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Abstrakt

För att lärare ska kunna förhålla sig till de förväntningar som finns på dem i deras yrke, krävs att de

är medvetna om vilka dessa förväntningar är. I denna studie undersöks outtalade förväntningar på

lärare. Syftet är att synliggöra den institutionaliserade sociala ordningen inom skolan och på så sätt

hitta tänkbara mönster som kan synliggöra sociala normer som reglerar vad det innebär att vara

lärare. Studien har också en empirisk del, vilken utgår från kvalitativa intervjuer med fem lärare.

Lärarna i studien talar om vilka förväntningar de upplever finns på lärare samt hur de förhåller sig

till dessa. Empirin analyseras i enlighet med Berger och Luckmanns terminologi. I analysen belyses

att lärarrollen konstitueras inom en institution som av det omgivande samhället har krav på sig att

vara perfekt. Detta skapar en lärarroll som bland annat kännetecknas av pregnans, isolering från

kollegor och krav på ordningssinne. I uppsatsens avslutande del diskuteras om denna lärarroll kan

bidra  till  en  syn  på  läraryrket  som verkar  förytligande,  då  pedagogiska  frågeställningar  och

pedagogiskt samarbete inte verkar konstituerande för lärarrollen.

Nyckelord: Lärarroll, social konstruktion, social kontroll
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1. Inledning

Det skulle vara fullt möjligt att skaffa sig en sittplats på en buss genom att handgripligen bära

bort någon som besitter en plats så att den blir ledig för en själv. Det skulle också vara möjligt

att  helt  enkelt  be någon flytta på sig  för att  platsen skulle  bli ledig åt  en själv.  Det  finns

hundratals sätt att lösa varje  problem – egentligen, men även om varje problem potentiellt

erbjuder  unika  lösningar,  innebär  inte  detta  att  unika  lösningar  ständigt  tillämpas  i  alla

situationer. I bussexemplet är det exempelvis mest sannolikt att den som stiger på en buss och

vill ha en sittplats väntar på att någon annan ska stiga av så att en plats blir ledig.

I skolans värld, som i alla andra verksamheter, finns normer och värden som styr det dagliga

arbetet. En del av dessa värden finns explicit uttalade i läroplanen: fostransuppdraget, alla

människors lika värde  etc.,  men det  finns  också  värden som inte finns  reglerade i  några

styrdokument.  Philip  W.  Jackson beskriver  i  sin  klassiska  skrift  från 1968 hur  eleverna i

skolan lär sig sådant som att vänta på sin tur och kontrollera sina impulser. Det finns alltså

normer, som inte finns beskrivna i formella och reglerande dokument, men som kringgärdar

och reglerar elevers arbete. Denna studie tar sitt avstamp i antagandet att liknande outtalade

normer också reglerar lärares arbete och det sätt som de förhåller sig till detta.

Jag avser inte att i denna studie på något sätt fördöma eller ifrågasätta lärares inställning till

sitt yrke. Emellertid tror jag att det är viktigt att synliggöra de normer och regler som finns –

för oavsett vad lärare tycker om indirekt påverkan tror jag att det är viktigt att som lärare vara

medveten om outtalade normers existens för att möjliggöra ett val av förhållningssätt till den

aktuella normen. Den som inte är medveten om den verklighet den lever i kan vare sig välja

eller  välja  bort  den.  Det  är  inte  möjligt  att  ta  ställning  till  något  som det  inte  finns  en

vokabulär för, men en möjlighet att ta ställning till det egna förhållningssättet till yrket anser

jag att alla lärare måste få möjlighet till.

Läroplaner,  skollagen, kursplaner,  handlingsplaner och annat som formellt  sett reglerar och

sätter gränser för lärares arbete har jag läst om under min utbildning. Som blivande nyutbildad

lärare kommer jag emellertid också ha behov av att förhålla mig till  outtalade förväntningar

som finns på mig i min nya roll. Fokus i denna studie ligger därför på att försöka beskriva den

här  typen av förväntningar  och på hur lärarna i  studien förhåller  sig  till  dessa.  På så sätt

5



hoppas jag kunna göra de outtalade förväntningarna något mer uttalade.

1.1 Syfte och frågeställningar

Mot  ovanstående  bakgrund  utgör  det  problem  som  ska  behandlas  i  denna  uppsats  hur

outtalade förväntningar på lärare kan synliggöras.  För att möjliggöra detta analyseras, med

utgångspunkt  i  lärarintervjuer,  den  sociala  konstruktionen  av  lärarrollen.  Syftet  är  att

synliggöra den institutionaliserade sociala ordningen inom skolan och på så sätt hitta tänkbara

mönster som kan synliggöra sociala normer som reglerar vad det innebär att vara lärare. 

Följande frågeställningar syftar till att belysa syftet:

− Vilka förväntningar på och föreställningar om lärare upplever de intervjuade lärarna finns?

− Hur förhåller sig de intervjuade lärarna till de förväntningar och föreställningar som de

upplever finns och hur tycker de att lärare bör förhålla sig till dessa?

− Hur upplever de intervjuade lärarna att lärare förhåller sig till varandra, och vad anser de

ger status och respekt hos andra lärare?

− Hos vad eller vem söker de intervjuade lärarna stöd för att få sitt sätt att se på det egna

yrket bekräftat?

Frågeställningarna syftar i huvudsak till att ge ett empiriskt underlag, vilket kan analyseras

och på så sätt uppfylla det mer analytiska syftet. Avsikten är således att empirin ska ge en bild

som genom analys kan förstås som den sociala konstruktionen av lärarrollen. Empirin i denna

uppsats tolkas ur intervjuer med fem lärare från samma skola. Avsikten är emellertid att kunna

säga någonting om lärarrollen mer generellt. Givetvis kan denna studie inte ensam, utan stöd

av andra liknande studier utförda i andra skolkulturer, säga någonting bestämt om den sociala

konstruktionen av lärarrollen.  Däremot kan den förhoppningsvis bidra med att skissa några

drag på ett gigantiskt konstverk, vilka förhoppningsvis senare kan fyllas i med hjälp av senare

studier.
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1.2 Disposition

I detta kapitel görs en redogörelse för hur denna uppsats är sammansatt. 

Efter  detta  kapitel följer  ett  kapitel  benämnt  2. Den sociala konstruktionen  av lärarrollen

(s. 8). Detta är det kapitel kring vilket studiens logiska struktur utgår. Där presenteras Berger

och Luckmanns (1966) terminologi kring roller och social kontroll, vilket direkt anknyter till

denna  studies  syfte.  I  kapitel  3.En  tudelad  verklighet  ges  ett  kompletterande  analytiskt

perspektiv – även om det först och främst är från Berger och Luckmann denna studie utgår.

Kapitel  4  –  Perspektiv  och  utgångspunkter  – avser  redogöra  för  de  metodologiska

resonemang  som  denna  studies  val  är  grundade  i.  I  det  efterföljande  kapitlet,

5. Metodförfarande (s. 25),  presenteras  det  förfaringssätt  genom  vilket  det  empiriska

materialet har valts, insamlats och presenterats samt hur analysförfarandet gått till.  Kapitel

6. Forskningsöversikt (s. 32),  syftar  till  att  skapa en bild  av  vad  som,  exklusive  formella

styrfaktorer, styr lärares arbete och som framkommit i andra studier. Kapitlet syftar också till

att lyfta fram relevanta intervjuteman och -frågor, vilka kan belysa studiens frågeställningar.

Avsikten  är  att  på  så  sätt  tydligare  knyta  denna  studies  empiriska  underlag  till  tidigare

forskning.  Resultatkapitlet  (7. Resultat,  s. 41)  avser  besvara  studiens  frågeställningar.  Där

presenteras således det empiriska materialet på det sätt som jag tolkar detta. Intervjuerna som

presenteras där beskrivs inte var för sig utan sammanflätade.  Syftet med detta är att knyta

resultatet tydligare till frågeställningarna samt att underlätta läsbarheten. Detta innebär dock

att viss tematisering och sortering sker enligt min bedömning redan i resultatredovisningen.

Detta kan innebära en viss förlust i objektivitetshänseende, men tydligheten har fått stå som

överordnad princip i detta fall.  Frågeställningarna och den empiri dessa frambringar syftar

emellertid, som nämnts, till att utgöra ett underlag till en analys av den sociala konstruktionen

av lärarrollen i  enlighet  med Berger och Luckmanns  teorier  som utgår  från dessa termer.

Analysen presenteras i kapitel 8. Analys (s. 62). Uppsatsen avslutas med kapitel 9. Diskussion

och avslutning  (s. 73),  som avser  knyta samman studiens  övriga  delar,  men också blicka

framåt  mot  mitt  kommande yrke som lärare i relation till denna studie samt ge förslag på

vidare forskning.
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2. Den sociala konstruktionen av lärarrollen

För att kunna säga någonting om den sociala konstruktionen av lärarrollen utifrån den empiri

som presenteras i denna studie krävs ett övergripande teoretiskt angreppssätt som tydliggör

vad som avses med roll och social konstruktion. I detta syfte används Berger och Luckmanns

teorier  ur  den  klassiska  skriften  The  Social  Construction  of  Reality (1966)1 såsom den

presenteras av Alvesson och Sköldberg (2008). Anledningen till att Alvesson och Sköldbergs

tolkning används som utgångspunkt – och inte Berger och Luckmanns ursprungliga verk – är

främst  att  jag anser  att  de till  svenska översatta begreppen underlättar läsningen avsevärt.

Samtidigt  anser jag att Alvesson och Sköldberg gör dessa översättningar bättre än vad jag

själv skulle  ha  gjort.  Några termer  som presenteras  nedan har  emellertid  inte Berger  och

Luckmann  som  ursprungliga  upphovsmän,  men  samtliga  har  sin  plats  inom  det

socialkonstruktivistiska fältet,  som Berger och Luckmann lade grunden till  med sin skrift.

Precisering gällande en specifik terms ursprung sker i direkt anslutning till densamma.

Avsikten  med  detta  kapitel  är  ytterst  att  tillhandahålla  verktyg  med  vilkas  hjälp  ett

uppfyllande  av studiens  syfte  kan snidas  ut.  En analys  av den sociala  konstruktionen av

lärarrollen,  med  hjälp  av  dessa  verktyg,  sker  i  kapitel  8. Analys  utifrån  det  empiriska

underlaget i kapitel 7 Resultat. För att tydliggöra sambanden mellan verktygen i kapitel 2 och

det  som kan åstadkommas  med  hjälp  av dessa  i  kapitel 8  förekommer  underkapitel  med

identiska rubriker i båda dessa kapitel.  På så sätt  finns exempelvis ett  underkapitel i  både

kapitel 2 och i kapitel 8 som benämns Institutionen och den institutionella logiken, av vilka

underkapitlet i kapitel 2 avser definiera begrepp och förklara sammanhang, och motsvarande

underkapitel i  kapitel 8 avser använda sig av detta för att analysera ett empiriskt material.

Samma princip gäller samtliga underkapitel i de båda kapitlen.

Kapitlen  nedan  benämns  2.1 Institutionen  och  den  institutionella  logiken,  2.2 Roller,

2.3 Legitimering  genom  subjektiva  och  intersubjektiva  processer,  2.4 Typer  samt

2.5 Termernas  användning  i  studien. Kapitel  2.1  –  2.4  följer  den  logik  som beskrivs  i

föregående stycke, och dessa kapitel har således systerkapitel i kapitel 6. Kapitel 2.5 avser

emellertid att precisera hur Berger och Luckmanns klassiska teorier ska tolkas i denna studie,

1 Den senaste utgåvan utkom 1991 på förlaget Penguin Books Ltd.
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över fyrtio år efter att The Social Construction of Reality skrevs.

2.1 Institutionen och den institutionella logiken

Berger och Luckmann menar att  anledningen till  att  människor inte behöver förklara sina

handlingar i alla  situationer som uppstår,  är att  det råder en slags ”sunt förnufts-kunskap”

mellan dem. Denna kunskap existerar för att göra verkligheten begriplig, och för att förenkla

den mänskliga interaktionen och samvaron. Detta är vad Berger och Luckmann menar med

social  ordning (Alvesson  &  Sköldberg,  2008,  s.  85).  Social  ordning  innebär  på  så  sätt

förutsägbarhet och trygghet; genom denna vet människor vad som förväntas av dem, och de

behöver inte stå handfallna i varje ny situation där de måste förhålla sig till andra människor.

