vilket ligger nära det som Mead kallar för Jaget.
Identiteten påverkar våra relationer och ger oss “ett medlemskap” till vissa relationer. Vår
känsla av identitet bjuder in samt avskärmar vissa personer från vårt sociala umgänge och en
persons identitet kan se olika ut i olika sociala situationer, vilket hänger ihop med att identitet
är högst situationsbaserad. Även Stone delar upp identiteten i fyra ben, varav ett av dessa ben
är vad han kallar “Titlar” som t.ex. utbildning, yrkestitel eller civilstånd. Det som utmärker
detta ben av identitet, är hur strukturella relationer skapar och återskapar mekanismer för att
klassa människor i olika sociala skikt (Stone i Trost & Levin, 2018).
Ralph Linton skrev sin berömda bok “The study of man” 1936. Där han införde termen “roll”
som ett vetenskapligt begrepp (Linton i Trost & Levin, 2018). Linton menade att vi
människor lever i grupp och att vi som gruppmedlemmar ser oss själva och dem andra i
gruppen som en enhet. Genom att tillhöra en given grupp får vi förväntningar riktade emot
oss, förväntningar som har betydelse för den enskilde och hur denna ska agera i en given
situation. I en grupp har vi som enskilda personer olika positioner och i gruppen lär vi oss vad
som förväntas av oss även i den givna positionen. En position förutsätter andra positioner och
är endast positioner i relation till varandra, t.ex. en lärare är endast en lärare i relation till att
det finns en elev. Vad gäller förväntningar så betyder det att det finns givna normer för hur vi
ska bete oss i en given roll, en del formaliserade i t.ex. arbetsbeskrivningar, och en del av mer
social och normgivande karaktär. Det som Linton lyfter här är att dessa förväntningar är
beroende av varseblivandet av förväntningen hos oss själva, varför vår egen varseblivning är
av störst betydelse (Linton i Trost & Levin, 2018).
Sammanfattning:
Ovan har vi presenterat en rad teoretiker kring ämnet identitet. Syftet med detta är att skapa
en förståelsebakgrund till analysen, där vi kan förstå vardagliga uttryck och kunna tolka dessa
i relation till en individs identitet. Giddens hjälper oss t.ex. att förstå arbetets roll i relation till
identiteten genom den roll arbetet fått i samhället. Mead bidrar istället med teori för att tolka
individens process att skapa sin självbild som ett socialt objekt för sig själv. Bourdieus
begrepp habitus och symboliskt våld bidrar med förståelse av hur vi uppfattar strukturella
skillnad och status. Hur vi anammar dessa och reproducerar normer och maktförhållanden.
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Vilket i vår analys av identitet kan bidra med förståelse kring varför en individ kan uppleva
motstånd mot sin egen självbild på grund av gemensamma normer och sanktioner. Stone var
en av de främsta identitetsforskarna inom symbolisk interaktionism och bidrar med förståelse
kring våra sociala relationer vilket även Ralph hjälper oss att förstå med gruppförklaringen
till identiteter. Vår roll i en grupp, och hur vi formas av normer och förväntningar i våra
roller. Även hur viktig den subjektiva tolkningen av normer och förväntningar är för vår egen
verklighetsuppfattning.
2.2.2 Professionsteori
Profession, eller professionaliteten, är en av styrprinciperna inom offentlig sektor. Det är den
yrkesverksamma som för organisationen utför det värdeskapande arbetet, det vill säga att i
fallet med lärare ansvarar för elevernas kunskapsutveckling. Vidare kännetecken för
professionalitet är att det finns ett starkt fokus på det kollegiala arbetet till exempel i form av
beslutsprocesser som till stor del sker kollegialt (Börnfeldt, 2018).
Begreppet profession innefattar vissa principer. En av de principerna är att profession är
yrken vars yrkeskunnande vilar på universitetsutbildning samt har en forskningsteoretisk bas.
För att vara behörig att utöva yrket krävs en yrkeslegitimation, för lärare infördes en sådan
2011, med syfte att minska andelen obehöriga lärare (Castro, 1992). Yrkeslegitimationen
skapar en professionell jurisdiktion med innebörden att skapa en gemensam kompetensgrund
kring yrket. Ett annat syfte med legitimation är att höja yrkesgruppens status och att hålla ett
högt förtroende till allmänheten (Castro, 1992). Det är av vikt att det finns ett förtroende från
allmänheten kring professionens kunskap och expertis i yrkesutövandet. En annan distinktion
kring professioner är att de ofta är organiserade i yrkesförbund. Dessa syftar till att stärka
gruppens autonomi så att de kan planera och utföra sitt arbete självständigt och efter deras
tycke på bästa vis. En annan funktion med yrkesförbund är dess kontrollfunktion över
professionens vetenskapliga bas (Castro, 1992). Hellberg argumenterar för att organisationen
i sig har en viktig funktion och till viss del en avgörande roll för att professionen ska kunna
vara just en profession med egen distinktion. “För skapandet och bevarandet av en
yrkesgrupps professionella status måste yrkesutövarna vara organiserade. Först då kan det
professionella intresset tillvaratas.” (Hellberg i Ulfsdotter Eriksson 2012;77). För varje
profession tillkommer även etiska regler samt formaliserade koder yrkesutövarna måste
förhålla sig till. Dessa etiska reglerna verkar normerande och reglerar själva yrkesutövandet i
sig och upprättas av organisationen (Ulfsdotter Eriksson, 2012).
Sociologen Julia Evetts har definierat två typer av professionalism, organisatorisk
professionalism och yrkesbaserad professionalism. Den yrkesbaserade professionalismen
vilar på kollegial auktoritet med hög autonomi i yrkesutförandet, att det finns en tillit mellan
yrkesutförare och ledning samt mellan yrkesutförare och klienter. Diskursen skapas inom
professionen och kontroll sker genom yrkesutövarna själva. Med andra ord så grundar sig den
yrkesbaserade professionalismen i yrkesutförandet och yrkesutförarna. Den organisatoriska
professionalismen har istället sin grund i själva organisationen och intar ett
ledningsperspektiv. Det är ledningen som innehar kontrollen, standardisering och målstyrning
är i fokus. Det vill säga själva diskursen drivs av ledningen (Evetts i Ulfsdotter Eriksson
2012).
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3. Metod
I detta kapitel presenteras vad, hur och varför vi genomfört vår studie som vi gjort. Först
presenteras vårt urval av respondenter, följt av datainsamling och analysmetod.
Avslutningsvis presenteras vår metoddiskussion där vi tar ställning till etik, reliabilitet och
validitet.

3.1 Val av metod
Fördelen med att använda kvalitativ metod i relation till att undersöka yrkesidentitet är för att
yrkesidentitet är något högst subjektivt, och det var viktigt för studiens resultat att fånga upp
respondenternas egna berättelser om sitt yrke och sin vardag i yrket (Denscombe, 2016). Vi
har därför använt oss av semi-strukturerade intervjuer för att samla in vår data. Detta för att
tillsammans med våra teorier kunna finna underliggande nyanser och svar i de berättelser
som våra respondenter delar med sig av kring sitt yrke och sin yrkesvardag. Genom att
intervjua både lärarstudenter, lärare och HR personal vid skolförvaltningar så får vi en
bredare uppfattning kring olika ingångsvinklar till lärarnas yrkesidentitet och kan förstå dem
olika perspektiven genom varandra.

3.2 Urval av respondenter
Till denna studie har vi fokuserat på tre olika perspektiv, lärarstudenter, yrkesverksamma
lärare samt HR personal på skolförvaltning. Vi har genomfört 6 intervjuer uppdelat till två
stycken studenter, två stycken yrkesverksamma lärare samt fyra stycken HR medarbetare.
Denscombe beskriver ett bekvämlighetsurval som ett urval där bekvämlighet är den
huvudsakliga källan till urvalet. Ett målinriktat urval är snarare enligt Denscombe ett urval
där man målinriktat väljer ur särskilda kandidater man anser lämpligast att generera data i
enlighet med syfte och frågeställningar (Denscombe, 2016).
Vi har gjort ett bekvämlighetsurval vad gäller lärare och studenter, vi hade under
intervjuprocessen problem med att hitta respondenter som hade tid att ställa upp i vår studie,
där av har ett bekvämlighetsurval skett genom att de som kunde ställa upp blev vårt
slutgiltiga urval (Denscombe 2016). Vad gäller HR personalen hade vi ett mer målinriktat
urval, och vi hade tur att dem som vi ville intervjua också ville ställa upp (Denscombe, 2016).
I och med denna uppdelning och spridning av respondenter har kontakten med varje
respondent varit individuell, så till vida att vi sökt kontakt med respondenterna på olika sätt
och från olika håll. Vi har kontaktat både genom våra egna kontaktnät och kretsar samt via
mail till kommunanställda och särskilt riktade förvaltningar som varit av intresse för syftet
för denna studie.
3.2.1 Presentation av respondenter
Gymnasielärarstudenten studerar termin 6 av 10. Hen blir gymnasielärare i ämnena
samhällskunskap och historia. Hen gick direkt från gymnasiet till sina universitetsstudier och
arbetar extra inom grundskola bredvid.
Grundskolelärarstudenten studerar termin 4 av 8. Hen blir lärare för klass 1 – 3 på
grundskolan och kommer undervisa eleverna i matte, svenska, engelska, so, no och bild. Hen
blir så kallat klassföreståndare/mentor. Hen tog två års sabbatsår mellan gymnasiet och
universitet och under denna tid arbetade hen i förskola.
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Vår gymnasielärare har arbetat som lärare på gymnasiet i 14 år. Hen är lärare i engelska och
idrott. Hen gick direkt från gymnasiet till universitetsstudier och har inte haft något annat
yrke.
Förskoleläraren som vi intervjuat har varit lärare i förskoleklass i 4 år. Hen är
klassföreståndare och mentor. Hen gick direkt från gymnasiestudier till lärarprogrammet på
universitet och har inte haft något annat yrke. Idag läser hen till skolledare och är klar om ca
1 år.
HR på skolförvaltning 1 är tre stycken medarbetare från två olika förvaltningar inom skolan i
samma kommun. HR medarbetarna har arbetet på förvaltningarna i 5 respektive 3 år. Två av
dem arbetar som HR generalister och en arbetar som HR specialist.
HR på skolförvaltning 2 är en medarbetare som representerar förvaltningen. Medarbetaren
har arbetet på förvaltning i 2 års tid under 2 olika roller. Idag som HR strateg.
Samtliga studenter, lärare och kommuner är verksamma i Västsverige.
Vi har även valt att inte förhålla oss till variabeln kön, varför vi använder ett könsneutralt
pronomen. Detta val grundar vi på att vi i denna studie valt att undersöka yrkesidentitet för
studenter och lärare utan att ta hänsyn till variabeln kön. Vi är dock medvetna om att
variabeln kön hade kunnat visa på skillnader i yrkesidentitet för kvinnor och män, vilket hade
kunnat intressant i vidare forskning.

3.3 Datainsamling
Varje intervju har skett enskilt mellan varje respondent och oss uppsatsskribenter, bortsett
från skolförvaltning 1 där tre HR från två olika skolförvaltningar i samma kommun deltog.
Detta var en överraskning för oss författare. Vi hade varit i kontakt med båda förvaltningarna,
och de hade i sin tur pratat ihop sig då de är förvaltningar inom samma kommun på ett HR
möte. När vi dök upp för intervju med gymnasieförvaltning var till vår förvåning även
representanter för grundskoleförvaltningen på plats. Varje intervju har tagit ca 50 – 60
minuter att genomföra. Inför intervju har samtliga respondenter fått ta del av respondentbrev i
förhand, med information om uppsatsens syfte, förvaring av material och andra etiska
ståndpunkter i linje med vetenskapsrådets riktlinjer (vetenskapsrådet, 2017) som dem fått ta
ställning till och godkänna. Genom respondentbrevet godkänner även respondenterna
skriftligt sitt deltagande i studien och informeras i brevet att de när som helst under studiens
gång får dra sig ur utan anledning och ifrågasättande från vår sida och att deras deltagande är
fullt frivilligt i enlighet med vetenskapsrådets rekommendationer (2017). Se bilaga 1 för
respondentbrev.
Intervjuerna har ägt rum på platser valda av våra respondenter, i en enskild miljö och har
spelats in efter godkännande. I enlighet med anonymitetskravet (vetenskapsrådet, 2017) har
det inspelade materialet transkriberats och inspelningarna kommer att raderas efter att denna
uppsats blivit godkänd. Inspelningarna förvaras nu på en enhet med kodlås i enlighet med
rekommendationer från vetenskapsrådet (2017).
Intervjuerna som genomförts har haft intentionen att vara av semistrukturerad karaktär
(Denscombe, 2016). Intervjufrågorna (se bilaga 2–5) är baserade och skapade utifrån teori
och vi har således genomfört studien med en deduktiv ansats (Watt Boolsen, 2014). Varför vi
ändå vill konstatera att intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär är för att alla frågor
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i guiderna inte har använts i varje intervju, och intervjuerna har fått styras mycket utav de
samtal som respondenterna fört kring ämnet. Vi har således i intervjusituationerna försökt
hålla oss flexibla till samtalet.
Vi har tagit fram ett intervjuformulär för var och en av de tre perspektiven som vi undersöker.
Det vill säga ett intervjumaterial för studenter, ett för den yrkesverksamma lärare samt ett för
HR, så att varje perspektiv blir intervjuat ut efter dess relevans. I utformandet av
intervjuguider har vi arbetat deduktivt på så sätt att vi läste in oss på de teorier som vi
presenterat i denna studie och utifrån vår tolkning försökt formulera frågor som fångar upp
identitet, självbild, socialisation och gruppdynamik på olika sätt (Watt Boolsen, 2014). Vad
gäller HRs intervjuguide har New Public Management och professionsteori haft stor
inverkan, men även tidigare forskning har tagit stor plats i samtliga intervjuguider.
Vi har under intervjuns gång försökt låta respondenterna styra samtalet baserat på våra
inledande frågor och sen har vi fångat upp för att t.ex. styra tillbaka eller fråga vidare.
Intervjumallarna är uppdelade i olika teman, inledande mjuka frågor till en början som t.ex.
“Hur långt in i utbildningen är du?”/ “Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen?” som
är frågor som kan besvaras av ren vana/spontanitet och för att inleda samtalet på ett naturligt
sätt till deras yrke. Målet har varit att lämna utrymme för respondenternas egen uppfattning
av ämnet så att vi kan fånga upp respondentens tolkningar. Viktigt för intervjusituationen var
att de förberedda frågorna inte skulle begränsa samtalsämnen eller skapa en föreställning hos
respondenten efter vad som var mer eller mindre efterfrågad information (Denscombe, 2016).
Men i förhållande till syftet med studien och de ställda frågeställningarna presentera
samtalsingångar, ämnen och teman relevanta till studien.

3.4 Validitet och reliabilitet
Det värt att nämna att båda författarna har i urvalet kring studenter och lärare, som en följd av
bekvämlighetsurvalet, en relation till en eller flera respondenter. Detta kan påverka
intervjusituationen och tolkning av resultatet dock har vi försökt att hålla oss så neutrala och
objektiva som möjligt (Denscombe, 2016).
I relation till geografi och att författarna till denna studie bor i olika städer, har två intervjuer
skett enskilt mellan Josefine och två respondenter, samt en enskild mellan Jennie och en
respondent, övriga intervjuer utfördes tillsammans.
Efter varje intervju har vi givit respondenterna möjlighet till, att om de vill, få granska
transkribering av intervjun och få ge sina synpunkter på om det är något de vill förtydliga
eller att vi ska ta bort från resultatet. Anledningen till att respondenterna fått ta del av det
transkriberade materialet är för att säkerställa validiteten (Denscombe 2016).
Intervjuareffekten kan även en inverkan på resultatets reliabilitet, denna påverkan kan
kopplas till hur väl vi har lyckats samspela med respondenterna och är för oss
uppsatsförfattare svårt att avgöra. Dock har alla respondenter givits möjligheten att i
efterhand lägga till eller ta bort något från sin intervju, samt själva lyssna på det inspelade
materialet. Ingen av våra respondenter har valt att göra så, vilket kan tolkas som att de kände
sig bekväma och fick fram det de ville säga kring ämnet och dess validitet (Denscombe,
2016).
Att vi har arbetat deduktivt, speciellt i relation till ett noga urval av tidigare forskning ökar
validiteten. Vi har i sökandet efter tidigare forskning haft strikta krav. T.ex. hur ny
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forskningen är, hur omrefererad den är i fortsatt forskning och författaren av forskningens
ställning och arbete kring forskningsämnet. Vi hoppas därför att vi vart bra pålästa i ämnet
vid utformningen av denna studie och att detta stöttat vår reliabilitet (Denscombe, 2016).

3.5 Analysmetod
Materialet i våra studier har analyserats med en innehållsanalys. Watt Boolsen (2014)
beskriver innehållsanalys som speciellt användbart när man ska studera innehållet i t.ex. en
text. Detta genom att koda på så sätt att man läser innehållet på ett systematiskt utsatt sätt
efter t.ex. förbestämda analyskategorier. Det är problemformuleringen/syftet som bestämmer
valet av kodning, i vårt fall har vi ett tydligt syfte att jämföra tre perspektivs relation och
förhållande till lärarnas yrkesidentitet, varför kategorierna Yrkesidentitet/organisatorisk
identitet & motstånd har använts i analysen. Vi har analyserat innehållet i vår data med fokus
på yrkesidentitet och det som i material kommer fram påverkar yrkesidentitet. Vilket gav oss
underrubrikerna: Yrkesidentitet/organisatorisk identitet & motstånd i analysen.
Innehållsanalys är en användbar metod när man ska tolka den implicita data som kommer
fram i en intervju. Vi som uppsatsförfattare behöver i vårt resultat tolka de subjektiva
upplevelser och berättelser som respondera berättar om sig själva. Yrkesidentitet är något
man hittar både i explicita och implicita berättelser. Materialet behöver således tolkas med en
analysmetod som fokuserar på empirin (Watt Boolsen, 2014).
Watt Boolsen (2014) tar i sin beskrivning av tillämpningen av innehållsanalys ett exempel på
en jämförande analys mellan två förskolor. I resultatet av vår studie görs en jämförelse
mellan de tre perspektiven och deras koppling till lärarnas yrkesidentitet, innehållsanalysen är
då användbar för att söka efter svar inom samma kategori i de tre perspektiven för att sedan
kunna jämföra innehållet mot varandra och därigenom förstå de tre olika perspektiven genom
och i relation till varandra.

3.6 Etik
Vetenskapsrådet tar upp fyra stycken viktiga etiska principer att beakta när man bedriver en
vetenskaplig studie. Vi har beaktat dessa principer genom att följa de fyra allmänna
huvudkraven, vilka är en konkretisering av det grundläggande individskyddskravet som finns
i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2017).
Vi har försökt beakta informationskravet genom att respondenterna vid första mailkontakt
givits information om studiens syfte, att det är en jämförande studie vars resultat baseras på
intervjuer från lärarstudenter, yrkesverksamma lärare och HR personal i skolförvaltning.
Vidare gavs information om att studien utförs via Högskolan i Halmstad. Samtyckeskravet
har försökt efterföljas genom att varje respondent vid intervjutillfället skrivit under ett
respondentbrev. Vidare har respondenterna vid intervjutillfället informerats om att deras
deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan frågor från
oss (Vetenskapsrådet, 2017).
För att möta Konfidentialitetskravet har alla uppgifter som rör intervjupersonerna
avidentifierats och kodats. Det som presenteras i text kan således inte härledas till
individerna. Det empiriska materialet har förvarats på en enhet med kodlås och raderades
efter avslutad studie. Nyttjandekravet efterlevs genom att materialet endast använts för denna
studie.
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3.7 Metoddiskussion
I denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod, mer specifikt semistrukturerade
intervjuer för att vi ansåg detta som det bäst lämpade sättet att samla in data ut efter syfte och
frågeställningar. Syftet med denna studie är att undersöka yrkesidentitet som är en högst
subjektiv upplevelse och beskrivning av sig själv. Varför enkäter inte hade varit ett aktuellt
sätt att samla in data på. Eftersom yrkesidentitet är dels subjektivt men även något som finns
inom individen och kanske något som individen är högst omedveten om själv, används här
semistrukturerade intervjuer, med syftet att låta respondenterna kunna berätta relativt fritt om
sitt yrke och sin yrkesvardag, och för att vi under intervjun skulle ha möjlighet att följa
intervjuns gång och ställa följdfrågor på intressanta berättelser från respondenterna
(Denscombe, 2016).
Antalet respondenter är begränsat till två representanter inom student och lärarperspektivet,
samt fyra stycken inom HR perspektivet. Således begränsas möjligheterna för att oss att dra
generella slutsatser kring vårt resultat och resultatet hade kunnat bli se annorlunda ut om vi
intervjuat fler och andra respondenter. För att generaliserbarheten i vårt resultat har vi istället
jämfört våra slutsatser med den tidigare forskning som presenteras tidigare i denna studie, för
att istället dra paralleller kring vårt resultat till tidigare forskning inom ämnet yrkesidentitet
(Denscombe, 2016). Att vi även använt oss av ett bekvämlighetsurval gällande studenter och
lärare kan det också påverka resultatet. Dock visar det sig att spridningen vad gäller våra
studenter och lärare gav ett, enligt oss, gott resultat där en mängd variation i svaren har
framkommit.
Vi är medvetna om att vi kan ha påverkat resultatet genom utformandet av våra frågor i
intervjuguiden vad gäller begreppsdefinitioner och formulering av frågor (Ahrne & Svensson,
2015). Vi har också använt av oss av teorin kring ämnet i utförandet av våra intervjuguider
för att öka sannolikheteten att undersöka rätt sak, dvs öka validiteten.
Dock kan vi inte undkomma vår förförståelse kring ämnet, vi har själva en egen uppfattning
kring hur skolverksamheten fungerar och vad lärare gör precis som alla andra, eller då själva
varit verksamma i skolans värld.
En intervjusituation kan vara väldigt speciell, och beroende på sådana tillfälligheter som t.ex.
personkemi, avslappning och ämnets karaktär kan sanningsenligheten i svaren från
respondenten variera (Denscombe, 2016), vilket kan kopplas till intervjueffekten. Ett ämne så
som identitet kan vara väldigt privat, personligt eller upplevas känsligt av olika personer,
vilket kan påverka hur man förhåller sig till intervjuledaren (Denscombe, 2016). Även vilken
relation man har till intervjuledaren kan påverka svarens sanningsenlighet både negativt och
positivt och som vi tidigare redogjort för så har vi som författare relation till en eller flera
respondenter till följd av bekvämlighetsurvalet. Under samtliga intervjuer i denna studie
framkommer nyanser av svar beroende på hur långt in i intervjun vi kommit samt hur varma i
kläderna respondenten känner sig. Frågor som går att härleda direkt till begreppet
yrkesidentitet ger ett visst svar, oftast med et visst avstånd till identitet som lärare. När vi
ställer frågor som går runt ämnet och som inte direkt går att härledas till yrkesidentitet, som
t.ex. uppfattning kring styrdokuments påverkan på yrkets innehåll, framkommer en stark
koppling till yrkesidentitet som går att se i begreppen “vi”.
En av våra intervjuer blev som tidigare nämnt väldigt speciell, då våra respondenter, utan att
meddela oss dök upp som grupp och ville genomföra en gruppintervju. Detta kan absolut ha
påverkat resultatet från denna intervju, då det inte fall av gruppintervju alltid kan föreligga en
social faktor i gruppen som påverkar vad man berättar. T.ex. kan det vara så att det ligger en
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formell hierarki i arbetsordning i denna grupp, det kan vara så att en person inte vill motsäga
de andra gruppdeltagarna. Detta är svårt att undvika och vi var dessutom ej förberedda på
situationen, vilket kan ha påverkat utfallet i resultatet (Denscombe, 2016).
En nackdel med att använda sig av kvalitativ metod i forskning, är det stora fokus som hamnar
på subjektivitet och i individens egen uppfattning, det är svårt att dra generella slutsatser.
Resultatet blir starkt beroende av vilka respondenter som deltagit i studien och deras subjektiva
uppfattningar får stor plats i resultatet (Watt Boolsen, 2014).
I urvalet av tidigare forskning har vi fokuserat på två faktorer, hur nyligen producerad den
tidigare forskningen är, och hur omrefererad den tidigare forskningen är av andra forskare,
studenter och författare. T.ex. ville vi inte använda artiklar äldre än 10 år. Vi sökte också
artiklar i litteratur kring ämnet yrkesidentitet och yrkesstatus för att bekräfta att forskningen
har gjort skillnad och varit användbar i tidigare forskning inom ämnet (Denscombe, 2016).
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4. Resultat
I detta kapitel redovisas vårt resultat av studien. Strukturen följer våra tre perspektiv,
lärarstudenter, lärare och HR.
Har lärarstudenten en yrkesidentitet idag och vilka förväntningar finns det hos den
studerande kring sin framtida yrkesidentitet?