Den sociala ordningen varken uppstår eller upprätthålls av sig själv, utan kräver att de aktörer

som verkar i densamma, med hjälp av ett antal strategier, ständigt arbetar för att upprätthålla

den. Det finns ingen naturlag som föreskriver att människor bör agera på det ena eller det

andra sättet i varandras närvaro. Därför kan den sociala ordningen inte heller betraktas som en

objektiv  sådan.  Människor  kan potentiellt  agera  annorlunda  än  normen  –  den  sociala

ordningen – föreskriver, men oftast väljer de att inte göra detta. Enligt Berger och Luckmann

beror detta  på att  normen uppfattas som något  neutralt.  Att  inte  agera enligt  den sociala

ordningens  föreskrifter  uppfattas  däremot,  av  den  som  är  utsatt  för  dessa,  som  något

ickeneutralt. 

Allt  mänskligt beteende som sker inom ramen för en social ordning har,  enligt Berger och

Luckmann, sitt ursprung i annat mänskligt individuellt handlande. Då en individ inte uppfattar

att  hon eller  han styrs  av en social  ordning  som i  grunden  har  sitt  ursprung  i  det  egna

likalydande handlandet sker därför just en objektifiering av detta handlande. Valmöjligheterna

inskränks till  några få,  och individen upplever  inte att  det  finns  några val förutom dessa.

Genom att aldrig välja annorlunda reproducerar hon eller han också ytterligare föreställningen

om att  det  inte  finns  några  egentliga  (legitima)  val  utom de  som styrs  av  den  sociala

ordningen. Oförmågan att se sin egen roll som konstruktör av den sociala ordningen är också
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en del av detta. På så sätt kommer de aktörer som styrs av den sociala ordningen uppleva att

de inte kan förändra den. Berger och Luckmann kallar detta, i enlighet med Marx terminologi,

för alienation (a.a., s. 86).

Överallt  där  människor  interagerar  uppstår  den  här  typen  av  begränsningar  och

handlingsmönster, enligt Berger och Luckmann, och med en sammanfattande term benämner

de den här typen av begränsningar i ett visst sammanhang för en institution. I denna mening

skulle till exempel skolan kunna sägas vara en institution med speciella  inominstitutionella

värderingar, normer och handlingsmönster som är specifika för just institutionen skolan. Som

en konsekvens av de fasta tanke- och handlingsmönstren kommer det  vidare att uppstå en

gemensam historia hos individerna inom en institution, enligt Berger och Luckmann. Detta

innebär att erfarenheter inom en institution kollektiviseras. Det kollektiva minnet innebär i sin

tur att det uppstår en slags institutionell logik mellan institutionens medlemmar (Alvesson &

Sköldberg, 2008, s. 87); det som har hänt utgör på så sätt en grund för det som kan komma att

hända framöver.  Berger  och Luckmann menar  dock att  denna logik  inte bara upprätthålls

inom institutioner, utan också mellan dem (a.a., s. 86 f.). Således finns alltså en institutionell

logik mellan skolan och familjen, skolan och rättsväsendet, skolan och politiken o.s.v.. 

Genom denna institutionella logik socialiseras de individer som verkar inom institutionen, och

normer och värden internaliseras – de bli en del av vars och ens identitet (a.a., s. 89). För den

som  har  internaliserat  institutionens  normer  blir  förstås  den  egentliga  mängden

handlingsalternativ i varje situation ännu färre; individen förmår förstå sin roll i institutionen i

ännu mer  begränsad omfattning samtidigt  som denne kanske känner  sig  kontrollerad av –

alienerad från – denna i ännu högre grad. På så sätt  återskapar  institutionen – genom sin

sociala kontroll – sig själv med hjälp av de aktörer som kontrolleras av/återskapar den.

2.2 Roller

En del av logiken inom en institution är  de  roller som de som verkar inom institutionen

tilldelar sig själva och varandra. En roll innebär en viss uppsättning regler för handlande. Så
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till vida motsvarar rollen institutionen på individnivå. De två förutsätter också varandra; rollen

är en del av den institutionella logiken, och denna är en del av rollen. Emellertid kommer en

del  av  rollen  –  via  socialisationen  –  också  bli  en  del  av  individens  jag;  det  sker  ett

rollövertagande. Rollövertagandet osynliggör därmed för individen den sociala kontroll som

institutionen utsätter individen för. En individs verklighetsbild upprätthålls genom den sociala

interaktionen, och enligt Alvesson och Sköldberg (2008) synliggörs denna främst genom det

osagda (s. 89).

Anders Persson (2003)  skriver  att  rollen kan tolkas  på  olika  sätt  av olika  individer.  Den

institutionella  logikens uppsättning av regler uppfattas nämligen inte identiskt  av samtliga

inom en institution, och därför blir den uppsättning regler som den tillhandahåller styrande för

olika personers roller på olika sätt. Detta benämner Persson  rollgestaltning (s.  192), vilket

alltså  innebär  en individs  tolkning  av  institutionen på  individnivå  (alltså rollen).  Persson

använder  sig  också av Erving Goffmans2 begrepp  rollomfamning och  rolldistans.  Persson

(a.a., s. 192) definierar begreppen enligt följande:

”Ett sätt att svara upp mot rollens krav även om man inte riktigt tycker om den, är att utföra

rolluppgifterna på ett distanserat sätt, vilket i princip sker genom att man visar för andra att

man inte tar  rollen  på fullt  allvar.  Denna  rolldistans  ses  av  Goffman som motsatsen till

rollomfamning.  [...]  Rollomfamning  innebär  således  överensstämmelse  mellan  'göra'  och

'vara', medan rolldistans betyder att rollen gestaltas på ett sådant sätt att andra varseblir en

skillnad mellan 'göra' och 'vara' (mellan det man gör i rollen och det man anser att man är).”

Persson problematiserar emellertid huruvida det är möjligt att – i en underordnad position –

spela  sin  roll  med  distans.  Han  menar  att  det  enda  egentliga  val  som står  till  buds  för

individen  i  denna  situation  är  att  spela  rollen  som  om  denne  omfamnade  den.  Persson

beskriver det hela som en process som börjar med att en individ, som placeras i en institution

med  en  viss  institutionell  logik,  kommer  att  upptäcka  att  det  finns  ett  glapp  mellan

henne/honom själv och den roll som tilldelas henne/honom inom densamma. Individen måste,

enligt Persson, maskera detta glapp, vilket han benämner rollabsorption. Genom absorptionen

2
 Persson refererar till  Goffmans artikel  (1961): ”Role Distance”.  I:  Encounters.  Two Studies in  the Sociology of Interaction.

Bobbs-Merrill.
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upprätthåller individen på så sätt en distans mellan sig själv och rollen, men utan att bryta mot

dess konventioner eller tala om för någon annan att denna distans upprätthålls.

2.3 Legitimering genom subjektiva och intersubjektiva processer 

Människor har, enligt Berger och Luckmann, ett behov av att skapa mening i de regler som

institutionen sätter upp för dem (se Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 85). Denna mening är

någonting  som individerna  i  institutionen  skapar  för  sig  själva  –  var  för  sig  –  utan  att

interagera med varandra. Detta kallar de för  meningsskapande. Individerna har också behov

av  att,  utifrån  detta  meningsskapande,  bilda  sig  åsikter  om  livet  i  institutionen.

Meningsskapandet och åsikterna utgör tillsammans det som Berger och Luckmann kallar för

subjektiva processer (a.a., s. 84). De subjektiva processerna utgår således från var och en av

individerna inom institutionen.

Berger och Luckmann talar också om intersubjektiva processer (a.a., s. 84). Dessa har att göra

med processer som äger rum mellan individer inom en institution. Det kan handla om samtal,

blickar eller kommunikation som på annat sätt bekräftar institutionens normer mellan dess

medlemmar.  På så sätt  sker också  ett  meningsskapande mellan institutionens medlemmar.

Enligt Berger och Luckmann är det detta – meningsskapande genom intersubjektiva processer

– som är grundorsaken till att institutionens värden objektifieras (jfr  2.1 ovan); då samma

värden tycks komma också från andra är det svårt att se att de också (re)produceras av mig.

Det att institutionens värden objektifieras, och därigenom blir osynliga men styrande för dem

som verkar  inom den,  benämner  Berger  och  Luckmann  social  konstruktion eller  social

ordning. Denna konstruktion eller ordning är ingalunda en gång för alla given, utan måste

ständigt  återskapas.  Ett  sätt  att  göra  detta  är  genom  det  som  författarparet  kallar  för

legitimering. Legitimeringen verkar som ett slags klister i den sociala ordningen genom att

sammanfoga  individernas  meningsskapande  och  åsikter  trots  att  de  verkar  oförenliga

(a.a., s. 88).  Detta kan t.ex.  ske genom att institutionens medlemmar  i sina intersubjektiva

processer  antar att  de utgår  från samma verklighetsbild,  trots att detta inte nödvändigtvis

12



måste vara fallet. På så sätt sker legitimeringen alltså främst utifrån det som inte sägs, och den

ger därmed institutionens medlemmar en känsla av konsensus inom densamma.

Upplevelsen  av  konsensus  –  en  sammanhängande  social  ordning  inom  institutionen  –

tenderar,  enligt  Berger och Luckmann,  att  likrikta förhållningssätt och handlingsberedskap

hos  aktörerna  inom  denna.  Detta  förfarande  kallar  de  för  habituering (a.a.,  s.  86).

Habitueringen leder till att institutionens aktörer tenderar att hantera likartade situationer på

likartade sätt. På så sätt uppstår inom institutionen gemensamma rutiner och likartade sätt att

konfrontera vardagens problem. Både rutinerna och habitueringen verkar dessutom – liksom

legitimeringen – för att säkerställa och upprätthålla institutionens makt över de aktörer som

verkar inom den.

2.4 Typer

Upprätthållandet av institutionens makt sker också, utöver de processer som behandlas ovan,

genom att människor inom institutionen sätter etiketter på varandra – men också på andra som

på  ett  eller  annat  sätt  har  betydelse  för  institutionen.  Berger  och Luckmann  kallar  dessa

etiketter  för  typer (se  Alvesson  &  Sköldberg,  2008,  s.  85).  En  typ  tillskrivs  ett  antal

egenskaper av institutionens medlemmar,  och på så sätt  begränsas  de sätt  på vilka  det  är

möjligt att tala om en viss typ av aktör som har betydelse för institutionen. Inom institutionen

skolan kan tänkbara typer exempelvis vara rektor,  elev eller  förälder. Också typifieringen är

ett sätt att skapa ordning och mening inom institutionen. Således är den ytterligare en slags

intersubjektiv  process  vilken  dels  legitimerar  institutionens  makt  och  dels  garanterar

fortlevnaden av densamma. 

2.5 Termernas användning i studien

Denna studie utgår från de termer som presenteras ovan (2.1 – 2.4), och i detta korta avsnitt
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sker en precisering av hur dessa termer ska förstås i just detta sammanhang. 

Institution avser  i  denna  studie  skolan  i  allmänhet  med  avseende  på  de  normer  och

värderingar som kontrolleras av denna. Att agera i enlighet med skolans institutionella logik

innebär således ett handlingssätt som passerar utan att någon annan inom institutionen lyfter

på ögonbrynen. Rollen innebär alltså institutionens regler såsom de kommer till uttryck för en

individ.  I denna studie omnämns denna roll som lärarroll, vilket alltså innebär den sociala

kontroll som institutionen utövar över en enskild lärare. Lärarna kan förhålla sig till rollen på

olika sätt i enlighet med hur detta beskrivs i 2.2 ovan. Lärarnas åsikter om och inställning till

det egna yrket ska ses som subjektiva processer, och hur de ger uttryck för detta i samtal med

andra lärare ska ses som intersubjektiva processer. (I denna studie bygger dock det senare på

hur  lärarna själva menar  att  de talar  med sina kollegor,  inte  på faktiska observationer  av

detsamma.) De intersubjektiva processerna mellan lärarna ska ses som legitimering av skolans

institutionella  logik.  Typer, slutligen, avser  i  denna studie exempelvis ”föräldrar”,  ”media”

med flera, vilka har betydelse för hur lärarna förhåller sig till den institutionella logiken.
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3. En tudelad verklighet

Syftet  med denna uppsats är att synliggöra den institutionaliserade sociala ordningen inom

skolan,  och  en  viktig  del  av  detta  är  att  beskriva  lärarroller.  Detta  avsnitt  ska  ses  som

komplement till kapitel 2. Den sociala konstruktionen av lärarrollen ovan. Examensuppsatsen

tar sin utgångspunkt i Berger och Luckmanns teorier, men ur det empiriska materialet kunde

jag även skönja en motsatt roll till läraren som i studien har får benämningen kontralärare (se

kapitel 8. Analys). För att på ett relativt enkelt sätt åskådliggöra spänningen mellan rollerna

lärare respektive kontralärare har jag låtit mig inspireras av den strukturella antropologin och

dess kanske mest  kända  namn:  Claude Lévi-Strauss.  Med hjälp av Lévi-Staruss och hans

binära  motsatspar  möjliggörs  nämligen komprimering  av de attityder  som konstituerar  de

båda  rollerna  (eller  myterna  med  Lévi-Strauss  terminologi).  Därigenom  görs  rollerna

överskådliga, och den institutionaliserade sociala ordningen synliggörs förhoppningsvis på så

sätt ytterligare.  Detta perspektiv är dock, som nämnts,  endast  kompletterande – och det är

Berger och Luckmanns tankar som utgör analysens fundament i kapitel 8. Dessutom bör det

understrykas att listan med motsatspar (se s. 66 f.), som alltså är det enda i analysen som utgår

från Lévi-Strauss, främst ska ses som en hypotes och inte något som absolut och säkert kan

styrkas i denna studie. Med detta sagt kan det dock vara lämpligt att kort redogöra för Lévi-

Strauss teorier.