4.1 Lärarstudenter
4.1.1 Yrkesidentitet
Resultatet från våra studenter visar att de båda har en tydlig yrkesidentitet idag, den visar sig
vara baserad på olika förväntningar och intentioner med yrket. Vad som också kommer fram i
resultatet är att det finns ett mått av motstånd till sin egen yrkesidentitet. Förväntningarna på
sin framtida yrkesidentitet visar stark koppling till varför de båda studenterna valde att söka
till läraryrket. Speciellt deras olika intresseområden samt valda delar av lärarrollen som man
väljer att betona. Det finns även tydliga förväntningar kring privatlivet vid sidan av läraryrket
hos dem båda studenterna vad gäller framtiden. Gymnasielärarstudenten nämner att hen kan
bo vart hen vill och välja arbetsplats, och grundskolelärarstudenten pratar om att när man
själv är klar och har gjort sina första år kan man skaffa egna barn och ha en trygg anställning
som består. Både belyser här hur valet av yrket och är i relation till den trygga anställningen
och friheten i yrket.
Det framkommer tydligt i resultatet att intentionen med att söka till yrket är vad man tenderar
att berätta mycket om. För gymnasieläraren studenten återkommer mycket kring
ämneskunskaper, kompetensutveckling inom ämneskunskaper samt oro för sin förmåga att
skapa kvalitativ undervisning under den första verksamma tiden. För
grundskolelärarstudenten var intentionen att jobba med barn och hen berättar att yrket i sig
inte var självklart men åldern av barn var självklar i dennes val av yrke, vilket också mycket
av dennes berättelser fokuserar kring. Barnen är i fokus och valet av begreppet barn och inte
elever är också intressant. Kring sin yrkeskompetens är det mycket fokus på “vilka ska man
stötta, vilka ska man puscha, se alla barn”.
Båda lärarstudenterna har antingen gått direkt från gymnasiet till lärarutbildning, eller från
gymnasiet till att jobba i förskola, till lärarutbildningen. De reflekterar båda kring utbildning
som ett relativt tryggt val när det gäller arbetsmöjligheter. Det framkommer från båda
studenterna att det känns skönt att det kommer att finnas jobb och att man själv kan skaffa
barn och ha en trygg inkomst.
På frågan hur våra studenter skulle beskriva yrkesidentitet framkommer följande:
“[…] att man identifierar sig som sitt yrke och att man är stolt över sitt yrke […] för det
skulle jag ändå säga att jag är stolt över att jag ska bli lärare även om jag inte är det än för
jag har inte min egen klass […] ens yrke säger något om hur man är som person skulle jag
väl säga […] och det tycker jag ändå speglar mig som person, mitt yrkesval liksom
“(Grundskolelärarstudent)
“Ja jag är inte helt befriad av det. Men jag känner många som identifierar sig mer med det
än vad jag gör. […] jag vill inte ha en jätteutpräglad identitet. […] man ska komma ihåg att
det är ett jobb och inget annat. Det är lätt att man låser sig oavsett vilket yrke det gäller. Så
ja lite granna men inte fullt ut.” (Gymnasielärarstudent)
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Resultatet visar att yrkesidentitet är svårt att beskriva explicit. Identiteten till yrket
framkommer snarare i de berättelser som studenterna ger oss kring vardagliga situationer och
beskrivningar av både sin utbildning och VFU.
“[…] typ som när jag åkte buss och så var det massa barn som var där utan vuxet ansvar och
så var det någon som ställde sig upp på sätet och då bara slet jag av mig hörlurarna och
bara ”DU står inte på sättet” och barnet var kanske 11 – 12 och han bara ”nej nej ” och så
satte han sig ner. […] när jag är med min brorson liksom och han är 1 nu och då försöker
jag lägga in lite såhär den här teorin, jag har hört att det här ska vara bra. Så jag försöker ju
liksom så här i mikrosituationer.” (Grundskolelärarstudent)
Vid frågan varför de båda sökte in till sina respektive olika inriktningar som lärare
framkommer olika bakgrundshistorier. Vad som även framkommer i val av inriktning är
personens eget intresseområde samt vad personen ifråga lägger in i begreppet yrkesstolthet.
Resultatet visar således att yrkesidentitet är starkt kopplad till vilken lärare man vill vara
vilket visar sig handla om intentionen med yrket och fokus i rollen.
Detta syns tydligt när vi även följer upp med att fråga vilka egenskaper hos sig själva som de
anser passande till yrkesrollen som lärare. Studenterna speglar sina egna föreställningar av
vad en bra lärare är och bör vara.
“Att vissa lärare har kontroll över en klass och vissa har det inte. Det kan vara att man har
en klass med en lärare och då är det jättebra och samma klass med en annan lärare så är det
tvärtemot, bara på lärarens ledarstil.” […] De är veliga och det ska man inte vara. Ger man
ett finger så tar eleverna hela handen. Så är det. Man ska inte börja vika sig och låta dem ta
över ” (Gymnasielärarstudent).
“Jag tycker att jag har en bra aura i klassrummet. Jag har lätt att få uppmärksamheten
[…]de är oftast de komplimangerna jag får. Att jag är bra på att få respekt ifrån klassen.
[…] ämneskunskaper är väldigt viktigt det ska man inte glömma. […] Jag vet inte om jag är
bättre än någon annan på det. Men jag tycker att jag behärskar det rätt bra i alla fall.”
(Gymnasielärarstudent)
-“Det är ju en person som verkligen tycker om att lära ut, och tycker allting är intressant och
allting är roligt och allting är värt att lära sig. Och har en inställning att allting går att lära
sig.” (Grundskolelärarstudent).
[…] att jag har lätt och gillar att lära mig nya saker. […] att jag kan bjuda på mig själv, är
inte rädd för att ta en ledarskapsroll och jag kan kavla upp armarna och göra det som
behöver göras typ och jag är inte rädd för att stå där. […] Hur man beter sig mot barn. […]
jag är bra med barn liksom gå tillbaka till det när det andra skiter sig att okej bara va med
barnen så får jag bygga på […].” (Grundskolelärarstudent).
Resultatet visar även att det finns ett visst motstånd till att starkt identifiera sig med sitt yrke.
Vidare syns det även att motståndet är kopplat till ens sociala miljö “Det är lite nya tider nu
känner jag. För femtio år sedan var det ju mycket tydligare, då var man ju ett yrke och inte
jobbade som det.” (Gymnasielärarstudent).
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Det finns också ett motstånd till en stark yrkesidentitet utifrån att det kan påverka själva
professionsutövandet negativt “Jag tycker att det här med identitet, det kan sätta ganska
höga krav om man inte kan leva upp till det. Att det är dåligt.” (Gymnasielärarstudent).
“De vill gärna trycka upp i ansiktet på folk att de ÄR lärare och inte att de jobbar som lärare
eller pluggar till lärare. De tycker att de är det ända in i själen. Det märks tydligt på vissa
personer. Både bland studenter och yrkesverksamma. Och jag tror inte att det är bra
egentligen, för nått yrke att ha det så för att man blir väldigt låst.” (Gymnasielärarstudent).
När vi ställer frågor kring läraryrket generellt, som t.ex. politikernas och samhällets syn på
läraryrket framkommer det att lärarstudenterna tenderar att säga “VI” och förknippa sig själva
med lärarna i allmänhet.
“Och ibland så ifrågasätter jag om de (politiker) ens har snackat med lärare innan […] jag
vet ju att skolplanen är ju framtagen av forskare som vart lärare […] men hur de diskuterar
skola i partiledardebatter […] De tycker väldigt mycket och det är väldigt mycket
förväntningar på lärare från politiskt håll att vi ska lösa allting. Men det känns som vi inte
får tillräckligt mycket stöd för att lösa det. […] lärarplanen reviderades ju 2018 och då
skulle vi ha programmering då bara slängde de in det: Ni ska lära ut programmering men vi
fick ingen fortbildning vi fick ingen inga extra pengar” (Grundskolelärarstudent).
Resultatet visar också hur det finns en stark känsla hos grundskolelärarstudenten kring att
försvara sin profession mot speciellt föräldrar/vårdnadshavare och andra medmänniskor i
hens generation (90 – tal), hen säger bland annat; “Vi måste visa att vi är en
universitetsutbildning av en anledning” och “visa att det finns anledning till varför jag gör
[…] Så att inte bara föräldrarna tror att hen gör grupparbete för att det är lättast för hen.
Nej jag gör det för det finns teorier om att man lär sig bättre då […] Speciellt som ung
lärare” (Grundskolelärarstudent). Det finns en stark känsla av att legitimera sitt arbete och
sin kompetens.
4.1.2 Förväntningar
Resultatet visar att det från båda studenterna finns ett starkt fokus på ledarskap och relationen
till eleverna inom rollen som lärare. Relationen till eleverna ses från studenternas perspektiv
ur olika vinklar, gymnasielärarstudenten fokuserar i detta anseende på det kollektiva och
vikten av att få en lugn klass medans grundskolelärarstudenten lägger större vikt kring att se
och uppmärksamma varje enskild elevs lärande. Det kommer fram när vi frågar studenterna
om hur de ser på sin framtida fortbildning “Det går hand i hand det tror jag (ämneskunskaper
och lärarrollen). Sedan är det klart om några år kanske man vill läsa ytterligare ett ämne
som man kan undervisa i. Och då blir det ju fokus på det ett tag.” (Gymnasielärarstudent).
Vidare visar resultatet att deras framtida förväntningar är kopplade till ens egen kompetens
som nyexad samt förväntningar från omgivningen.
Under deras berättelser kring sina VFU perioder visar det tydligt också ett fokus på att
intentionerna och intresseområdena i yrkesrollen är det man har fokuserat på att berätta om.
Intressant kring VFU är också att dem intentioner som våra studenter berättar att de hade när
de sökte till utbildningen, det är också dem bitarna av yrkesrollen som respektive student har
skapat en oro kring. Gymnasielärarstudenten som fokuserat mycket på ämneskunskaper har
berättat om hur efter VFU denne funderat mycket kring ens kompetens att ta fram relevanta
uppgifter och kvalitativ undervisning i ämnena. Grundskolelärarstudenten har berättat mycket
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kring VFU om barnen och hur dem bäst lär sig, hur hen ska kunna se alla och skapa en bra
relation till alla barn och deras individ.
“Det är mer när jag ser lärare verksamma och tänker fan va grymma de är och de har sån
koll och det känns som de duckar under saker och kastar in information och det är jag
väldigt avundsjuk och imponerad på” (Grundskolelärarstudent)
“Att det kommer att bli väldigt kul, det kommer att vara väldigt tufft också. Jag tror inte att
det kommer att vara tufft att stå inför en klass utan det kommer att vara tufft att hitta på nya
uppgifter hela tiden. Det säger de flesta lärare att de första två åren är tufft men sen har man
ju sina uppgifter.” (Gymnasielärarstudent)
“Skolan ska visa goda resultat och det ska vara rent och snyggt. Och inte så mycket bråk.”
(Gymnasielärarstudent)