3.1 Myter och binära motsatspar

Lévi-Strauss menar att mänskliga relationer består av en närmast oändlig mängd byggstenar:

attityder. Dessa kan liknas vid de språkliga element som grammatiskt bygger upp ett språk

(Lindgren, 2005 s. 74 ff.). Lévi-Strauss hävdar dessutom att attityderna begränsas till antalet i

en viss social gemenskap – på samma sätt som att ett  språk inte kan innefatta alla  språks

grammatiska element. Vidare organiseras de grammatiska byggstenarna olika i olika språk,

och attityderna tolkas på sätt olika i  olika kulturer och sociala sammanhang. Levi Strauss

menar  att  uppgiften för  en antropolog består  i  att  dels  lokalisera byggstenarna i en social

gemenskap, och dels kartlägga de regelbundenheter efter vilka dessa verkar.
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Lévi-Strauss  menar  att  de  grammatiska  regelbundenheter  som  kan  iakttas  i  en  social

gemenskap kan åskådliggöras genom att antropologen studerar de myter som verkar inom

denna. En myt  är en, för en specifik gemenskap, central berättelse som verkar för att hålla

samman denna. Myterna uppstår och återskapas genom den underliggande strukturen, och det

är därför dessa anses vara en viktig nyckel (jfr. intersubjektiva processer och institutioner hos

Berger och Luckmann). Antropologen kan bara förstå syftet med myterna om hon eller han

förstår  den underliggande  strukturen.  Myterna  förmår  vara stabila  eftersom de bygger  på

binära motsatspar. I myten konstrueras kategorier som är ömsesidigt uteslutande – t.ex. man/

kvinna och bra/dåligt.  Motsatsparen ska ses som en logik som myterna bygger på,  och de

behöver därför inte vara explicit uttalade.

3.2 Myter om motsatta lärarroller sprungna ur binära motsatspar

I denna uppsats skulle man kunna se de historier som i en eller annan form återkommer hos de

olika lärarna som myter, vilka är nödvändiga för att upprätthålla den sociala gemenskapen.

Myterna analyseras dock i denna uppsats i termer av intersubjektiva processer i enlighet med

Berger  och Luckmanns  terminologi.  Att  hitta  de  underliggande  byggstenar  som myterna

bygger på handlar alltså inte om att stycka sönder orden i myterna – utan att försöka skönja de

grammatiska  regler,  i  termer  av  binära  motsatspar,  som de  bygger  på.  I  denna  uppsats

analyskapitel görs ett försök att ställa  upp en lista  med sådana motsatspar – som tolkas i

termer av roller i enlighet med Berger och Luckmann, men som alltså är inspirerad av Lévi

Strauss (se s. 66 f). Listan är baserad på aningar av förekomster av grammatiska byggstenar, i

enlighet med Lévi Staruss tankar, uttryckta ”mellan raderna” i informanternas utsagor. Detta

gör denna uppställning synnerligen subjektiv, men den ska, som nämnts, främst ses som en

hypotes med avsikt att tydliggöra de lärarroller som eventuellt bidrar till att konstituera den

sociala ordningen inom skolan, vilken bör verifieras i ytterligare studier, då det inte finns rum

för detta inom ramen för denna studie, för att kunna styrkas.

16



4. Perspektiv och utgångspunkter

I detta kapitel presenteras de perspektiv och utgångspunkter som jag utgått från i valet  av

metodförfande. Framställningssättet är inspirerat av Starrin och Svenssons (1994) Kvalitativ

metod och vetenskapsteori, och avser att ge läsaren ett underlag till vilken verklighets- och

kunskapssyn (kapitel 4.1), människosyn (kapitel 4.2) samt vetenskaps- och metodsyn (kapitel

4.3) som ligger till grund för valet av metod – och teoretiska antaganden i allmänhet – i denna

uppsats. För informationsunderlaget har jag dock främst utgått från Rosmari Eliassons (1995)

metodbok Forskningsetik och perspektivval. Med inspiration från Eliasson tillkommer därför

ett fjärde underkapitel i detta avsnitt: Etik och perspektiv (kapitel 4.4). Kapitlet avslutas med

allmänna metodologiska reflektioner i kapitel 4.5. Metodförfarandet som sådant presenteras i

kapitel 5. Metodförfarande.

4.1 Verklighets- och kunskapssyn

Rosemari Eliasson (1995, s. 49) skriver:  ”Berger och Luckmann gör en distinktion mellan

'konstruktionen av verkligheten' och 'verkligheten': 'reality' (inom citationstecken) refererar

till  en subjektiv verklighet,  eller människors föreställningar om verkligheten medan reality

(utan citationstecken) refererar till 'the real world, den objektiva verkligheten; den som inte

kan önsketänkas bort.”

Det Eliasson menar med detta är att Berger och Luckmann  både  utgår från en ontologisk

materialism och en dito idealism. Berger och Luckmann ska därför tolkas som att det finns en

faktisk och materiell verklighet som både sätter ramarna för och utgör betingelserna för de

utvecklingsmöjligheter som finns inom ett  visst  område. Inom ramarna för denna faktiska

verklighet  kan  dock  människorna  själva  forma  sina  liv  utifrån  sina  föreställningar  om

verkligheten – alltså en social konstruktion av verkligheten med utgångspunkt i en mer eller

mindre ontologiskt idealistisk grundsyn. Ett tydligare exempel – som Eliasson också berör –

är  kanske  feminismens  distinktion  mellan  kön  (det  faktiska  varat  –  en  materialistisk

utgångspunkt)  och  genus  (det  konstruerade varat  –  en idealistisk  utgångspunkt).  Eliasson

17



menar att detta synsätt bör tolkas som att forskaren har en materialistisk grundsyn, men där de

frågor  och  problem  som behandlas  bör  ses  som grundade  i  idealistiska  föreställningar;

verkligheten finns där ute – men i denna verklighet konstruerar människorna också sitt vara.

Den verklighetssyn en forskare har ligger förstås till grund för hennes eller hans kunskapssyn.

Om det inte finns någon verklighet utom konstruktioner av den, finns det inte heller någon

sann och egentlig  kunskap då också kunskapsbyggandet  i  sig  är en konstruktion (det som

brukar  benämnas  epistemologisk  relativism).  Motsatsen  –  epistemologisk  rationalism –

innebär alltså följaktligen att det det är möjligt att nå sann, precis och verklig kunskap om den

faktiskt existerande verkligheten.

Det  är  inte  alldeles  enkelt  att  positionera  sig  ontologiskt  och  epistemologiskt  i  en

undersökning  som denna.  En positionering  utifrån en  alltför  långt  dragen epistemologisk

relativism tillika en dito ontologisk idealism skulle göra undersökningen närmast meningslös;

det  går  inte att  nå någon egentlig  kunskap om en alltigenom konstruerad värld  där allt  –

inklusive kunskap – är relativt. Samtidigt vore det närmast fånigt att påstå något sådant som

att  sociala  konstruktioner  är  något  som ”finns”  –  som vore  de  naturlagar  som inte  kan

ifrågasättas  eller  förändras  –  och att  det  är  fullt  möjligt  att  skriva  rationella  och  stabila

principer för hur dessa naturlagar ser ut och verkar. Ingen av dessa positioner anser jag vara

realistiska i sammanhanget.

När  det  gäller  kunskapssynen  ansluter  jag  mig  till  Eliassons  tolkning  av  Berger  och

Luckmann; jag tror att det finns en verklighet som bestämmer betingelserna för vårt vara, men

att  vi  inom denna  måste  verka  för  att  skapa  mönster  och  förutsägbarhet  som förenklar

vardagen och som ger mening åt våra liv. När det gäller kunskapssynen är det svårare; att det

skulle finnas en social konstruktion av lärarrollen är delvis en konstruerad kunskap. Denna

”kunskap” hade sett annorlunda ut om den hade sökts av någon annan – men innebär detta

självklart att den kunskap som nås genom denna uppsats är alltigenom relativ?

Jag tror att människors samexistens påverkar dem mycket i deras sätt att vara och tänka –

kanske speciellt  i  situationer när det  sociala sammanhanget inte är valt  på frivillig  basis –
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såsom inom arbetsplasten skolan.  Jag tror också att  det  är  möjligt  att  nå insikter  om hur

människor påverkar och styr varandra under sådana omständigheter. Dessa insikter behöver

inte nödvändigtvis vara sanna i ordets absoluta bemärkelse. Man kanske skulle kunna säga att

det  handlar  om  att  förstå snarare  än  om  att  veta.  Genom  att  undersöka  människors

samexistens tror jag att det är lättare att förstå varför vi som människor – och denna uppsats

fall:  lärare – agerar och tänker som vi gör. En annan person vid tangentbordet hade dragit

andra slutsatser,  som hade gjort  att  andra saker  om människors samexistens  hade kunnat

förstås. Jag väljer därför att se det som att den kunskap som denna uppsats vill bidra med inte

är absolut – däremot tror jag att den innehåller spår av sanning som är viktiga för förståelsen

av lärares arbetssituation och vardag. Dessutom hoppas jag att denna förståelse ska kunna

verka  för  att  lärare känner  att  det  faktiskt  är  möjligt  att  förändra den delvis  begränsande

verklighet som jag avser ge en bild av i denna uppsats.

4.2 Människosyn

Rosmarie  Eliasson  (1995)  presenterar  fyra  olika  människosyner  som  hon  menar  är

förknippade med olika vetenskapstraditioner. Av dessa fyra olika sätt känner jag mest sympati

för den syn som Eliasson benämner verksamhets- och interaktionsteorier. Hon sammanfattar

synsättet enligt följande: (a.a., s. 54)

”Vårt handlingsutrymme och omgivningens krav har med samhälleliga förhållanden att göra

och varierar med t ex klass och kön. Den personlighet vi utvecklar – bland annat en för var

och en av oss säregen handlingsberedskap och specifika handlingsmönster – är en produkt av

vad vi gör just nu och vad vi gjort tidigare i vårt liv. I samspel med vår omvärld får vi vår

identitet bekräftad.”

Kanske är det inte så konstigt att jag som lärarstudent känner sympati för en människosyn

som denna. Att vara lärare är att se till varje elevs behov och att bemöta eleven i just dennes

förutsättningar, och då krävs kunskap om vad som kan ha bidragit till de förutsättningar som

en viss elev har för att kunna veta vad som krävs för att kunna hjälpa honom eller henne

vidare. Vidare har jag en socialistisk och feministisk grundsyn som givetvis styr mig i mitt
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sätt att  se och tolka vissa saker på ett visst  sätt. Även denna grundsyn torde således vara

avgörande för min sympati för verksamhets- och interaktionsteoriernas människosyn. Jag tror

inte att  alla  har jämställda livschanser.  Detta är  också en viktig  utgångspunkt  för valet  av

uppsatsämne – att försöka förstå vad det egentligen är som formar lärare till lärare samt att det

inte är självklart att detta formande påverkar alla lärare på samma sätt.

Viktigt att påpeka är att det  finns stora begränsningar i att utgå från en människosyn som

denna.  Den innebär  att  människan bör  ses  i  sin  helhet:  hela  livet  har  format  henne  eller

honom. Allt har betydelse. Det säger sig själv att det inte är möjligt att se hela människor –

vare sig i den här eller i någon annan undersökning. Eliasson löser denna omöjlighet genom

att diskutera synen på människan i termer av subjekt kontra objekt. Hon menar att det finns ett

värde  att,  i  forskningssammanhang,  vare  sig  se  människan  som det  ena  eller  det  andra.