4.2 Lärare
Hur ser yrkesidentiteten för den yrkesverksamma läraren ut idag och har den förändrats över
tid?
4.2.1 Yrkesidentitet
Resultatet visar att lärarna känner en stark yrkesidentitet, dock likt studenterna relaterad till
olika fokus och olika intresseområden gällande deras yrkesroll. För gymnasieläraren finns en
stark identitet kopplad till ämneskunskap och för förskoleläraren är identiteten starkt kopplad
till ledarskap och relationsbyggande.
Det framkommer i resultatet att anledningarna till varför man sökte till yrket följer med som
en röd tråd över tid. För gymnasieläraren var intentionen med utbildningen att ha möjlighet
att jobba med ungdomar vilket syns i dennes berättelse kring sin yrkesidentitet.
Gymnasieläraren valde att gå direkt från sin egen skolgång över till lärarutbildningen och
berättar i intervjun hur lärarna var ett yrkesval som kändes tryggt över tid och bekant. Hen
nämner bland annat att alla vet vad det innebär att vara lärare. För förskoleläraren har
intentionen alltid varit att bli skolledare, vilket syns i fokus på ledarskap men även dennes
tendens att prata mycket om kontakt med föräldrar, elevomsorg, kollegor och övriga
intressenter och inte endast om klassrumssituationen som vi annars ser är fokus bland våra
respondenter. Förskoleläraren började att studera på lärarprogrammet direkt efter sin egen
gymnasietid och har hela tiden haft målet med sig att bli skolledare. Historiskt har läraryrket
funnits med oss länge, och det lär inte försvinna inom den kommande tiden, varför man
genom valet till lärare vet att man t.ex. kan skaffa familj, konsumera och ta huslån.
På frågan hur våra lärare skulle beskriva yrkesidentitet svara de:
“[…] hur viktigt yrket är när man beskriver sig själv. […] Jag ser mig själv mycket som
lärare. Eller i mycket man gör och så och vill liksom gärna […] strukturera och ha koll på
läget” (Gymnasielärare)
“Jag var på disko för min son, han är 7 år, och så skulle de köra limbo. Och så var det ju
nior som höll i detta och så fick de inte alls ihop det. Och då sitter jag där och tänker ”ska
jag gå in och hjälpa dem”, ” vill ni ha lite hjälp” och sådär. Och då fick jag hjälpa dem att
t.ex. “men gå nu i en liten större cirkel” och sådär. Man har nog det med sig (lärarrollen)
alltid i allt man gör.” (Gymnasielärare)
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“Den jag är när jag är på jobbet. Jag skulle inte vilja säga att jag ÄR lärare i förskoleklass
utan jag arbetar SOM lärare i förskoleklass. Det är väldigt viktigt för mig att jag tar på mig
min yrkesrock när jag är på jobbet. När jag lämnar jobbet så ska jag ta av den också
“(Förskolelärare).
När vi frågar varför de valde läraryrket framkommer:
“[…] att jobba med människor. Jobba med ungdomar, sedan om det hade varit lärare eller
sjukgymnast eller kurator. Jag vet inte, det är nog mest samspelet med ungdomar som
lockade.” (Gymnasielärare)
När gymnasieläraren ska beskriva sin yrkesidentitet märks det att hen inte riktigt kan
bestämma var identiteten ligger, i gymnasielärare eller som ämneslärare. Dock blir det i
gymnasielärarens berättelser under intervjun tydligt att det finns en stark identitet kopplad till
idrottsämnet. Det visar sig ibland annat i de exempel hen väljer att lyfta fram från sin fritid.
Det är även tydligt i resultatet att gymnasieläraren har en identitet som lärare i relation till
organisationen. Hen beskriver att man får “gilla läget” i relation till att påverka i
organisationen. Stödet hen vänder sig till är kollegor och hens roll är stark som ledare till
eleverna och relation med dessa. Det finns en stark yrkesstolthet i uppdraget som lärare för
gymnasieläraren.
“[…] ibland vill jag ju vara engelsk lärare och ibland idrottslärare […] Men om jag är hos
sjukgymnasten eller kiropraktorn eller så, så säger jag ofta att jag är idrottslärare. Eller så
att de vet att man rör på sig eller att man har lite kunskap om det de pratar om och sånt. Ja
så det är lite olika men ja, gymnasielärare säger jag väl som oftast.”
Gymnasieläraren berättar också om självständigheten i yrket som viktig. Dels i relation till att
hen får lägga upp sin undervisning efter egna beslut och dels att hen har friheter i sin
anställningsform. T.ex. genom att det inte anses konstigt alls att arbeta mindre än 100% och
att det finns en stor frihet inbunden i lärarrollen vad gäller egna beslut i det dagliga arbetet.
-Förskolelärarens svar på varför hen valde att söka till läraryrket blir otroligt intressant i
relation till dennes svar senare i intervjun. Även i relation till gymnasieläraren.
Förskoleläraren identifierar sig inte lika starkt som gymnasieläraren till uppdraget som lärare,
och utan snarare i som skolledare.
“Jag tycker att det är spännande att se utveckling hos unga barn och ville vara delaktig i
deras utveckling och deras lärande “(Förskolelärare).
“I drygt fyra år (vart lärare) […] Jag skulle inte vilja säga att jag ÄR lärare i förskoleklass
utan jag arbetar SOM lärare i förskoleklass. […] Nej jag ser mig som en skolledare. Det gör
jag absolut. Det har nog varit ett mål jag har haft under tiden som jag studerade till lärare”
(Förskolelärare)
Målet med utbildning är alltså för förskoleläraren att bli skolledare, och har varit sedan
starten av lärarutbildningen. Hen läser till skolledare idag. Gymnasieläraren fokuserar snarare
vad gäller kompetensutveckling till läraruppdraget, att utveckla sina ämneskunskaper men
också prova nya program att undervisa på och nya elevgrupper t.ex.
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Förskoleläraren pratar väldigt mycket om skolledningen i resultatet, på frågor kring t.ex. hur
denne hanterar motgångar i yrket sticker det ut att hen direkt kopplat till skolledning och inte
kollegor som övriga respondenter pratar mer om.
“Hur gör du för att hantera motgångar i ditt arbete? Nära samarbete med ledning”
(Förskolelärare).
Förskoleläraren studerar idag till skolledare och berättar även att hen ser sig själv som
skolledare, dennes identitet är redan kopplad till skolledare, likt studenterna redan är
kopplade till lärare i sin identitet. Varför det är lätt att förstå att förskoleläraren berättar
mycket om sin skolledning hen har idag på frågor om sitt arbete, fokus ligger på ledning likt
fokus ligger på t.ex. idrott för gymnasieläraren. Det är intressant för samtliga responderar att
alla deras i princip uteslutande exempel som de alla tar upp om vardagssituationer, alla är
kopplade till deras intentioner och intresseområden i yrkesrollen.
Resultatet är således tydligt, identiteten hos de fyra respondenterna är stark. Men den är
anknuten till olika intresseområden inom lärarrollen.

4.2.2 Förändring
Resultatet visar att gymnasielärarens identitet har växt och förändrats över tid.
När hen börjar studera är fokus på ungdomar och engelska är första ämne. Med tiden visar sig
dock en stark koppling till identiteten som idrottslärare och detta är något som dels kom som
ett ämne under utbildningens gång, samt det ämne som hen drar sina exempel när hen pratar
om sitt yrke. Det är även inom idrott som gymnasieläraren berättar att hen gått fortbildning.
Även i berättelserna kring när hen har VFU elever som hen handleder, så väljer hen att
berätta om hur hen coachar idrottslärarstudenterna;
“[…] Det är väldig skillnad om det är engelska eller idrott. Asså idrotten är mycket liksom
med hur man liksom placerar sig och med rösten och ställa dig hur vinden blåser och
mycket sånna praktiska saker men också hur man lägger upp lektioner.”
För förskoleläraren kan det snarare förstås som att hen är i samma stadie som lärarstudenterna
till viss del, då hens mål att bli skolledare ända sedan starten av lärarutbildningen ännu inte är
helt i mål men på väg. Således kopplar hen sin identitet till vad hen ska bli, likt studenterna
och hen kallar sig redan skolledare. I förståelsen av utsagorna som kommer fram i
förskolelärarens resultat kan man också se att identiteten till skolledare har växt sig starkare
sedan hen blev yrkesverksam lärare och hen är väldigt medveten om processer i organisation
lik väl som processer i klassrummet. “Jag jobbar SOM lärare i förskoleklass […] jag ser mig
själv som skolledare” (Förskolelärare).