Människan är inte enbart ”ett aktivt autonomt och självständigt subjekt” som ”inom sig bär

resurser  och  utveckling”  samt  ”har  att  själv  ta  ansvar  för  sin  utveckling  och  sitt

självförverkligande”  (a.a.,  s.  55),  men  hon  är  inte  heller  enbart  ett  passivt  objekt

”underkastad[...]  sin egen biologi”  och  ”inre krafter som inte kan kontrolleras av henne

själv, men påverkas av kemiska medel” (a.a., s. 55). Den syn som Eliasson istället förespråkar

– och som inte är vidare än att den kan omfattas i ett examensarbete, men som har sin grund i

den människosyn som jag kort berörde ovan – och som är en syn som jag skriver under på är

(a.a., s. 56):

”Jag menar inte att synen på människan som subjekt är falsk ideologi. Men det är bara halva

sanningen, precis som synen på människan som enbart objekt. Vi är aktiva, ansvariga subjekt

som har rätt att kräva respekt för vårt självbestämmande, våra behov och önskningar. Men vi

är också 'objekt' i den meningen att vi formas till dem vi är i samspel med andra och under de

omständigheter vi lever våra liv.”

4.3 Vetenskaps- och metodsyn

Människosyn samt epistemologiska och ontologiska antaganden utgör grunden för vad som

anses vara intressant att studera och hur detta bör göras – med andra ord: för vetenskapssynen.
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Men min vetenskapssyn är förstås också påverkad av min egen utbildning. Jag befinner mig i

slutet av min lärarutbildning, och jag kommer snart att kunna kalla mig lärare i svenska och

samhällskunskap i grundskolans senare år och gymnasiet. Lärarutbildningen är en komplex

historia  –  sammansatt  av många  ämnen med olika  vetenskapstraditioner.  Jag  har  inte  för

avsikt att ta mig igenom denna djungel, utan nöjer mig att med att konstatera att jag på ett

övergripande plan – som en konsekvens av mina val av undervisningsämnen – fått med mig

en syn  på människan som både  språk-  och samhällsvarelse.  Också  detta  tror  jag  att  den

uppmärksamma läsaren kan skönja i uppsatsen, och därmed förhoppningsvis förhålla sig till.

Därutöver utgår jag alltså från en människosyn som avser ta hänsyn till människan i sin helhet

– här extraherad till människan som dels objekt och dels subjekt, en i grunden materialistisk

verklighetssyn inom vilken idealistiska processer dock verkar samt en tro på att det är möjligt

att dra vissa slutsatser utifrån dessa grundantaganden. Jag hävdar att dessa utgångspunkter

faller väl samman med den vetenskapsfilosofi som Berger och Luckmann kan sägas stå för;

sociala  institutioner  utgår  alltid,  i  grund  och botten,  från  de  individer  som verkar  inom

institutionerna. Individerna kan alltid  välja att agera annorlunda – men det innebär inte att

institutionerna  inte  verkar  socialiserande  och styrande.  Berger  och  Luckmanns  försök  att

upplösa  motsättningen  mellan  mikro-  och  makronivå  menar  jag  dessutom implicerar  en

uppfattning om att dessa ting faktiskt kan undersökas.

4.4 Etik och perspektiv

Lika väl som att utgå från lärares perspektiv för att beskriva den sociala konstruktionen av

lärarrollen,  vilket jag gör i denna uppsats, hade jag kunna utgå från medias,  rektorers eller

politikers perspektiv för att beskriva samma konstruktion. Även här väljer jag emellertid att

ansluta  mig  till  Rosmari  Eliassons  (1995)  metodologiska  resonemang.  Hon  skriver  (a.a.,

s.171) att:

”Ett  kritiskt  kunskapssökande  kräver  inte  bara  skepsis  i  förhållande  till  'härskande

ideologier',  utan  också  t  ex  klienters  självbilder  och  problemdefinitioner.  'Härskande
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ideologier'  är inte  bara  något  som svävar  omkring utanför  svagare  parters  huvuden,  de

infiltrerar allas vårt medvetande. Och ju svagare vi är desto fler institutioner och människor

lär det finnas som har makt att definiera oss, våra problem och behov.”

Lärares arbete är står i ständigt fokus i den allmänna debatten, och jag menar därför att detta

arbete kan liknas vid den position som Eliasson beskriver – men för att verkligen förstå vad

det  är  som konstitituerar  lärares  vardagsvillkor,  menar  jag  att  det  är  viktigt  att,  ur  etisk

synpunkt, utgå från hur lärare själva ser på detta. Därmed inte sagt att de lärarberättelser som

förekommer  i denna studie behandlas okritiskt.  Syftet  är inte att upprätthålla  vad Eliasson

kallar för ”fördelaktiga myter”, utan att söka efter förståelse i det som lärare berättar om det

egna arbetet och lyfta det till en nivå där det kan ses i termer av strukturer. Denna syn hänger

också samman med att samtidigt  se människan som både subjekt  och objekt; hennes eget

perspektiv är viktigt, men för att i än högre grad kunna bli ett subjekt måste hon bli medveten

om vad som också påverkar henne som objekt.

Då väl lärares perspektiv valts som utgångspunkt är ytterligare några etiska principer viktiga

att  ta  fasta  på.  Jag  har  i  detta  avseende  valt  att  utgå  från  Vetenskapsrådets  (2002)

forskningsetiska principer för humaniora och samhällskunskap. Vetenskapsrådet framlägger

fyra så kallade ”krav” för att lyfta fram vad som är viktiga etiska principer i forskning som

berör  människor:  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och

nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet, innebär att:

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras

villighet att delta”

(a.a., s. 7)

Samtliga informanter informerades i början av varje intervju om studien, dess syfte, varför jag

var i behov av deras medverkan samt att de – om de ville – kunde ångra sin medverkan. I

slutet av varje intervju tillfrågades informanterna återigen om jag fick använda det sagda i

22



denna  studie.  Ett  medgivande  av detta  är  just  vad det  andra  kravet  –  samtyckeskravet  –

innebär, och detta har jag alltså fått av samtliga av de informanter som presenteras i kapitel

5.1 Informanterna.  Konfidentialitetskravet,  det  tredje  kravet,  innebär  vidare  enligt

vetenskapsrådet att (a.a., s. 12):

”Uppgifter  om  alla  i  en  undersökning  ingående  personer  skall  ges  största  möjliga

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan

ta del av dem.”

I  denna  studie  finns  inte  några  sparade  uppgifter  om det  medverkande  informanternas

”verkliga  identiteter”.  Yttersta aktsamhet  har  därtill  vidtagits  vid  presentationen av dem i

studien. Detta behandlas vidare och utförligare i kapitel 5.1 Informanterna. Det sista kravet,

nyttjandekravet,  innebär  att  de  uppgifter  som insamlats  enbart  får  användas  till  det  som

informanterna informerats om att de ska användas till  – i detta fall gäller det  alltså denna

studie.  De uppgifter som presenteras i kapitel  7 Resultat  kommer  alltså inte användas för

exempelvis kommersiella ändamål, utan endast i det sammanhang där de nu behandlas. Detta

krav  är  på  sätt  och  vis  starkt  kopplat  till  samtyckeskravet;  informanterna  har  givit  sitt

samtycke  till  att  deras  bidrag  kan användas  i  denna studie  –  och  det  är  viktigt  att  inte

missbruka detta förtroende. Jag är glad åt att få ha tagit del av deras erfarenheter och åsikter,

och hoppas kunna förvalta dessa på bästa sätt.

4.5 Allmänna metodologiska reflektioner

Det är alltid vanskligt att dra långtgående slutsatser från ett magert underlag såsom görs i

analysen av denna studie. En relevant fråga är om det verkligen är möjligt att göra en analys

av lärarrollens sociala konstruktion utifrån ett empiriskt underlag baserat på utsagor från fem

informanter på samma skola.  Det  kan inte uteslutas att  analysen hade blivit  en annan om

informanterna eller  jag som uttolkare hade bytts ut.  Inte heller  går det att  utesluta att  det

snarare är skolkulturen på den aktuella skolan än en generell yrkeskod som informanterna ger

uttryck  för  under  intervjuerna.  I  sammanhanget  stödjer  mig  på  förvisso  på  Berger  och

Luckmanns mening om att institutionen både återspeglas och (åter)skapas på individnivå, men

detta betyder inte nödvändigtvis att analysen lyckas fånga ett representativt återspeglande och
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-skapande  i  detta  avseende.  Fler  studier  är  alltså  nödvändiga  för  att  fastslå  och revidera

slutsatserna i denna. 

Vidare  kan man konstatera att  det  finns  en uppenbar  risk  med  att  undersöka sådant  som

sociala konstruktioner. Letandet efter tecken som tyder på en social konstrukton av lärarrollen

gör det svårt att se sådant som tyder på att en sådan konstruktion – vilket lika väl skulle kunna

vara fallet – överhuvudtaget inte kan styrkas. Den som varit ute i skogen och plockat blåbär

och får frågan om det finns gott om bär i skogen ställer inte motfrågan vilka bär det är som

avses. Den som undrade får därmed aldrig reda på att skogen också kryllade av lingon. 

Reflektionerna ovan betyder (åtminstone) tre saker. För det  första hade ett annat teoretiskt

angreppssätt  än  det  socialkonstruktivistiska  samt  andra  ontologiska  angreppssätt,

epistemologiska  angreppssätt  och  andra  människosyner  fångat  andra  (ögonblicks)bilder.

Någon annan hade, enkelt uttryckt, kunnat ”gå ut i skogen och plocka lingon” istället – genom

att  exempelvis  utföra  en  diskusrsanalys  och genom att  vara någon annan  med  en annan

världsbild och andra kunskaper. En annan blick ger ett annat svar – vilket å andra sidan inte

tar bort det faktum att det också finns gott om också blåbär i skogen. Detta innebär dock, för

det andra, att det är lika mycket som döljs som åskådliggörs i påståendet ”skogen är full av

blåbär” (eller ”den sociala konstruktionen av lärarrollen”). Att skissa en social konstruktion av

lärarrollen  kan  belysa  viktiga  saker  i  yrkets  förutsättningar  –  men  samma  skiss  döljer

samtidigt andra saker. Att skissera en konstruktion ur ett material från en och samma tidpunkt

innebär, för det tredje, att sådant som institutionens stabilitet och föränderlighet osynliggörs.

Det kanske fanns ännu fler blåbär i skogen för en vecka sedan, och om ytterligare en vecka

finns det kanske inga alls. 

Till sist måste jag trots allt landa i att jag ändå tror på den metod och de utgångspunkter som

används i denna uppsats.  Så länge läsaren är medveten om bakgrunden till de resonemang

som förs i uppsatsens avslutande kapitel anser jag trots allt att det är viktigt att våga påstå att

”blåbären kan säga något viktigt om vilka bär som finns i skogen” – eller, för att uttrycka det

klarare: jag tror att denna uppsats kan säga något viktigt om vad det innebär att vara lärare.
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5. Metodförfarande 

I detta kapitel presenteras dels urvals-, insamlings- och bearbetningsförfarande av studiens

empiri och dels förfaringssättet vid utkristalliserandet av studiens analys. Empirin, såsom den

presenteras  i  kapitel  7.  Resultat,  ska  ses  som underlag  för  uppfyllande  av  studiens  mer

analytiska syfte, vilket uppfylls genom presentationen av analysen i kapitel 8. Analys. Syftet

med det kapitel som ligger för handen är därför att beskriva varför kapitel 7 och 8 ser ut som

de gör. I kapitel 5.1. Informanterna presenteras de fem lärare som medverkar som informanter

i denna studie samt resonemang kring valet av just dessa lärare och förhållningssätt till deras

redogörelser  i  intervjusituationerna.  I  kapitel 5.2 Intervjuerna presenteras val och riktlinjer

som  berör  själva  intervjuförfarandet,  och  i  kapitel  5.3 Transkriberings-  och

resultatredovisningsförfarande  presenteras  vidare  hur  den  empiri  som  framkommit  i

intervjuerna  bearbetats  och  presenteras.  I  kapitel  5.4  Analysförande  presenteras  slutligen

tillvägagångssättet vid framställandet av analysen i kapitel 8. Analys.

5.1 Informanterna

Fem lärare medverkar i denna studie. Samtliga arbetar på samma skola, vilken finns belägen

på en mindre ort i södra Sverige. Det finns cirka 350 elever, som går i årskurs 7-9, på skolan.