4.3 HR
Hur förhåller sig HR till lärarnas yrkesidentitet? Finns det ett glapp mellan lärarna och HR i
uppfattning? Vilka skillnader kommer fram?
4.3.1 Hur arbetar HR med yrkesidentitet
Det som resultatet framförallt visar är att förvaltning 1 & 2 arbetar med olika utgångspunkt
kring läraruppdraget och har olika syn på hur detta ska utföras.
“[…] att man inte är anställd för att göra ett visst uppdrag utan man är anställd för att se
hur man skulle kunna hjälpa till på bästa sätt för organisationen” (Förvaltning 1).
“[…] låt människor göra det de är bra på” (Förvaltning 2).
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I förvaltning 1 visar resultatet att man är den klassiska stödfunktionen som HR kan vara i
offentlig organisation. Respondenterna beskriver sin roll gentemot skolans verksamhet som
ett chefsstöd och personalstöd i frågor som rehab, personalomsättning, arbetsmiljö och
arbetsrätt. I detta lyfter de ett fokus på kontakt med facklig organisation, arbetsmiljö-rond,
stöd kring LAS och arbetsmiljölagen, lönebildning etc. till rektorer och förskolechefer. De
benämner lärarna som ett kollektiv och fokus är på verksamhetsmål och organisationens
prioriteringar. Således kan man tolka resultatet som att det inte finns så mycket
kommunikation lärare och HR emellan. Kompetensförsörjning nämner de som något som de
lämnar mycket ansvar till rektorerna kring och något som lärarna får även det i ett kollektiv.
“Hur många timmar kompetensutveckling som ska ingå. Så det har dem på bestämda tider
och det är alla samtidigt för det mesta. Då utgår det från verksamhetens prioriterade mål.
Alla som är MA lärare på XX Gymnasiet ska… det är det här de ska jobba mot och förstärkas
inom nu. För oss tre kanske det är mer vad ser jag behov av för att göra mitt jobb bättre. Jag
tror inte riktigt att resonemangen förs på det sättet när det gäller lärare, det är ett väldigt
starkt kollektiv på det sättet” (Förvaltning 1).
I förvaltning 1 är det stort fokus på det kollektiva, och organisationens gemensamma mål. I
förvaltning 1 är man starkt kritisk till för stark identitet och vad de kallar “Skolans värld”.
“[…]. Baksidan av en väldigt stark yrkesidentitet kan ju vara att man kanske inte ser
möjligheterna att göra andra saker. […] och jag kan vara lite rädd att om man stärker det
där ”jag är lärare” att man inte ser lite nya sätt, att hjälpa till med organisationens mål.
Men å andra sidan är det positivt såklart med en känsla av att man är stolt. […] Men med
den förändringstakt vi har i samhället idag […] tror jag samtidigt att man måste vara
oerhört flexibel och förändringsbenägen. Och då kanske en stark yrkesidentitet inte främjar
det. […] det kan man höra ibland ”att det där står inte i min arbetsbeskrivning och det ingår
inte i mitt uppdrag”. Så vi försöker arbeta bort det där med uppdragsbeskrivning”
(Förvaltning 1).
“[…] man pratar ju ofta om skolans värld […] vår tidigare förvaltningschef säger att det är
ingenting som är skolans värld […] Och jag skulle gärna vilja riva den här skolans värld för
jag tycker fortfarande att den finns i något slags allmänt medvetande. Vi jobbar inte på det
sättet som att vi vill att det ska vara men det finns i attityder och sånt så tycker jag.”
(Förvaltning 1).
I förvaltning 2 är det fokus på individen och läraren och hur den kan trivas bättre och utföra
sitt arbete bättre för att i förlängning leda till värde för hela organisationen. De börjar i andra
änden. När vi frågar HR om yrkesidentitet, både kopplat till lärare och sin egen, så
framkommer ett starkt avståndstagande från stödfunktionen som HR traditionellt varit, och
hen säger “[…] vad är HR:s roll, vilken identitet har vi. Identiteten tidigare här har varit att
vi avlastar och ger service. Den har jag aldrig som HR känt mig bekväm att få förknippad
med mig. Jag vägrar nästan att ta på mig den ”avlasta”. Min identitet är snarare att jag är
ett professionellt verksamhetsstöd och bidrar till verksamhetsutvecklingen […]. Vi behöver ta
det svårare perspektivet istället, vid verksamhetsutveckling, ställa andra krav “(Förvaltning
2).
Således finns för HR i förvaltning 2 ett starkt aktivt avståndstagande från stöduppgifter och
då återstår arbete med strategiskt utvecklande och ett fokus på det. I förvaltning 2 jobbar de
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aktivt med ett projekt där de vill stärka lärarens arbete till kärnuppdraget, det vill säga
undervisningen och skala bort mycket annat som lärare tenderar att få göra idag. HR pratat
mycket om individens utveckling och att de som arbetsplats vill vara en plats för utveckling
och att de är arbetsgivaren för dig som vill utvecklas och åt andra hållet, inte arbetsplatsen för
dig som inte aktivt vill utvecklas. HR berättar att de lägger ner mycket tid på
kompetensutveckling och att källan till kompetensutvecklingen är fokusgrupper av rektorer
och lärare tillsammans med HR så att beslut tas i dialog. De arbetar även mycket med en
stark arbetsfördelning där lärarens uppdrag är konkret formulerat till undervisningen och
klassrummet.
“Ett sådant uppdrag […] är ”lärarspecialisering”. Hur kan vi förändra lärarens uppdrag så
att det handlar mer om kärnuppdraget, jag ser en utveckling av våra lärartjänster där de
spretar mer och mer och de omfattas av fler arbetsuppgifter och de kan inte ägna sig åt
undervisningen. Så där har vi ute en annons på en befattning, […] att tillföra nya
befattningar som kan ta arbetsuppgifter från läraren så att de kan fokusera på
kärnuppdraget. Sedan handlar det inte bara om att man gör en ny ”slaskbefattning”, att man
slänger på en massa icke önskade arbetsuppgifter till den personen också blir det en
sjukskrivningshistoria av det istället. Utan den funktionen ska fortfarande bidra med ett
värde i organisationen. Så det är ett projekt vi har “(Förvaltning 2).
“Däremot det vi har använt som ett ganska lustigt begrepp kopplat till det där att vi inför
olika befattningar i skolan, det är att skolan är ett ekosystem. Och nu har vi infört en ny art
in i skolans ekosystem. Vad händer då med de andra arterna. Det blir en gränsdragning
mellan olika befattningar och om det kommer en ny roll vad händer med mina
arbetsuppgifter, ska jag släppa ifrån mig dem nu. Eller vad skönt, nu gör någon annan det så
jag kan helt släppa det. Det får man vara noggrant vaksam på. Det är därför vi har sagt att
”vad händer nu när vi får in en ny art, blir den uppäten eller äter den upp någon, vad
händer.” (Förvaltning 2).
“Hur ser du på HR:s roll i de här frågorna? Är det något ni kan/bör arbeta med?
Vi försöker göra det genom det här projektet. Läraren äger undervisningen. Läraren äger
det som rör undervisningsprocessen. Man ska göra det man är bra på och bygga en stolthet
kring det. Så att även om vi inte har uttalat det, att vi jobbar med yrkesidentitet, att vi jobbar
med statusen så gör vi ju det indirekt. Och vi har pratat om att stärka professionerna”
(Förvaltning 2).
Intressant som kommer fram ur förvaltning 2s resultatet, är hur de medvetet vill påverka
socialisationsprocessen hos nya lärare. Genom studentmedarbetarprojekt, ett projekt som de
har med lärarutbildningen, där lärarstudenter tas in istället för obehöriga timvikarier. Där
målet är att studenterna ska socialiseras in studenterna i organisationens utvecklingsarbete
och att de ska välja kommunen som arbetsgivare efter examen.
4.3.2 Finns det ett glapp mellan lärare och HRs uppfattning?
I förvaltning 1 ses en för stark yrkesidentitet som något negativt, som skulle göra
medarbetarna mindre förändringsbenägna och de arbetar aktivt med att ta bort
uppdragsbeskrivningar och menar att personalen i skolan behöver vara anpassningsbar i fråga
om arbetsuppgifter ut efter vilka behov organisationen har.
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För lärarna är identiteten starkt kopplad till deras intresseområde framförallt inom
yrkesrollen, vilket skapar ett stort glapp. För lärarna och lärarstudenterna är det professionen
men även styrdokumenten från skolverket som är fokus. Ett glapp ligger i skolverksamhetens
och HR/organisationens olika intressen. De pratar om att det är ett irritationsmoment att
cheferna (rektorerna) som de stöttar sätter skollagen överordnande alla andra lagar, nämns
gör LAS, MBL och AML. Bland annat berättar HR att de stöter på motstånd från rektor i t.ex.
omplaceringsärenden då rektorn har möjlighet att lägga in vetorätt ur skollagen. Det uppstår
där med ett glapp för HRs möjlighet att stötta verksamheterna så som de önskar. De lyfter
även kontakt med lärarnas fackföreningar, som förvaltning 1 menar snarare försöker förstärka
de traditionella avtal som lärarna haft. De lyfter t.ex. hur de i rehab ärenden kring
utbrändpersonal möter motstånd från fackförening kring att lägga om 45 timmars veckor till
arbetstid mer normalfördelad likt andra yrken. Det kan upplevas menar HR som stressigt att
arbeta 45/h i veckan, men det är en stark tradition inom läraryrket.
“Men inom skolan så har man en tendens att tycka att skollagen går över alla andra lagar.
Och så fungerar det inte, och där kanske vi också pedagogiskt får försöka att hitta lösningar
som jämkar samman kraven från båda lagstiftningarna. […] För att ibland vill vi ju bara
kunna säga till rektorn ”bara gör det”. Men då har de det här stora fri rummet eller
beslutsutrymmet att säga ”nej det vill jag inte göra”. Och då har de möjlighet att lägga in
veto” (Förvaltning 1).
Detta i sin tur påverkar HRs möjlighet att konstruktivt arbeta med lärarnas miljö ur ett HR
perspektiv, om deras förslag möter motstånd.
Ett annat intressant område som kommer fram i resultatet är att förvaltning 2 försöker arbeta
med att skapa en tidig relation till lärarstudenter. Genom ett samarbete med den lokala
lärarutbildningen vill de ta in studentmedarbetare till organisationen istället för obehöriga
vikarier. De lyfter här att gör ett aktivt försök att arbeta med studenterna ska känna
tillhörighet till organisationen genom att förvaltningen förser dem med utveckling vid sidan
av deras utbildning, detta för att studenterna ska välja dem som arbetsgivare efter utbildning
och försöka knyta en organisatorisk identitet hos studenterna. Här likt förvaltning 1 försöker
de öppna upp för mer förändringsbenägenhet och att studenterna ska socialiseras in i att
förvaltning 2 är arbetsgivaren för dig som vill utvecklas.
Ett generellt glapp är att lärarna och lärarstudenterna har ett starkt fokus på deras vardag i
skolan, deras undervisning, deras intresseområde. Det framkommer inte mycket i resultatet
kring verken studenter eller lärare reflektion kring den större organisationen. Lärarnas
identitet i yrkesrollen är relaterad till undervisningen och eleverna. T.ex. gymnasieläraren
som arbetet i 14 år nämner att hen inte vet vad HR är för något.

22

5. Analys
I detta kapitel presenteras vår analys av resultatet med hjälp av de teorier och tidigare
forskning som vi presenterat i föregående kapitel. Vår analys är genomförd med en
innehållsanalys av empirin och strukturerad efter utmärkande övergripande teman i relation
till de frågeställningar som ställs för att besvara syftet av denna studie.

5.1 Yrkesidentitet / Organisationsidentitet
Resultatet har visat oss att yrkesidentitet till lärarrollen finns hos såväl studenterna som
lärarna. Vidare har resultatet visat att yrkesidentitet är svårt att beskriva explicit. Identiteten
till yrket framkommer snarare i de berättelser som studenterna och lärarna ger oss kring
vardagliga situationer och beskrivningar av både sin utbildning och VFU.
Det framkom i resultatet att samtliga av lärarna och lärarstudenterna intervjuade i denna
studie, har gått direkt från sin egen skolgång in i skolans värld som utövare. Som nämnt i
resultatet har även den tryggheten reflekterats medvetet om, när respondenterna gjort sitt
yrkesval. Att det är ett yrke som är stabilt över tid med hög efterfrågan. Men också att det är
ett yrke där det är socialt accepterat att jobba deltid när man har egna barn, och att man har en
trygg anställning i grunden. Historiskt har läraryrket funnits med oss länge, och det lär inte
försvinna inom den kommande tiden, varför man genom valet till lärare vet att man t.ex. kan
skaffa familj, konsumera och ta huslån.
Att bli lärare kan förstås genom ontologisk trygghet. Vi bär i vårt Habitus sedan barndomen
med oss vad en lärare är och hur skolans sociala miljö ser ut. Man vet vad en lärare är och
gör, man vet att alla har en relation till skolan och lärarrollen. Förväntningar kring rollen blir
tydliga och skapar en trygghet i att bilda sitt eget jag (Giddens, 1999, Järvinen 2003, Mead,
1995). Genom vårt val av yrke, skapar vi vår yttre trygghet som ger oss möjlighet till vanor
och etablerade rutiner vilket skapar känslan av inre trygghet. Ens val av livsstil är viktigt för
en människa, och ens val av yrke styr ens möjligheter till livsstil. Giddens menar att
självidentiteten hänger samman med valmöjligheter däribland valmöjligheten att
självförveckliga sig själv. När man väljer lärarprofessionen vet man sedan innan till vad
rollen innebär, det skapar dels en känsla av trygghet utifrån Giddens sätt att förstå det, men
även möjlighet till självförverkligande. Alla dessa val som vi i den senmoderna tiden har
möjlighet att göra, t.ex. yrkesval, ger oss en känsla av ångest och att välja ett yrke som man
redan känner, kan vara ett skönt val ur det perspektivet. Giddens kallar det senmoderna
samhället, till följd av alla dessa valmöjligheter för ”risksamhället” och att välja något trygg,
etablerat och stabilt minskar risken för ångest (Giddens, 1997), vilket man kan se hos våra
respondenter.
När respondenterna berättar varför de valde yrket, så visade resultatet att det handlar om olika
intentioner som de fyra respondenterna hade när de valde läraryrket, t.ex. arbeta med barn,
ungdomar, ämneskunskaper och att bli skolledare. Dessa intentioner är starkt kopplade och
deras mål med yrket och har visat sig, hos framförallt de yrkesverksamma lärarna, vara det
man identifierar sig med. Vilket kan kopplas till Aronson och Mellners resultat kring att ens
mål och förväntningar styr skapandet av självbilden och det är även de attributen man väljer
att söka erkännande i från andra. Aronsson & Mellner (2016) belyser i sin artikel hur yrken
som kräver lång utbildning och som handlar om människor tenderar att ha starkare
yrkesidentitet, de lyfter även att ju tätare en individs mål hör samman med den önskade
identiteten desto starkare blir den. Hos grundskolelärarstudenten och gymnasieläraren
uttrycker de specifikt att yrkets knyts till dennes person, vilket säger något om hur nära
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yrkesrollen ligger dennes självbild (Aronsson & Mellner, 2016). Förskoleläraren beskriver
också hur hen “är” skolledare men jobbar “som” lärare i förskoleklass. Ens identitet byggs
upp av ens förväntningar och mål med rollen (Aronsson & Mellner, 2016).
Grundskolelärarstudenten pratar i intervjun om sig själv som att hen “är” lärare. Förstått med
Stones sätt att se det så är den sociala identiteten ett sätt för individen att genom
självkategorisering finna sin plats i den sociala miljön, vilken grupp man tillhör och det finns
en stark känsla knuten till det medlemskapet (Stone i Trost & Levin, 2018). Det går även att
förstå ur grundskolelärarens utsaga att det redan idag finns en stark koppling till den framtida
yrkesgrupp hen kommer att tillhöra. Det kan kopplas till önskan om att tillhöra en grupp som
förstärker ens positiva självbild (Walsh & Gordon, 2008). Ett tydligt exempel på detta är hur
gymnasieläraren från början valde engelska som första ämne, men under utbildningens gång
fick större intresse för sitt andra ämne, idrott. I alla exempel om vardagssituationer under
intervjun, tar hen exempel från idrottslektionerna. Hen berättar även om hur hen presenterar
sig i olika situationer, ibland är hen idrottslärare, ibland gymnasielärare och mer sällan
engelskalärare. Ens identitet i relation till yrkesrollen har också inslag av våra egna intressen
och för att stärka vår identitet kopplat till det intresset är det de som vi berättar om i
interaktion med andra för att även bli identifierade som utifrån (Mead, 1995, Stone i Trost &
Levin, 2018).
Ett av de ben som Stone delar in identiteten i är “titlar” och detta för att grupptillhörigheter
skapar ordning och medlemskap in i vissa sociala umgängen och relationer. Det hjälper oss
förutse och ordna samhället och lära varandra hur man ska bete sig (Stone i Trost & Levin,
2018). Gymnasieläraren berättar om när hen är hos kiropraktorn eller sjukgymnasten och hur
hen då vill berätta för dem att hen är idrottslärare för att de ska veta att hen rör på sig. Här ser
vi ett exempel på hur gymnasieläraren vill bekräfta sin grupptillhörighet med dessa andra
professioner, dels för att det är en grupp hen vill ingå igenom hens starka identitet som
idrottslärare men också med Stones sätt att se på det bekräfta sitt medlemskap i denna sociala
grupp (Linton i Trost & Levin, 2018, Stone i Trost & Levin, 2018).
Under utbildningen lär lärarstudenterna sig om professionen det vill säga ämneskunskaper
och teoretiska verktyg inför yrket som lärare. Under VFU, som studenterna pratar mycket om
i intervjuerna, börjar deras andra sida av identitetsskapandet. Där möter de yrkesverksamma
praktiker som socialiserar in dem i sin värld och lärarrollen som social identitet (Eliot &
Turns, 2011). Bland annat framkommer från gymnasieläraren att hen ser det som sin uppgift
att berätta hur första tiden som lärare kommer vara för sina studenter som hen tar emot på
VFU och det är tydligt i studenternas berättelser om sina förväntningar på första tiden, att de
nästan bokstavligt talat säger samma sak som gymnasieläraren. Vi kan tydligt se hur
studenterna inte bara lär sig att utöva yrket på VFU utan även att bli yrket. Som student pågår
just nu processen för hen att skapa sin identitet, och som resultatet i Eliot & Turns artikel
(2011) är socialisationen och umgänget med yrkesverksamma en starkt påverkande faktor.
Förstått med Mead så skapas Jaget och självbilden i interaktion med andra och även Stone
belyser hur individens identitet blir ett objekt för en själv beroende på hur andra ser på en
(Mead, 1995, Stone i Trost & Levin, 2018).
Den sociala reproduktionen av läraridentiteten blir stark därför att lärare lär lärarstudenter att
bli lärare. Och i relation till Lintons rollteori så finns det när man ingår i en grupp, en
uppsättning normer och förväntningar på hur man ska bete sig i den rollen (Linton i Trost &
Levin, 2018). Dessa normer är dels formaliserade, t.ex. för lärarna styrdokument från
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skolverket som beskriver lärarnas uppdrag men det finns även en social uppsättning normer
som här reproduceras och förs över till de nya lärarna som under t.ex. VFU får lära sig vad
som är rätt och fel och där det faktiskt rent systematiskt är så att de redan befintliga lärarna
ute på deras VFU platser ska bedöma deras lämplighet som lärare.
Grundskolelärarstudenten är någonstans väldigt autentiskt till sin roll och det yrkesval hen
har gjort. Det blir viktigt för hen att peka ut att hen “ÄR” lärare och leva ut de förväntningar
hen har på rollen till sin omgivning, för att dels skapa trygghet för sig själv (Giddens, 1997)
men också bekräfta för omgivningen och bli bekräftad av omgivningen (Mead, 1995).
Aronsson & Mellner (2016) beskriver hur uppbyggandet av identiteten är ett resultat av två
processer, dels självvärdering och dels erkännande från omgivningen, och i exemplet på
bussen (se resultat) kan vi se hur grundskoleläraren tar ansvar på eget initiativ, då det för hen
är en del av dennes själverkännande av rollen. Autenticitet handlar om individens relation till
sig själv, och att vara sann med utgångspunkt i sig själv (Trost & Levin, 2018). I exemplet på
bussen samt när grundskolelärarstudenten berättar om situationen när politiker införde
programmering i utbildningsplanen, lever hen ut sin självbild genom att inta ett försvar med
utgångspunkt i lärarprofessionen och agerar därigenom som att hen redan är en yrkesverksam
lärare.
Den starka socialisationsprocess som vi i denna studie uppmärksammat mellan
yrkesverksamma lärare och lärarstudenter kan tolkas som båda delar positiv som negativ. Ur
ett identitetsperspektiv skapas det via den sociala reproduktionen ett starkt band till yrket
lärare och utövandet av det. Det märks i de båda lärarnas utsagor kring att det fanns en viss
tvekan till yrket under utbildningstiden men att denna tvekan under de yrkesverksamma åren
har ändrats till en självklarhet att det är inom skolans väsen de ska fortsätta att verka. Vidare
syns det att både studenterna och lärarna har anammat professionen vid frågor kring
kompetensutveckling, då svaren är direkt kopplade till utvecklandet av deras eget
yrkesutövande (Evetts i Ulfsdotter Eriksson, 2012).
Utifrån HRs perspektiv på organisationen i sin helhet kan den starka yrkesidentiteten och
tillhörande social reproduktion av denne till viss del tolkas som negativt. Lärare som är en
profession med ett starkt ägandeskap över den egna kunskapen, yrkesutövandet samt starka
väktare över de traditionella normerna som finns inom skolan har en tendens att inte
intressera sig för organisationen i sin helhet (Walsh & Gordon, 2008). Det framkommer även
i resultatet kring lärarna en viss skeptisk till vad “de där uppe” bestämmer. Det blir här ett
glapp mellan en stark yrkesidentitet och organisationens behov av förändring och nytänkande
som förvaltning 2 lyfter. En av anledningarna till att det finns ett glapp mellan HR och
yrkesverksamma lärare är att d intar olika perspektiv på lärarrollen. HR är starkt styrda av
New Public Managementidéer och intar ett ledningsperspektiv med tillit till
marknadsprinciperna i förvaltning 2, i förvaltning 1 ser vi också i resultatet hur de önskar öka
lärarnas identitet till organisationen genom att låta dem utöva sitt kärnuppdrag med en
förhoppning om att lärarna ska stanna hos dem som arbetsgivare. Lärarna däremot har ett
professionsperspektiv och ser till behovet i sin roll och värnar sin autonomi och
kunskapsgrund (Ulfsdotter Eriksson, 2012, Walsh & Gordon, 2008). Det vill säga att den
organisatoriska styrningen utmanar den yrkesverksamma i dennes yrkesidentitet. Vi får alltså
samma resultat som Walsh & Gordon får i sin studie kring professionsyrken och dess lojalitet
och identitet (Walsh & Gordon, 2008).
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Detta är också intressant i relation till resultatet kring förskoleläraren, som studerar till
skolledare. I hens resultat kan vi se att hen lämnade sin förra arbetsgivare för att denna inte
tillhandahöll möjligheterna till den utveckling som förskoleläraren önskade i sin profession,
varför hen valde att byta arbetsgivare. Vi kan också se i resultatet att hen nu har större
lojalitet till sin arbetsgivare då denne möjliggör både tid för kompetensutveckling samt mer
av kärnuppdraget (Walsh & Gordon, 2008). Samtidigt som fokus fortfarande för
förskoleläraren ligger i skolans miljö, hen vill bli skolledare och precis som resultatet visar
finns ett glapp även mellan HR och rektorer. Så även om förskolelärarens identitet till den
övergripande verksamheten höjts, så är det förfarande i relation till skolans värld och
professionen (Castro, 1992).