Fyra av de fem lärarna undervisar i SO-ämnen, två av dem i kombination med svenska. Det

finns ingen bakomliggande tanke med detta. Informanterna valdes främst med avseende på

ålder, kön, tillgänglighet och bekvämlighet, och det slumpade sig så att det resulterade i en

stor övervikt på SO-lärare. Jag är inte säker på att en bredare ämnesrepresentation hade gett

ett annat resultat, men läsaren bör ändock hålla i bakhuvudet att urvalet ser ut som det gör. I

studien  kallas  informanterna  för  Pernilla,  Vanessa,  Nils,  Birgitta  och  Kristoffer.

Informanternas namn är fingerade, och i något/några fall har de i studien också ett annat kön

än i verkligheten (se diskussion nedan). Nedan följer en mycket kort presentation av lärarna i

studien:

� Pernilla är 36 år, och hon undervisar i SO-ämnen och i svenska. Hon har varit utbildad
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lärare sedan julen 1994, och hon har arbetat som lärare i tolv år. Pernilla pratade under

intervjun mycket fritt, och styrning utifrån de frågor som på förhand (se bilaga) fanns

förberedda behövdes därmed i relativt ringa omfattning. Intervjun med Pernilla tog 31

minuter.

� Vanessa är i samma ålder som Pernilla, 34 år, och undervisar också i samma ämnen.

Vanessa har varit utbildad lärare sedan 1996, och hon har arbetat som lärare i elva år.

Intervjusamtalet med Vanessa gick något trögt, och som en konsekvens av detta blev

denna  intervju  något  mer  strukturerad  och  styrd  av  frågebatteriet.  Intervjun  med

Vanessa varade i 27 minuter.

� Kristoffer är 25 år, och tog examen förra året. Han är lärare i historia och engelska.

Han arbetar som resurspedagog åt en elev på skolan, men undervisar också en klass i

engelska. Kristoffer pratade fritt  utifrån mina frågor, och svårigheten låg i detta fall

snarare i att få honom att begränsa sig. Intervjun med Kristoffer tog 68 minuter.

� Birgitta är den äldsta läraren i studien, 60 år, och den enda som inte är lärare i något

SO-ämne. Birgitta är textilingenjör i grunden, men utbildade sig dessutom till lärare.

Hon tog sin lärarexamen 1971, och har arbetat inom läraryrket i 32 år. Hon undervisar

i matematik och textilslöjd. Intervjun med Birgitta var den som allra mest var bunden

till frågebatteriet. Intervjun tog 24 minuter.

� Nils undervisar också han i SO-ämnen. Han är 47 år gammal.  Han har arbetat som

lärare sen han tog examen vilket, enligt Nils, blir 17 – 18 år. I intervjun nämner Nils

ibland siffran tio år, men då menar han den tid han har arbetat på den skola han nu

arbetar  på.  Nils  pratade  mycket  fritt  under  intervjun.  Intervjun  med  Nils  tog  41

minuter.

Av hänsyn till de lärare som medverkar i studien sker ingen redogörelse för hur min kontakt

med den aktuella skolan uppstått. Under intervjuerna pressade jag många gånger lärarna att

säga sådant som de i förstone uttryckte ”mellan raderna”. Jag uppfattade också att lärarna var

26



mycket  angelägna  om att  det  empiriska  materialet  skulle  behandlas  diskret;  endast  med

undantag av de lärare som i studien kallas för Pernilla och Birgitta ville samtliga ha upprepad

bekräftelse på att det som kom fram under intervjuerna verkligen skulle vara anonymt och

icke identifierbart. På grund av studiens karaktär var jag intresserad av att få lärarna att prata

om sådant  som under normala  omständigheter  inte  ”får” sägas,  och lärarnas  rädsla  låg –

såsom jag uppfattade det – främst i att kollegorna på skolan skulle få reda på det som de sagt

under intervjuerna.  Av denna anledning har jag därför valt  att byta kön på någon/några av

informanterna (eftersom jag inte anser denna aspekt vara relevant i denna studie – även om

detta  förstås  kan  diskuteras).  Vetenskapsrådet  (2002)  menar  att  sådana  ingrepp  kan  vara

nödvändiga ”för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper

av individer” (s.  13).  Övrig information om informanterna i studien återges emellertid – i

största möjliga mån – på det sätt som de själva framställt den. 

5.2 Intervjuerna

Patel och Davidsson (2003) skriver att de två grundläggande faktorerna hänsyn bör tas till vid

intervjuer  är  graden av strukturering samt  graden av standardisering.  Strukturering  menar

författarna  innebär  ”vilket  'svarsutrymme'  intervjupersonen  får” (a.a.,  s.73).  En  intervju

präglad av frågor av en typ som innebär att svarsalternativen ja och nej är de som är möjliga,

präglas enligt författarna av en hög grad av strukturering. Ju friare informanten är att ge ett

utvecklat och personligt svar, desto lägre är således graden av strukturering. Standardisering

har däremot att göra med hur lika de utförda intervjuerna är varandra. Likadant formulerade

frågor  ställda  i  samma  ordning  innebär  att  intervjuerna  kännetecknas  av  en hög grad  av

standardisering.  Ju  mer  frågornas  karaktär  och  ordning  anpassas  efter  varje  enskild

intervjuperson desto lägre är därmed graden av standardisering.

I  denna  studie  eftersträvas  en  låg  grad  av  standardisering  och  relativt  låg  grad  av

strukturering.  Emellertid  medtogs  till  samtliga  intervjuer  ett  på  förhand  konstruerat

frågeformulär (se bilaga). Strävan var dock att intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt

skulle likna en naturlig samtalssituation. Då lärarna under intervjuerna gled alltför långt ifrån
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det som är av intresse för denna studie, försökte jag dock styra tillbaka samtalet in på det som

frågorna  i  formuläret  avser  täcka.  Formulärfrågorna  ställdes  explicit  endast  om jag  inte

förmådde få informanterna att tala kring frågetemana genom varsam styrning på annat sätt.

Detta innebär således att somliga intervjuer har en högre grad av strukturering än andra. Ju

trögare samtalet mellan mig och informanten flöt desto oftare ansåg jag mig vara tvungen att

ställa frågorna explicit, vilket skulle kunna innebära att jag styrt tankebanorna hos några av

informanterna mer än hos några andra; de intervjuer som hölls med lärarna som i studien

kallas ”Vanessa” och ”Birgitta” visade sig behöva hållas med en högre grad av strukturering

än vad som var fallet i de övriga intervjuerna, och det är alltså här som risken för påverkan av

mig som intervjuare är som störst.

Frågeformuläret som låg som grund till intervjuerna bifogas i bilagan Intervjuunderlag, men

frågorna ställdes alltså endast explicit om informanten inte själv tog upp varje frågas tema.

(Inte ens i Birgittas och Vanessas fall rör det sig om fler än några få frågor som har ställts på

detta  sätt.)  Frågorna  rör  sig  kring  teman  om vilka  föreställningar  som lärarna  i  studien

upplever finns på lärare från olika håll och om hur en lärare förhåller sig och bör förhålla sig

till  dessa,  men också kring informanternas lärarideal och vad de upplever  som lärartabun.

Baktanken är att framkalla samtal som rör sig kring normer och begränsningar som inte finns

reglerade i styrdokumenten, utan som den som arbetar i skolans värld känner till uteslutande

eftersom hon eller han vistas i denna värld.

I sammanhanget kan det vara på sin plats att nämna Gunnar Bergs (1999) förslag till riktlinjer

vid  insamling  av  data  som  ska  användas  vid  analys  av  skolkulturer.  Berg  förespråkar

nämligen  en  metod  där  just  intervjuer  med  mycket  låg  grad  av  standardisering  och

strukturering används. Var och en i personalen på en skola ska tillsammans med den som utför

intervjun – i Bergs skolkultursundersökningsmetodologi – reflektera kring hur hon eller han

upplever arbetsförhållandena på den aktuella skolan. Han förespråkar att intervjun hellre ska

ses som ett samtal än som en regelrätt intervju, vilket jag skriver under på. Den studie som nu

ligger för handen har också många likheter med en skolkulturundersökning. Avsikten med

denna studie är dock inte att det ska vara en sådan. Lärarna i denna studie ombeds förvisso att

reflektera kring det som de upplever att de måste förhålla sig till när det gäller sina kollegors

förväntningar på dem som lärare, men jag anser inte att detta är att likställa undersökningen
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med  uppfattningar  kring  arbetsförhållandena  på  den  aktuella  arbetsplatsen.  Också  Berg

skriver att han anser att  ”kärnan i lärares kåranda består av en generell yrkeskod, men att

denna i enskilda fall också påverkas av kontextbundna skolkoder” (a.a., s. 38). Det är alltså

det som Berg här benämner kärna eller generell yrkeskod som fokuseras i denna studie.

5.3 Transkriberings- och resultatredovisningsförfarande

Samtliga intervjuer i föreliggande studie har spelats in och transkriberats. Att exakt, endast

med hjälp  av bokstäver,  avbilda det  komplexa talet,  med  alla  sina  färgskiftningar  rörande

röststyrka,  -frekvens,  ironi  m.m.,  är  förstås  inte  möjligt.  Transkribering  är  alltså  en

tolkningsprocess, men avsikten är att transkriptionstexterna ska ligga så nära det ursprungliga

talet som möjligt. Utskrifterna är därför i största möjliga mån ordagrant utskrivna, och alla

pauser som görs i talet är markerade. En paus som är kortare än en sekund skrivs ”...”, och en

paus som är längre än en sekund skrivs ”[paus]”. I övrigt görs ingen skillnad i pauslängd.

Anledningen till att denna distinktion ändå görs är att jag i intervjuerna tolkar korta pauser

som konst- eller tankepauser, medan jag upplever att de längre pauserna i större utsträckning

avser söka efter samtalsstöd, följd- eller uppföljningsfrågor från intervjuaren. Då en informant

avbryter sig själv mitt i ett ord markeras detta med ”-” (t.ex. lek-). Talspråkskonstruktionen å

skrivs  och, och  asså skrivs  alltså, men i övrigt skrivs den ordform som sägs (t.ex.  varann

istället för varandra) om detta inte uppenbart försvårar läsningen. Dock har också bokstäver

som inte artikuleras i talet skrivits ut – också detta för att underlätta läsningen (det talspråkliga

tala i preteritum skrivs således talade).

Intervjuerna redovisas i resultatkapitlet (s. 41). Det förekommer citat ur transkriberingarna i

detta kapitel, men i övrigt består denna av de tolkningar jag gjort av vad som framkommit i

intervjuerna. Dessa tolkningar är gjorda efter att transkriberingarna lästs flera gånger. Efter de

första genomläsningarna markerades informanternas utsagor med olika överstykningsfärger

med  avseende  på  olika  teman  som  jag  upplevde  återkom  i  de  olika  intervjuerna.  Vid

ytterligare genomläsningar både tillkom och bortföll sådana teman. En del teman upplevde jag

efter ett tag stod så nära varandra att de slogs ihop, och somliga utsagor kategoriserades om
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under andra teman vid senare läsningar. Dessa teman och kategoriseringar sprungna ur olika

färgmarkeringar syns i resultatkapitlet i form underrubriker som avser fånga tanken med den

ursprungliga färgmarkeringen och därmed kategoriseringen.

Framställningen i resultatkapitlet är gjord med avseende på att läsaren ska få en så god känsla

som möjligt  för vad samtalen handlat om. Denna läsbarhetsprincip står i detta kapitel över

principen om att  göra så  lite  ingrepp som möjligt  i  transkriberingarna.  I  huvudsak består

kapitlet därför av en återberättande text som avser fånga kontentan av det som informanterna

ger uttryck för i sina intervjuer. 

5.4 Analysförfarande

I  kapitlet  som benämns  8. Analys (s. 62)  tolkas  resultatet  genom socialkonstruktivistiska

glasögon. Begreppskomplexet utgår här från Peter Bergers och Thomas Luckmanns klassiska

skrift  The Social Construction of Reality (1966) såsom den beskrivs av Mats Alvesson och

Kaj  Sköldberg  i  Tolkning  och  reflektion  (2008)  och som presenteras  i  kapitel  2  ovan.  I

analysen förhåller jag mig relativt fritt till det empiriska underlaget, då avsikten är att belysa

övergripande samband snarare än att hitta socialkonstruktivistiska pepparkaksformar som det

empiriska materialet kan pressas igenom. 