5.2 Motstånd
Gymnasielärarstudentens uppfattning om att inte ha en jätteutpräglad yrkesidentitet och det
motstånd som man kan utläsa i hens resonemang, kan förstås genom Bourdieus “Habitus”
begrepp. Att vara lärare och dess status har dalat och det är möjligt att hen tar in samhällets
svajiga syn på statusen av läraryrket i sitt Habitus samtidigt som hen själv identifierar sig som
lärare. Vilket skapar en inre känsla av osäkerhet hos gymnasielärarstudenten (Ulfsdotter
Eriksson, 2011). Förstått utifrån Mead kan man också förstå gymnasielärarstudenten utifrån
att jaget bildas genom interaktion med andra och tolkningar av andras attityder gentemot en
själv, och är den interaktionen dubbel, blir det svårt för Jaget att förhålla sig till sig själv. Det
vill säga, att om gymnasielärarstudenten i sin sociala miljö upplever att statusen på läraryrket
inte är så hög, men att hen själv är stolt över sitt yrkesval blir det lätt så att hen väljer att ta ett
litet avstånd även till identiteten som lärare för att balansera med omgivningens attityder
(Mead, 1995).
Det kan också vara så att det för gymnasielärarstudenten blir en rollkonflikt, mellan olika
sociala miljöer. I yrket är hen lärare, men utanför yrket är hen t.ex. man eller kvinna, kompis,
son eller dotter och identifierar sig väldigt starkt med andra roller. Walsh och Gordon
beskriver i sin artikel just hur alla våra roller och hur vi beter oss i dessa är ett resultat av vår
identitet, som enligt författarna består av flera av våra olika sociala roller (Walsh & Gordon,
2008).
Gymnasielärarstudenten nämner även i resultatet att hen tror att en för stark yrkesidentitet
kan vara negativt för en människa. Att om man misslyckas så kan man känna stor press och
må dåligt av det. Aronsson & Mellners studie bekräftar just detta att om målen med ens yrke
är starkt kopplade till ens identitet och man misslyckas i rollen kan det leda till ohälsa för
individen och skada en självbild (Aronsson & Mellner, 2016). Linton menar att som medlem
i en grupp, t.ex. i vårt yrke får vi förväntningar riktade emot oss, förväntningar som har
betydelse för den enskilde och hur denna ska agera. I relation till att inte vara färdigutbildad
ännu och inte ha nått full kunskap kan de förväntningarna skapa press hos individen. Linton
påpekar just förväntningarna från andra blir verkliga för individen genom våra egna
varseblivningar av förväntningarna riktade mot oss, varför vår egen uppfattning av
förväntningarna är det som blir verkligt för oss, och den subjektiva tolkningen av dessa blir
vår verklighet (Linton i Trost & Levin, 2018).
Samma sak kan vi se hos förskoleläraren. Hen berättar i resultatet att hen jobbar “som” lärare
i förskoleklass men “är” skolledare, vilken hen läser till och har haft som mål sedan hen
började på lärarutbildningen. Kopplat till Aronsson & Mellner (2016) är detta ett starkt och
tydligt mål för individen varför hen lägger sin identitet kopplat till skolledare, vilket är hens
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“äkta” identitet enligt dennes självbild. Hen vill inte kalla sig för lärare eftersom detta inte är
målet med utbildningen och inte vad denne identifierar sig med.
Förskoleläraren lyfter i sin intervju hur dennes relation med kollegor har varit central i dennes
identitetsprocess. Hen upplever att det i lunchrummet näst som alltid pratas om
organisatoriska frågor och beslut som de upplever att de aldrig får vara med och påverka. Det
ingår i kulturen att vara negativ till skolledning. För förskoleläraren som identifierar sig mer
som skolledare än lärare bildas en inre konflikt som hen lever ut genom Bourdieus begrepp
”symboliskt våld” (Järvinen, 2003) mot hens kollegor. Detta genom att tillsammans med
några kollegor vara ”den positiva gruppen” som försöker vända inställningen till
skolledningen. Detta blir hens sätt att markera sin identitet och autenticitet gentemot sig själv.
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6. Slutsatser och Diskussion
I detta kapitel presenteras slutsatserna för studien, följt av en resultatdiskussion, samt hur
denna uppsats bidrar till forskning inom arbetsvetenskap och förslag till vidare forskning.

6.1 slutsatser
Studenterna har en yrkesidentitet till läraryrket idag och de identifierar sig genom språkbruk
och beteende med rollen, genom t.ex. att säga “vi” eller jag “är” lärare. Utvecklingen av
identiteten hänger samman med intentionerna med varför man sökte yrket och detta är en röd
tråd som finns både hos studenterna och lärarna. Ens egna mål och förväntningar med rollen
är det både studenterna och lärarna berättar mest om i deras utsagor om vardagssituationer.
Lärarnas yrkesidentitet kan man kronologiskt följa utvecklar sig starkare också i relation till
ens valda intresseområde inom rollen.
Slutsatserna blir således att både studenter och lärare har en tydlig yrkesidentitet som lärare,
denna identitet byggs upp av ens personliga förväntningar och intresse inom rollen. En
intressant slutsats blir således att även om yrkesidentiteten är individuell står den ändå i
relation till professionen lärare. Det vill säga att yrkesidentitet är både individuellt och
kollektivt uppbyggt och förstärks därefter genom egna kompetensutvecklingen och den
kollegiala socialisationen.
Slutsatser kring HRs syn på lärarnas yrkesidentitet beror på att glappet mellan deras olika
uppfattningar. Lärare och förvaltning i lärarprofessionens starka autonomi, och hur
förvaltningarna snarare vill se en organisatorisk identitet kopplad till dem som arbetsgivare
och att lärarna i sitt yrkesutövande har med sig de organisatoriska målen. Det framkommer
tydligt i samtalen med HR att man (förvaltningarna) är medvetna om att kompetensbristen
och lärarbristen inte kommer att kunna lösas inom den kommande framtiden genom att bara
rekrytera fler lärare. De är medvetna om att framtiden står inför en stor omorganisering av
läraryrket som helhet. Man kommer byta yrke oftare, man stannar inte i en profession som
man gjorde tidigare, det kommer inte att finnas tillräckligt med lärare och därför måste man
titta på alternativa sätt att organisera läraryrket. De pratar bland annat om digitalisering av
undervisning och i relation till det som vi fått fram i resultatet så kommer det starkt påverka
lärarnas identitet, som idag är starkt knuten till kärnuppdraget vilket är undervisning i
klassrummet.
HR pratar också mycket om att man behöver kompensera verksamheten med ny kompetens
och nya tjänster som inte finns idag, detta för att klara av framtiden. Det är en stor förändring
och kulturen är som visat i resultatet stark i skolan och yrkesidentiteten stark bland våra
lärare. Detta är därför ett område som är intressant att studera över tid och hur kommer den
framtida lärarrollen se och vad händer med deras yrkesidentitet då.

6.2 Diskussion
I denna studie har vi intervjuat två lärarstudenter, två lärare och HR medarbetare från två
skolförvaltningar. I varje av dessa tre perspektiv kan antalet respondenter anses ganska lågt.
Varför det är svårt att dra generella slutsatser utifrån respektive perspektivs resultat. Det hade
t.ex. kunnat blivit ett helt annat resultat om vi intervjuat en lärare som funderade på att lämna
läraryrket eller en student som funderade på att inte fullfölja utbildningen. För en högre
reliabilitet i relation till resultatet hade en större respondentbas kunnat bidra med fler
infallsvinklar på ämnet och möjliggjort mer nyanserade tolkningar (Denscombe, 2016).
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Det lyfter dock validiteten av resultatet av vi genomfört en jämförande studie, där vi kunnat
förstå de olika perspektiven med hjälp av varandra och hur dessa samverkar och påverkar
varandra. Utan att intervjua både lärare och studenter hade vi inte kunnat lägga märkte till att
det som studenterna ordagrant sa likadant om kring de första två åren i yrket, var precis
ordagrant hur gymnasieläraren beskrev samma sak och över hur hen lyfte att hen ser det som
sitt ansvar att berätta för sina VFU studenter. Här får vi genom att intervjua flera perspektiv,
syn på hur den sociala reproduktionen faktiskt går till från två håll vilket ökar reliabiliteten i
våra tolkningar av resultatet (Denscombe, 2016). Vi använder således även vår empiri för att
jämföra och förstå resultatet mellan de olika perspektiven.
Gordon & Walsh tes om att forskningen kring yrkesidentitet kan hjälpa organisationer att
hitta en bra Human Resources strategi visas även i vårt resultat (Walsh & Gordon, 2011).
Vilket lyfter vår reliabilitet. Gordon & Walsh är även en källa som Ulfsdotter Eriksson
refererar till i sin forskning, som även hon är en uppmärksammad forskare kring yrkets
betydelse i människors liv (Ulfsdotter Eriksson, 2011). Vi hoppas därför kunna öka
generaliserbarheten av vårt resultat i relation till resultatet i tidigare forskning kring ämnet
(Denscombe, 2016). Aronsson & Mellners artikeln (2016) lyfter hur organiseringen av arbete
leder till autonomi och ohälsa hos individen, vilket också visar på kopplingen mellan att det
är av nytta för både individ och organisation att studera yrkesidentitet (Denscombe, 2016).
Vår förståelse kring läraryrket upplevde vi märktes i intervjusituationen både för oss och våra
respondenter. Det hände att respondenterna inte förstod våra frågor. T.ex. säger
gymnasieläraren kring frågorna om relationen till organisationen, att hen inte riktigt förstår
vad vi menar och att hen inte vet vad HR är för något. Vilket för oss blev ett tydligt exempel
på att vår förförståelse kring HRs roll i en organisation kan vara förstärkt genom vårt egna
fokus i relation till vår utbildning och kompetens. På andra sätt utmanades vår förförståelse
mer implicit, t.ex. resultatet kring hur urvalet av vissa delar av lärarrollen var så central i
fråga om yrkesidentitet hos våra respondenter. I vår förförståelse förenklade vi lärarrollen till
mer homogen till sin karaktär, hur vi också kan se glappet som också kom fram mellan HRs
syn på lärarnas identitet och lärarnas egen. På så vis har vår framställning av intervjufrågorna
påverkat resultatet, vilket skadar vår validitet (Denscombe, 2016).
De teorier som vi har valt att använda påverkar hur vi tolkat resultatet, men även skapandet
av hela denna studies empiri eftersom vi arbetat deduktivt. På så sätt att interaktionen har
varit en starkt återkommande referensram i vårt tolkningsarbete och att vi har förstått
resultatet utifrån hur individen i relation till andra skapar sig själv. Valet av teori har således
påverkat analysen av resultatet och vår framskrivning av de processer som vi belyser i
resultatet och vårt sätt att förstå dem (Denscombe, 2016).