I analysen konstrueras vidare två motsatta roller. Dessa ska ses som två ses som destillat ur

empirin,  men också som varandras motsatser – som en syra och en bas ur en och samma

vätska, för att hålla fast vid metaforen. Beskrivningen av rollen ska förstås utifrån Berger och

Luckmann, och utifrån presentationen i kapitel 2, men i sättet att konstruera roller i form av

motsatspar  har  jag  snarare  inspirerats  av  den  strukturella  antropologin  och  Claude  Lévi-

Strauss utifrån presentationen i kapitel 3. Jag vill dock återigen poängtera att analysen främst

utgår från Berger och Luckmann och kapitel 2. Det är endast listan av så kallade ”motsatspar”

som är inspirerad av Lévi-Strauss.
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Att belägga en logik som bygger på det icke uttryckta låter sig förstås inte göras i all enkelhet.

Analysen utgår från de ovan nämnda teoretikerna, men i det faktiska arbetet lämnas mycket

till uttolkarens, i detta fall min, kreativitet. Denna kreativitet har sin grund i det som beskrivs i

kapitel  4. Perspektiv och utgångspunkter  (se s. 17 ff., ovan), och som jag hoppas ska vara

läsaren behjälpligt i detta sammanhang. Att helt och hållet komma runt problematiken kring

godtycklighet  och subjektivitet  menar  jag  är  omöjligt  –  åtminstone  när  det,  som i  denna

studie, handlar om en relativt fri tolkningsprocess – men jag hoppas att jag åtminstone kunnat

bidra med att tillhandahålla information om vad jag tar utgångspunkt i vid mina tolkningar,

och därmed kunnat möjliggöra för läsaren att dra alternativa slutsatser.
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6. Forskningsöversikt

Det  har  såvitt  jag  vet  inte  tidigare gjorts någon analys  av den sociala  konstruktionen av

lärarrollen,  såsom det  åsyftas i  denna studie,  tidigare i Sverige.  Däremot  finns det  många

studier som på andra sätt beskriver det som inte kan uttalas i klassrummet eller i skolan samt

styrning eller lärarsocialisation i en eller annan mening. Jag anser det därför vara viktigt att

belysa  denna  studies  relation  till  dessa  studier,  ty  även  om  utgångspunkterna  eller  de

teoretiska  ramverken är  annorlunda kan det  ändock finnas liknande syften med studierna.

Gemensamt  för  studierna i  detta kapitel är således att  de på ett  eller  annat  sätt  syftar  till

tydliggöra vad som – utöver formella  styrstrukturer – styr  lärares arbete och deras sätt att

tänka kring detta, även om all litteratur som faller under en sådan definition givetvis inte kan

beröras i detta relativt begränsade avsnitt.

Ett  annat  viktigt  syfte  med  detta  kapitel är  att  synliggöra  de osynliga  styrstrukturer,  som

omnämndes i föregående stycke, som tidigare forskning uppmärksammat  för att på så sätt

tydliggöra  vilka  områden  som  är  intressanta  att  tala  med  de  intervjuade  lärarna  om.

Forskningen  som  presenteras  nedan  har  således  inspirerat  till  det  frågeformulär  som

presenteras i  bilagan  Intervjuunderlag.  Frågorna i  detta  formulär  är  därför  sorterade  efter

samma rubriker som underrubrikerna i forskningsöversikten (gäller 6.1, 6.2 och 6.3). Samma

underrubriker återkommer också i resultatredovisningen (7. Resultat, s. 41). Varje underrubrik

som på  detta  sätt  återkommer  på  tre  ställen  avser  anknyta  till  en  eller  två  av  de  fyra

frågeställningarna.  Precisering gällande detta sker i anslutning till  respektive kapitel.  På så

sätt knyts förhoppningsvis tidigare forskning på ett tydligare sätt till empirin i denna studie. 

6.1 Förväntningar på och föreställningar om lärare

Detta  kapitel  anknyter  till  frågeställningen  ”vilka  allmänna  förväntningar  på  och

föreställningar om lärare upplever de intervjuade lärarna finns?”, och avser ge en bild av

tidigare forskning som berör detta.  I  kapitel 6.1.1 behandlas forskning som rör frågor om
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förväntningar på och föreställningar om lärare av mer allmän karaktär. I kapitel 6.1.2 beskrivs

forskning om förväntningar på lärare i media. Hur lärarna i denna studie resonerar kring dessa

frågor presenteras i kapitel 7.1 nedan, och resultatet i 7.1 härrör vidare ur intervjufråga 1-3 i

bilagan Intervjuunderlag.

6.1.1 Allmänna föreställningar om och förväntningar på lärare

Eva Rhöse (2003) skriver, med en referens till Falk3, att en lärare i början av 1900-talet, enligt

folkskollärarutbildningens stadgar, skulle ”vinnlägga sig om gudsfruktan, flit och goda seder

och visa vördnad för allmän lag och ordning” (Rhöse,  2003, s.  211).  Idag finns  det  inte

reglerat någonstans, i de styrdokument som lärare har att förhålla sig, vad som anses vara ett

passande sätt att leva för en lärare. I Rhöses egen intervjustudie kan hon konstatera att den

äldsta läraren i denna studie faktiskt tycker att en lärare ska vara en förebild – både i och

utanför skolan. Även de yngre lärarna i hennes studie uttrycker dock att de upplever att det

förväntas av dem att de ska vara närmast  perfekta,  och helst  undvika att göra det  som av

någon annan kan uppfattas som fel.

Tryggve Bergem beskriver i Läraren i etikens motljus (2000) en undersökning han genomfört

i vilken 286 lärarstudenter och 51 pedagogiklärare och handledare på vid sex högskolor i

Norge deltog (Bergem 1994; 2000, s. 90ff.). I denna undersökning tillfrågades informanterna

om de själva ansåg att lärare bör vara förebilder. 27 % av studenterna svarade till en början

klart nej på detta. De flesta var dock kluvna. Bergem skriver att de kluvna studenterna förblev

kluvna under hela sin utbildning, medan nej-sägarna minskade till hälften under utbildningens

gång. Bakom tveksamheterna låg bland annat att studenterna inte ansåg det vara möjligt för en

lärare med andra värderingar än dem som föreskrivs i läroplanen att  stå för och förmedla

läroplanens  värdegrund  på  ett  trovärdigt  sätt  –  hon eller  han  skulle  bli  genomskådad  av

eleverna. Pedagogiklärarna i undersökningen menade dock att elever ser lärare som förebilder

oavsett om lärarna tycker att det bör vara så eller inte. Dock ställde sig även dessa tveksamma

3
 Rhöse refererar till Falks artikel (1997): ”Om lärarlämplighet”. I: Utbildning - kultur - interaktion - karriär. Lindblad & Pérez (red.)

Uppsala Universitet.
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till om det är positivt att lärare ser sig själva som förebilder. Bergem understryker emellertid

att även om eleverna jämför sig själva med sina lärare är det inte fråga om modellinlärning.

Att läraren är tydlig i värdefrågor ger snarare eleverna en möjlighet att förhålla sig till sådana,

menar han; eleverna kopierar inte läraren – de lär sig att reflektera kritiskt.

Inte bara eleverna, utan också samhället i  allmänhet  har höga förväntningar på skolan och

lärarna, menar dock Per Dalin (1994). I USA och Europa ”finner vi en fast tro på att skolan

kan lösa alla samhällsproblem, samtidigt som det är klart att samma skola i hög grad är

beroende av samhället”, menar han (a.a., s. 29). Han hävdar att upplevda målkonflikter har

sin grund i detta, då skolan förväntas utföra många uppgifter som traditionellt utförts av andra

yrkesgrupper  (a.a.,  s.  118).  Dalin  skriver  att skolan därför förväntas göra allt  från att  lära

eleverna  saker  och  ting  kunskapsmässigt  och  utfärda  bevis  som på  ett  eller  annat  sätt

legitimerar vidare studiegång till att fostra och förvara eleverna (a.a., s. 118). 

6.1.2 Mediebilden av skolan och lärarna

I På spaning efter den tid som flytt? analyserar Peter Lilja (2008) narrativ – berättelser och

myter – om lärare i den svenska skolpolitiska debatten i ledare och debattartiklar. Samtliga

debattörer i Liljas undersökning anser att ”läraryrket är ett mycket viktigt och centralt yrke.

Lärarna har en nyckelposition för Sveriges framtid.” (a.a., s. 50). Lika överens är emellertid

debattörerna om att lärarna inte är kompetenta att axla detta tunga ansvar. Lärarna anses både

ha brist på – eller i förekomst därav – felaktig utbildning, men även bortsett från detta har

lärarna mycket liten möjlighet att utföra sina arbeten på grund av de omständigheter – till

exempel odisciplinerade elever – som omger dem i deras yrkesutövning. Lärare anses vidare

av  debattörerna  vara  inkompetenta  ifråga  om  att  stävja  mobbning  och  hantera  sociala

relationer, samt ha bristfälliga ämneskunskaper, vara oförmögna att anpassa undervisningen

till  verkligheten  m.m..  Lilja  menar  att  den  skola,  som skribenterna  i  hans  undersökning

därmed beskriver, är en sådan i kris.  Lärarna är viktiga men förmår – p.g.a.  otillräcklighet

eller sorgliga omständigheter – inte fullgöra sitt uppdrag. Slutsatsen som debattörerna över lag

tycks dra är därför att eleverna inte lär sig någonting i skolan.
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Skolan, lärarna – och möjligtvis också eleverna – anses alltså vara i förfall. Enligt Lilja lägger

de bägge lärarförbunden främst skulden för detta på lärarutbildningen. Läraryrket anses inte

vara  något  som  tas  på  allvar  som  ett  akademiskt  yrke,  bland  annat  på  grund  av  att

kommunikationen mellan verksamma lärare och forskarvärlden anses vara mycket bristfällig.

Lärarförbunden lägger emellertid också skulden på kommunerna, som inte anses förmögna att

axla ansvaret för  skolan efter kommunaliseringen. Förutom misskötsel verkar debattörerna

också  anse  att  kommunaliseringen  sänkt  läraryrkets  status,  vilket  anses  minska

ambitionsnivån hos dem som önskar utbilda sig till lärare, vilket vidare skulle bidra till en

negativ,  nedåtgående  spiral  för  läraryrkets  kvalitet  och  status.  Slutligen  skriver  Lilja  att

fackförbunden skyller skolans så kallade krissituation på att alltför täta politiska skolreformer

gör att skolan aldrig ges utrymme att utvecklas enligt sin inneboende potential.

De politiska partierna och ledarskribenterna – som enligt Lilja har en relativt gemensam syn

på  skolan  och  lärarna  –  har  en  delvis  annan  syn  på  skolans  eventuella  krissituation.

Debattörerna inom denna kategori anser förvisso också att lärarutbildningen håller alltför låg

kvalitet,  men  därutöver  menar  de,  enligt  Lilja,  att  den  svenska  skolan  är  en  skola

kännetecknad av så kallat  ”flum”:  en skola utan krav och utan ordning och reda som en

konsekvens av socialdemokratisk politik. Även socialdemokratiska Dalademokraten stämmer

in i denna kör, enligt Lilja – även om tidningen i högre utsträckning anser att ”flummet” ska

skyllas  på  det  som  tidningen  anser  är  skolans  marknadsanpassning  i  och  med

friskolereformen.  Politikerna  skriver,  liksom fackförbunden,  till  viss  del  också  under  på

kommunernas inkompetens som huvudmän för skolan, då man från statligt håll anser sig vara

tvungen att inrätta kompetensutvecklingsåtgärder, såsom det så kallade lärarlyftet, för lärarna.

Lilja skriver att också diskussionerna om ett statligt legitimationssystem kan ses som ett led i

detta underkännande.

Lilja menar att bilden av skolan i förfall i den offentliga debatten, är en slags motbild vars

syfte är att berättiga och tydliggöra en bild av hur skolan borde vara. Skolans tillstånd i förfall

blir alltså  en  sanning  enligt  Lilja.  På  samma  sätt  menar  han  att  det  förhåller  sig  med

lärarutbildningen: en ständig beskrivning av denna som bristfällig och otillräcklig öppnar för

reformer även på detta område. På så sätt skulle ett återinträde av en förmedlingspedagogik
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kunna legitimeras som den enda egentliga lösningen på vad som i debatten beskrivs  som

skolans problem. 

Sofia Persson (2008) skriver att Berge och Johansson4 (2002) har kunnat visa bilden av en god

lärare, såsom den beskrevs i offentliga utredningar, förändrades markant från 1940- och 1950-

talen  till  1970-talen.  I  den  förra  perioden  önskades  en  lärare  som  kunde  vara  ”en

allmänbildad  auktoritet  eller  en  naturbegåvad  handledare,  i  huvudsak  med  manlig

könskonnotering”  (a.a., s. 403) medan det i den senare önskades en lärare som kunde vara

”den gränslösa tjänaren som tjänstvilligt och flexibelt anpassar sig efter andras behov, och

läraren började också allt tydligare framställas som en kvinna” (a.a., s. 403). Mot bakgrund

av  Liljas  undersökning  skulle  man  därför  kanske  kunna  säga  att  politiker  och offentliga

debattörer nu önskar sig att mannen ska komma tillbaka till klassrummet.