6.3 Vidare forskning
Vi valde att avgränsa denna studie till att jämföra lärarstudenter, yrkesverksamma lärare samt
HR på skolförvaltningar. Vad som dock kom fram mycket i resultatet från både lärare och
HR var relation till rektor. Speciellt i relation till HR då de i resultatet belyser hur deras
arbete med personalstrategier kring lärarna inte alltid vinner kraft och kan implementeras då
rektorerna har vetorätt till sin skola. Vilket också menar HR försvårar likhetsprincipen som
ska finnas i Sveriges skolor. Vilket blir högst relevant att studera vidare om man vill förstå
mer kring hur organisationen arbetar med yrkesidentiteten hos sina medarbetare och vilka
rollkonflikter som kan ske på den nivån.
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Vidare hade det varit av intresse att studera ämnet även utifrån ett rektorsperspektiv. Att se
hur närmaste chef arbetar med yrkesidentitet och även hur deras egen yrkesidentitet ser ut.
HR berättar i resultatet att rektorerna utifrån från deras perspektiv kan ha en “ännu starkare”
identitet till sin roll. Vi ser därför detta som värdefull vidare forskning.
Vidare hade det även vart intressant att studera yrkesidentiteten hos de lärare som väljer att
lämna professionen, som vi inledningsvis visade på enligt lärarförbundet bli allt vanligare att
lärare väljer. Vad händer med deras yrkesidentitet som lärare när de slutar att utöva själva
professionen.
Vi har även under studiens gång funderat kring HRs yrkesidentitet. Det framkommer i
resultatet kring HR hur respondenten i förvaltning 2 tog starkt avstånd till att identifiera sig
med den stödfunktion som hen menar att HR ibland tenderar att ta och hur detta påverkade
hens känsla av respekt för hens profession. I forskningen om yrkesidentitet hade vi tyckt det
vara väldigt intressant att studera hur HR personal upplever sin yrkesidentitet och hur
professionen kring HR kanske har utvecklats de senaste åren.
Vi har även valt att inte förhålla oss till variabeln kön, varför vi använder ett könsneutralt
pronomen. Detta val grundar vi på att vi i denna studie valt att undersöka yrkesidentitet för
studenter och lärare utan att ta hänsyn till variabeln kön. Vi är dock medvetna om att
variabeln kön hade kunnat visa på skillnader i yrkesidentitet för kvinnor och män, vilket hade
kunnat intressant i vidare forskning.
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Bilaga 1
Informationsbrev inför intervju
Syfte
Denna uppsatsstudie ingår som ett obligatoriskt moment inom programmet Organisering och ledning
av arbete och välfärd, vid Högskolan i Halmstad.
Syftet är att undersöka begreppet och fenomenet “Yrkesidentitet” ur tre olika perspektiv, på väg ut i
yrket, yrkesverksamt samt HR.
Etik
Arbetet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att du ska
informeras om syftet med uppsatsen, att ditt deltagande är frivilligt, att du kan avbryta intervjun utan
att vi ifrågasätter det och också välja att inte svara på vissa frågor. Till sist är ditt deltagande helt
anonymt och inget som kan knytas till din identitet kommer att avslöjas eller publiceras.
Metod och forskningsprocedur
Den metod som används i studien är kvalitativ och kommer att bygga på inspelat intervjumaterial.
Inspelningarna kommer bara att finnas tillgängliga för oss som skriver och raderas så när de skrivits
ned i sin helhet (transkriberats) och avkodats (d.v.s. allt som kan innebära att identiteten kan röjas
kommer att tas bort). Det transkriberade avkodade materialet kommer dock att kunna läsas av vår
handledare vid behov. Därefter kommer samtligt nedskrivet intervjumaterial att analyseras utifrån
metoden tematisk analys vilket är en metod som hjälper till att strukturera materialet. Intervjuerna i
sin helhet kommer inte att återges utan bara delar av materialet. Dock kan en del citat användas för att
belysa något område, men detta kommer att användas som illustrationer på fenomen och upplevelser,
men inte kunna knytas till någon enskild individ.
Uppsatsen beräknas vara klar under VT 2019 och kommer därefter att kunna läsas och laddas ner på
www.uppsatser.se. Om du har frågor kan du kontakta mig.

Samtycke: Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i intervjun.

---------------------------------------------------------Namn och datum

Tack för din medverkan!
Josefine Bergström & Jennie Johansson

Bilaga 2
Intervjuguide - Lärarstudent
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1.
2.
3.
4.

Hur långt in i utbildningen är du?
Vad var det som fick dig att välja läraryrket?
Varför valde du den inriktningen av lärare?
Vad ser du mest fram emot efter utbildningen?

5.
6.
7.
8.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Hur har du upplevt VFU? Har det skiljt sig mycket mellan VFU:erna?
Vilka råd ges till er som studenter? Under t.ex. VFU.
Tycker du att utbildningen har förberett dig bra för VFU? Hur är upplägget för VFU
under utbildning?
9. Får du göra det du trodde att du skulle få göra under utbildningen?
10. Är det något du är orolig för inför kommande yrkesliv?
11. Vilka kvalifikationer inom läraryrket är det som du dras till?
12. Vilka kvaliteter behöver en lärare ha?
13. Har din uppfattning ändrats under utbildningen?
14. Har din uppfattning ändrats/påverkats under VFU?
15. Vilka egenskaper hos dig själv ser du som positiva?
16. Har du en yrkesidentitet idag?
17. Vad betyder yrkesidentitet för dig?
18. Hur identifierar du dig som lärare?
19. Är du stolt över ditt yrke?
20. Hur presenterar du dig när du möter nya bekantskaper? Berättar om din
sysselsättning?
21. Hur upplevdes förväntningar från omgivningen?
22. Hur tycker du att andra uppfattar ditt yrke?
23. Hur ser du på statusen inom yrket?
24. Har du en haft t.ex. en mentor eller någon handledare att diskutera sådana här frågor
med?
25. Pratar man om yrkesidentitet under utbildningen?
26. Är yrkesidentitet något som du och dina vänner eller klasskamrater pratar om?
27. Hur upplevde du din egen skolgång?
28. Finns det någon händelse/lärare som påverkat ditt yrkesval?
29. Var det självklart för dig att bli lärare?
Avrundning:
30. Vad ser du mest fram emot med ditt framtida yrkesliv?
31. Är det något du vill tillägga?
TACK!

Bilaga 3
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Intervjuguide Lärare
1.
2.
3.
4.

Hur många år har du varit lärare?
Har du haft något annat yrke?
Hur kom det sig att du valde att läsa till lärare?
Vilken inriktning som lärare har du och varför valde du den?

5. Hur var din första tid som lärare gentemot idag?
6. Vad inom läraryrket tycker du är roligast?
7. Vilka kvalifikationer tycker du är viktiga att ha i en lärarroll?
8. Ändrades din uppfattning av läraryrket under utbildningen?
9. Ändrades din uppfattning av läraryrket under den första verksamma tiden?
10. Vad har du för uppfattning om läraryrket idag?

11. Vad betyder yrkesidentitet för dig?
12. Har du en yrkesidentitet idag?
13. Hur identifierar du dig som lärare?
14. Vad är en bra lärare för dig?
15. Vilka egenskaper hos dig själv ser du som positiva?
16. Är yrkesidentitet något som du och dina kollegor pratar om?
17. Är du stolt över ditt yrke?
18. Hur tycker du att andra uppfattar ditt yrke och förväntningarna på det eller dig?
19. Hur ser du på statusen inom yrket? Har det skett någon förändring?
20. Hur skulle du beskriva din arbetssituation idag? Uppgifter, arbetsmiljö etc.
21. Är alla dina arbetsuppgifter relevanta för dig?
22. Hur blev du bemött av kollegor under första tiden efter examen?
23. Pratade man om yrkesidentitet under utbildningen?
24. Om du jämför din yrkesidentitet mot när du var nyexad, mot idag, finns det några
skillnader?

25. Hur upplevde du din egen skolgång?
26. Finns det någon händelse/lärare som påverkat ditt yrkesval?
27. Tycker du om att vara lärare?
28. Pratar du om dig själv som lärare utanför jobbet?
29. När du träffar nya människor, hur presenterar du din profession?
30. Har du någon gång funderar på att lämna eller byta yrke?
31. Vad tänker du om kraven som ställs på lärare idag? Från samhället och politikerna?
32. Tycker du att du har rätt förutsättningar för att lyckas i ditt yrke?
33. Vad är kompetensutveckling för dig? /Vad skulle du vilja utveckla mer i din roll som
lärare?
34. Har du eller lärarna på din arbetsplats någon kontakt med förvaltningen som ni tillhör
och pratar man om yrket i den relationen?
35. Hur hanterar du motgångar i jobbet?
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36. Hur viktiga är dina kollegor för din känsla av yrkesidentitet?
37. Tänker du mycket på jobbet efter arbetstid? Tar du med dig jobbet hem så att säga?
Avrundning:
38. Vad ser du mest fram emot med ditt framtida yrkesliv?
39. Är det något du vill tillägga?
TACK!
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Bilaga 4
Intervjuguide - HR Förvaltning skola
Bakgrund:
1.
2.
3.
4.

Hur länge har du jobbat i den här förvaltningen.
Varför sökte du dig till denna förvaltningen inom HR?
Hur länge har du jobbat med HR?
Vad brinner du för inom HR? “Vad är din hjärtefråga”

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

25.
26.
27.
28.
29.

Berätta lite om er förvaltning, vad är det som ni jobbar med?
Hur ser ni på er roll i den här organisationen (I relation till skolan)
Vad är ert uppdrag i relation till lärarna?
Hur ser ni på er roll i relation till politiska beslut/skolverket etc?
Vad får ni för feedback om att jobba i just er organisation från lärarna?
Vad är de vanligaste frågorna ni får till er att arbeta med? (Från båda håll)
Tror ni det påverkar deras känsla av identitet i yrket?
Hur ser kommunikationskedjan ut?
Är ni med i framtagandet av medarbetarundersökning? Eller hur funkar det?
Hur jobbar ni med att attrahera lärare till er kommun/skolor/förvaltning?
Vad bygger det materialet på?
Hur framställer ni att vara lärare i er organisation?
Hur jobbar ni med vikarier? Vilka frågor får de på en intervju och hur beskriver ni läraryrket
för dem?
Om jag säger yrkesstolthet, vad säger ni då?
Hur ser ni på statusen i yrket?
Hur jobbar ni med att bygga upp en stolthet kring yrket?
Yrkesidentitet, hur skulle ni definiera det?
Pratar man i organisationen tillsammans om yrkesstatus och yrkesidentitet?
Känns det relevant att jobba med identitet kring yrket för er, ur ett HR perspektiv?
Hur jobbar proaktivt för att lärarna ska orka med sitt under hela sitt yrkesliv?
/Hälsoförebyggande åtgärdet?
Vad bygger de på?
Hur tänker ni kring läraryrkets framtid?
Hur jobbar ni med kompetensförsörjning och hur ser ni på er roll i den frågan?
Hur ser kommunikation ut kring kompetensförsörjning?
Vad har ni för sammankomster under ett år (med lärarna)?

30.
31.
32.
33.

Vad är det svåraste med ert arbete?
Vad är det roligaste i ert arbete?
Vad har ni för planer framöver?
Är det något som ni vill tillägga?

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

TACK!
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