6.2 Att förhålla sig till förväntningar

Detta kapitel avser knyta an till resultatkapitel 7.2, till frågeställningen ”hur förhåller sig de

intervjuade lärarna till de förväntningar och föreställningar som de upplever finns och hur

tycker  de  att  lärare  bör förhålla  sig  till  dessa?” samt  till  intervjufråga  4-9  i  bilagan

Intervjuunderlag. Syftet med kapitlet är att presentera Philip W. Jacksons (1968) begrepp den

dolda läroplanen. Den dolda läroplanen anses reglera elevers skolvardag och lärande. I denna

undersökning  står  på  liknande  sätt  dolda  riktlinjer  för  lärares  arbete  i  fokus.  I

intervjuunderlaget uttrycks detta i frågor om vem och vad som har förväntningar på lärare och

i hur lärarna i studien tycker att de förhåller sig till dessa förväntningar. I artikeln Den dolda

läroplanen (1982)  lyfter  Donald Broady Philip  W.  Jacksons begrepp  i  Sverige genom att

diskutera det mot svenska förhållanden. Begreppet har dock varit känt i Sverige alltsedan 60-

talet, då Jackson genomförde sin undersökning (Broady, 1982, s. 114). 

Philip W. Jackson beskrev 1968 i den nu klassiska skriften Life in Classrooms5 att mycket av

4 Persson refererar till Berge, Britt-Maries och Johansson, Ullas artikel (2002): ”I framtidens tjänst? Den Goda läraren i statliga
utredningstexter”, I: Framtider nr 3.
5 En ny utgåva utkom på förlaget Teachers' College Press 1991.
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det  som  elever  lär  sig  i  skolan  inte  finns  beskrivet  i  några  av  lärarnas  styrdokument.

Ingenstans finns det  beskrivet att lärare ska lära elever att vänta (på att  få  hjälp,  på att få

komma  in  i  klassrummet,  på  försenade  klasskamrater  o.s.v.).  Inte  heller  reglerar

styrdokumenten att elever ska lära sig att bli avbrutna i arbetet, att arbeta med saker de inte

förstår syftet med eller att underkasta sig makt. Ändå upptar de här sakerna en stor del av

elevernas skolvardag, och är en viktig del i sådant  de lär sig i skolan. Ytterst handlar det,

enligt Jackson, om att lära eleverna vikten av tålamod, men de ska också lära sig att skolans

syfte är att sortera människor i sociala kategorier och i dem som kan och i dem som inte kan;

eleverna ska i skolan också lära sig vilken av dessa kategorier de tillhör.

Gunnar Berg (1999) menar att den faktiska undervisningen i svenska skolor snarare ligger i

linje  med den dolda än med den öppna läroplanen. Skolan kännetecknas snarare av värden

som  ”konservatism,  individualism  och  nuvärden” (d.v.s.  dold  läroplan,  a.a.,  s.  45)  än

”samarbete,  flexibilitet och framförhållning” (d.v.s.  öppen läroplan,  a.a.,  s.  45).  Praktiskt-

didaktiskt syns detta bland annat genom att det fortfarande är förmedlingspedagogiken som

dominerar i den svenska skolan (a.a., s. 65). Gunnar Berg menar att den dolda läroplanens

värdebas återfinns i den vilja som fanns hos stat och samhälle i början av 1900-talet att skolan

skulle  förmedla  värden som luthersk  gudsfruktan,  kulturarv  och moral  (a.a.,  s.  61).  Han

hårddrar emellertid resonemanget ytterligare,  och hävdar att den dolda läroplanen är bättre

anpassad för  en feodal och patriarkal samhällsstruktur  än för  ett  modernt  samhällsklimat

(a.a., s. 62).  Fostran i skolan sker snarare  ”till  undersåte än till  medborgare” (a.a.,  s.  66),

skriver  han.  Vidare  menar  han  att  det  med  skolans  decentralisering  skedde  en

maktförskjutning ”från ett centrum mot en periferi” (a.a., s. 66). På grund av att den lutherska

pliktmoralen, genom den dolda läroplanen, har ställning som värdebas hos lärarna, menar han

att denna därmed förmodligen har fått ökat inflytande i skolan.

6.3 Kollegialitet

Detta kapitel anknyter till två av studiens frågeställningar: dels ”Hur upplever de intervjuade

lärarna att lärare förhåller sig till varandra, och vad anser de ger status och respekt hos
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andra lärare?” och dels ”hos vad eller vem söker de intervjuade lärarna stöd för att få sitt

sätt att se på det egna yrket bekräftat?”. I resultatkapitel 7.3 presenteras resultatet för dessa

frågeställningar under rubrikerna Hur lärare förhåller sig till varandra samt  Att söka stöd i

sitt arbete, men i detta kapitel presenteras texten utan ytterligare underkapitel, då forskningen

nedan mer  eller  mindre hänger samman med bägge frågeställningarna.  Intervjufrågor som

anknyter till kapitlet är fråga 10-15 i bilagan.

Donald Broady (1982) menar att lärare på många skolor håller klassrumsdörrarna stängda för

varandra.  På så  sätt  slipper  de kollegornas  insyn  i  den egna  undervisningen,  menar  han.

Vidare hävdar han att skolans kultur som helhet skulle rasa samman om det var på något annat

sätt.  Själva  förutsättningen  för  lärares  vardag  ligger  nämligen  i  att  lärare  kan  diskutera

”obildade  elever,  ansvarslösa  föräldrar,  oförstående  skolledare” (s.  184  f.).  Om lärarna

istället  skulle  rikta  blicken  mot  sig  själva  och  mot  varandra  skulle  det  inte  längre  vara

självklart vilka elever som är obildade, vilka föräldrar som är ansvarslösa o.s.v.. 

Per Dalin (1994) skriver att isolering för den enskilde läraren innebär stagnation och att denne

med tiden kommer  att  hamna i en försvarsposition i  vilken denne  ”får stora problem att

hantera svåra situationer” (a.a., s. 143). Han menar att lärares isolering har sin grund i den

ringa kontroll som lärare verkar under. Han jämför detta med elevers situation. Över eleverna

utövas  stor  kontroll  –  bland  annat  eftersom lärarna föreställer  sig  att  elevernas  omognad

kräver det – och de har mycket liten möjlighet att påverka sin egen situation. För lärarna är

fallet det motsatta, vilket förvisso ger lärarna stor frihet, men även isolerar dem. Dalin menar

att samtal mellan pedagoger därför tenderar att bli mycket ytliga (och ickeutvecklande) då den

ene inte har någon egentlig inblick i den andres verksamhet (a.a., s. 144). Dalin hävdar till och

med att  rektorer  i  viss  mån kan välja  att  vara informerade i  underkant,  för  att  underlätta

försvar av lärarna inför elevernas föräldrar (s. 144 f.). Detta leder till en trygg och stabil –

men samtidigt i viss mån förändringsfientlig – tillvaro i skolan. Samtidigt hävdar Dalin dock

att lärare i allmänhet skulle vilja ha mer hjälp av varandra och andra i skolan, men att normen

som tabubelägger denna önskan gör detta steg mycket svårt att ta (a.a., s. 147).

I en nyare undersökning menar Eva Rhöse (2003), till skillnad från Dalin och Broady, att

lärares isolering har minskat avsevärt under de senaste decennierna. Med hjälp av intervjuer
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med lärare i olika åldrar, av vilka den äldsta har varit pensionär i trettio år, drar hon slutsatsen

att  lärares  tillvaro  i  skolan  blivit  mycket  öppnare,  medan  utvecklingen  för  dem  som

privatpersoner har gått på motsatt håll;  en modern lärare är inte en offentlig person, vilket

Rhöse  menar  var  fallet  för  några  decennier  sedan.  Vad  gäller  klassrumssituationen pekar

Rhöse på det enkla faktumet att andra vuxnas närvaro – assistenter, föräldrar till eleverna,

andra lärare m.fl. – knappast hade varit möjlig förrän från relativt nyligen. Detta kan bero på

att lärare idag främst ser varandra som kollegor som inte umgås utanför skoltid, till skillnad

från  det  motsatta  perspektivet  –  att  lärare  främst  ser  varandra  som vänner,  vilka  de  kan

anförtro sig åt – som Rhöse menar att skolan är på väg bort ifrån: en professionalisering på

gott och ont, alltså. Det ska dock understrykas att även om Rhöses resonemang delvis står i

kontrast mot de två föregående resonemangen, motsäger hennes tankar inte något sådant som

en isolering i mer  symbolisk bemärkelse,  exempelvis tabun kring att erkänna att man inte

klarar allting själv, eller huruvida det är tillåtet att be en kollega att handla annorlunda eller ej.

Relationen mellan nyutexaminerade lärare och lärare som funnits i yrket länge beskrivs av

Donald Broady (1982). Han presenterar i en artikel fyra faser som en nyutexaminerad lärare

måste  gå  igenom  innan  han  eller  hon  kan  anses  ha  socialiserats  in  i  yrket  ordentligt

(se s. 140 f., ursprungligen av Dagmar Hänsel6). I en första fas försöker den nya läraren visa

att hon eller han är en jämlike till eleverna. Fasen går över då läraren, som en konsekvens av

denna syn, missar att tillrättavisa en elev som bär sig illa åt, och eleverna därmed vänder den

nye läraren ryggen. Efter att ha gått igenom den första fasen har den nye läraren inte bara

eleverna  emot  sig.  Också  kollegorna  har  tagit  avstånd  från  denne  och  hennes  eller  hans

felaktiga värderingar. Läraren inser då,  i  en andra fas,  att  skolans verklighet inte stämmer

överens med hur den beskrivits  på lärarutbildningen.  Om inte läraren också ingår i  andra

sociala  sammanhang  som har  ett  starkt  inflytande  på  dennes  sätt  att  förhålla  sig  till  sin

omvärld,  kommer hon eller han att låta sig socialiseras av sina kollegor.  Den tredje fasen

kännetecknas av att läraren medvetet börjar härma sina kollegor. Broady menar att detta ofta

sker på ett sätt så att läraren kan känna sig bekräftad i sitt härmande, till exempel genom att ta

på sig särskilda ordningsuppdrag och liknande. I en fjärde fas är det inte längre fråga om ett

härmande. Läraren har internaliserat skolans normer och därigenom blivit lärare.

6
 Broady refererar till Hänsels avhandling (1975): Die Anpassung des Lehrers. Zur Sozialisation in der Berufspraxis. Weinheim

och Basel: Beltz-Verlag.
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Gunnel  Colnerud  och Kjell  Granström (2002)  skriver  om den kollegiala  lojaliteten inom

lärarkåren, och om hur denna, enligt författarna, har en förmåga att hindra lärare att göra en

markering mot eller visa att de tar avstånd från en kollega då denne handlar på ett sätt som

andra  lärare  uppfattar  som  ”dåligt,  inkompetent  eller  skadligt  för  eleven” (a.a.,  s.  169).

Colnerud och Granström menar att det handlar om ett val; vid etiska dilemman där elever och

lärare är inblandade kan läraren inte vara lojal mot båda parter. Ytterst menar de att konflikten

har sin grund i privatismen, isoleringen – eller vad man nu väljer att kalla den. Ingen har rätt

att hävda att den, bättre än någon annan, vet vad som är bäst för eleverna. Författarna menar

dock att denna legitimitet att ingripa blivit något starkare i och med tillkomsten av lärares

yrkesetiska riktlinjer, men att det fortfarande är svårt. De skriver att:

”En lärare i undersökningen beskriver hur hon efter att ha konfronterat en kollega ständigt

kom att bli påhoppad av denna kollega i konferenser och andra möten. Detta uppfattade hon

som en sorts hämnd.  Hon fick verkligen känna av effekterna av att  bryta den norm som

föreskriver att var och en ska sköta sitt.”

(Colnerud & Granström, 2002, s. 173)
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7. Resultat

I  detta  kapitel  presenteras  det  empiriska  materialet.  De  fem  intervjuerna  presenteras

sammanflätade på så sätt att samtalsämnen som kom upp i flera av intervjuerna relateras till

varandra.  Syftet  med  detta  är,  som  tidigare  nämnts,  att  öka  läsbarheten,  möjligtvis  på

bekostnad av objektiviteten då en presentation av var  och en av intervjuerna för sig  hade

skapat större utrymme för läsaren att själv dra slutsatser kring vilka teman och ämnen som

sammanfaller  i  de  fem intervjuerna.  I  framställningen nedan förekommer  dock utdrag  ur

transkriberingarna från de fem intervjuerna vilka avser  gestalta  en del av lärarnas åsikter.

Syftet med detta är att i någon mån ändock öka läsarens tolkningsutrymme kring vad som

behandlades i intervjuerna.

Resultatet  presenteras  nedan  i  kapitel  7.1  –  7.4.  Varje  kapitel  avser  anknyta  till  en

(7.1 Förväntningar på och föreställningar om lärare och 7.2 Att förhålla sig till förväntningar

och föreställningar) eller två (7.3 Kollegialitet) av de fyra frågeställningarna. Undantaget är

kapitel  7.4 Sammanfattning  av  resultatet eftersom  detta  är  en  sammanfattning  av  den

information som presenteras i de övriga kapitlen.  Precisering av vilken frågeställning eller

vilka  frågeställningar  som kapitlen  avser  behandla  sker  i  direkt  anslutning  till  respektive

kapitel. Kapitel 7.1 – 7.3 anknyter också till forskning i kapitel 6 på olika sätt, samt till olika

intervjufrågor  i  bilagan  Intervjuunderlag.  Också  när  det  gäller  detta  sker  en  närmre

precisering i anslutning till varje kapitel.

7.1 Förväntningar på och föreställningar om lärare

Detta kapitel avser besvara frågeställningen ”vilka förväntningar på och föreställningar om

lärare upplever de intervjuade lärarna finns?”, och kapitlet anknyter också till kapitel 6.1

(med  samma  rubrik  som detta  kapitel)  i  forskningsöversikten  ovan.  Underkapitlen  7.1.1

Förväntningar  på  och  föreställningar  om  lärare samt  7.1.2  Mediebilden  av  skolan  och

lärarna anknyter vidare till kapitel 6.1.1 och 6.1.2 med samma namn. Utifrån forskningen i
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dessa kapitel fördes nämligen diskussioner med lärarna i studien med utgångspunkt fråga 1-3 i

bilagan Intervjuunderlag.

7.1.1 Allmänna föreställningar om och förväntningar på lärare

Samtliga intervjuer inleddes med öppningsfrågan om det finns några allmänna föreställningar

eller fördomar om hur lärare är eller bör vara. Kristoffer och Vanessa tyckte inte det. Vanessa

påpekade att hon känner sig fri att utöva sitt yrke som hon vill, medan Kristoffer menade att

det inte går att tala om sådana fördomar om man inte samtidigt specificerar vem det är som

skulle  ha  dessa  fördomar.  Birgitta,  Nils  och Pernilla  pekade  emellertid  på några,  vad  de

upplevde det som, fördomar om lärare. Nils menade då att en lärare förväntas vara ”seriös”,

”humorlös”, ”sträng” och ”allvarlig”. Birgitta var inne på samma spår och menade att lärare

förväntas  kunna  bära upp  en roll där  hon eller  han kan vara  ”präktig”,  ”målmedveten”,

”snäll” och  ”kunna sin sak”.  Hon tillade att hon alltid  oroligt  sneglar över axeln,  för  att

förvissa sig om att det inte finns några föräldrar i närheten, när hon handlar på Systembolaget.

Pernilla hade dock en lite annorlunda utgångspunkt. Hon menade att allmänheten ifrågasätter

skolan som mest då människor upptäcker att skolan inte är likadan som när de själva gick där.

Hon beskrev därför vad hon menade var fördomen om att skolan är, eller åtminstone bör vara,

vad den alltid har varit. Detta, menade hon, beror på att människor upplever det som kunskap

som de själva har lärt sig är kunskap i skolan. Om skolan står för något annat kan det därmed

inte vara kunskap, resonerade hon.

Då intervjusamtalen fortlöpte under friare former kom jag och informanterna i flera fall åter in

på frågan om en mer allmän närmast odefinierbar förväntning på vad lärare är och/eller bör

vara. Birgitta och Kristoffer nämnde då, vad de menade var den orimliga förväntningen på att

lärare ska lösa mer eller mindre alla samhällsproblem. Kristoffer uttryckte det så här:

”Samhället tycker väl att vi ska vara några supermänniskor som lyckas fixa allting ungefär,

va.  [...] Nej,  så jag tycker förväntningarna som finns på oss är väl...  Det är ganska höga

förväntningar med tanke på hur pass bra betalt man får... [skrattar till]”
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Nils kom flera gånger in på detta att vara, som han uttryckte det, ”korrekt”. Han menade att

det egentligen förväntas av en lärare att hon eller han, mer eller mindre, kan stänga av sina

känslor för denna korrekthets skull. Vid ett tillfälle uttryckte han det så här:

”Om man nån gång har brusat upp, liksom, och reagerat känslomässigt på nånting... [...]

... då så kan liksom föräldrarna ta väldigt... illa vid sig: att man inte var korrekt, gjorde en

korrekt bedömning och så.”

De flesta av informanterna berörde också, på ett eller annat sätt, att en lärare från de flesta håll

förväntas vara extremt rättvis. Nils påpekade exempelvis att han som klassföreståndare måste

vara ”superduperrättvis” när han tvingas reda i konflikter. Rättvisa verkar dessutom vara ett

kriterium som också lärarna själva tycker att de bör uppfylla  för att vara goda lärare. Vad

rättvisa  är  förefaller  dock  något  mindre  självklart.  Pernilla  menade  till  exempel  att

svagpresterande elever inte blir hjälpta av att få samma uppgift hemskickad åtta gånger. ”För

du kommer inte få tillbaka den åttonde gången heller”, menade hon och betonade att dessa

elever måste hjälpas på andra sätt. Likabehandling är alltså inte liktydigt  med rättvisa för

Pernilla.  Vanessa menade  dock,  delvis  i  kontrast  till  detta,  att  styrdokument  och politiska

direktiv sätter käppar i hjulet för hennes rättvisa:

”Man får lägga all fokus på... svagpresterande. Det ska man inte använda, men de som är...

har svårt att nå målen. Det är ju dem som man får fokusera på. [...] Då missar man de andra.

[...]  Och sen får man se den tiden som blir över, och det är inte ofta det blir så mycket tid

över. [...]  För dem som är riktigt högpresterande. Nej. Så, så... Det är ju inte riktigt rätt!”

 

Vanessa gav starkt uttryck för hur hon slets mellan detta rättviseideal, i hennes tolkning, och

pliktkänslan.  Hon rättade ofta  sig  själv  med  uttalanden som  ”det  är ju  ändå ett  politiskt

beslut” och liknande, men för henne hade ett mer rättvist system varit att alla elever skulle få

ungefär lika mycket lärartid, och att fler då kanske skulle bli underkända. Om tiden ändock

skulle fördelas annorlunda menade hon att det skulle vara rättvisare att lägga mer tid på de

elever som faktiskt har en chans att nå målen, vilket Vanessa menade att alla elever faktiskt
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inte har.

För  Kristoffer  handlar  rättvisa  snarare  om de  sociala  aspekterna  av  läraryrket  än om de

kunskapsrelaterade – även om han förvisso också betonade sin tro på att eleverna hade fått

betyg på mer lika grunder om tolkningsutrymmet i betygskriterierna hade minskat. Det var

emellertid det sociala han talade om med störst entusiasm. Han betonade vikten av att vårda

relationen till varje elev, och att – i så stor utsträckning som möjligt – ta till vara elevernas

intressen i undervisningssituationer:

”Ja,  det  det  är svårt  att  nå eleverna.  Jag men-...  Lärarna  ligger på den  här  nivån,  och

eleverna ligger på den nivån. De har liksom ingen... Det finns inga gemensamma referens-...

Ibland så blir det visserligen så här samma referensram, men ofta finns inte det. [...] Och vad

händer då? Då blir det... De får ingenting... [suckar] De har ingenting gemensamt.”

Vanessa berörde rättvisa också ur ett annat perspektiv; lärare, menade hon, förväntas skapa

rättvisa i elevernas kamratrelationer. Vanessa påpekade vad hon menade var det omöjliga i

detta. Hon talade om att det enda möjliga för en lärare är att se till att alla har någon att arbeta

med under lektionstid, samt att, med hjälp av förekommande handlingsplaner och liknande,

förebygga  och motverka  mobbning.  Hon påpekade  dock  att  föräldrarna  dessutom brukar

förvänta sig att lärarna ska kunna bygga upp så goda relationen mellan ungdomarna att de tar

med sig de goda relationerna hem, så att de får kamrater också hemma. Detta menade Vanessa

är en omöjlig uppgift.

7.1.2 Mediebilden av skolan och lärarna

Med samtliga informanter talade jag om deras relation till den lärarbild de uppfattar förmedlas

via media. Att denna bild är ganska orättvis tyckte de flesta av dem, men de var oense om hur

sann bilden kunde anses vara. Pernilla tyckte egentligen inte att det viktiga är vad som skrivs.

Istället betonade hon vikten av att debatt om kunskap och om vad detta ska innebära ständigt
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förs i det offentliga. Nils menade att det som hörs på ledarsidor och i debattprogram på TV

och radio i stort sett är ett eko från skolminister Jan Björklund, som enligt Nils ”säger sina

tokiga  saker” och  beskriver  skolan  i  negativa  termer  för  att  möjliggöra  att  göra  skolan

strängare.  Nils  påstod att  han inte  kände  igen bilden av skolan såsom den förmedlas  via

media:

”Det känns inte som det är eh... min skola, eller...  [...] ... som man pratar om. [paus] För jag

tycker alltså att majoriteten av ungarna uppför sig väl och... Jag känner mig aldrig hotad,

eller utsatt, eller kränkt, eller... sådär...  [...]  Kepsgrejen tar de ju upp som ett stort problem.

Men det tycker jag: det är inget problem. [...] Och mobiltelefon var det ju för nåt år sedan,

som man... Som liksom var det stora problemet. Men jag tyckte inte det vara några problem.

[...]  Om man gör det till ett problem, så är det ett problem...[...]  Så... eh... i, i huvudsak så

tycker jag att skolan är bättre än sitt rykte. Eleverna är bättre än sitt rykte, och lärarna är

bättre än sitt rykte.”

Också Birgitta och Vanessa var  inne på att  bilden som förmedlas om skolan av media  är

orättvis, även om Vanessa också hävdade att det är ”samhällets spelregler, som de är idag, så

det får man finna sig i”. Birgitta var i större utsträckning inne på samma tankebanor som Nils.

Hon menade att det är väldigt lätt att sitta någon annanstans  ”och tycka och tänka” och ha

”noll koll på saker”. Birgitta argumenterade för att det är viktigt att fokusera på vardagen där

sanningen, så att säga, finns. Hon menade att man bara blir ledsen om man hänger upp sig för

mycket på skolans mediebild. Nils menade dock att ingen skribent som skriver att skolan är

en bra arbetsplats skulle bli tagen på allvar. Han menade att det inte är legitimt att tycka något

annat om skolan än att den inte duger som den är.

Några av lärarna var inne på att det  som de upplevde som den orättvisa bilden av skolan

kanske  beror  på  att  skolan inte  själv  lyckas  kommunicera  vad  modern undervisning  och

skolgång  innebär.  Flera  resonerade  kring  att  ”flumbegreppet”  när  det  gäller  skolan  fyller

funktionen av ett substitut för en förståelse av det mer abstrakta och svårgripbara i skolans

värld. Birgitta menade till exempel att:

45



”Men det är ofta de, skulle jag tro, som säger att det är flumskola, som är i min ålder... [...]

som hade en väldigt en väldigt strikt skola sådär. [...]  Tio glosor, ett kapitel från svenska till

engelska, och sen från engelska till svenska, och sen... om man kunde det så kunde man sitt.

[...] Då hade man lärt sig engelska, då. [...] Men nu lär man sig engelska på så många sätt,

då! [...] Och föräldrarna kanske inte förstår att man faktiskt lär sig till och med mer om man

läser en bok på engelska! [...] Eller att man eh... I min ungdom så hade man ett sånt stycke

historieläxa [måttar med fingrarna], och så läste man det. [...] Nu har man ett projekt... som

man lär sig... betydligt mer än att läsa det här... Men det tror jag inte att de som inte är i

skolan har riktigt fattat!”

Nils  argumenterade  på  ungefär  samma  sätt  som  Birgitta,  men  menade  också  att

”flumpedagogik” tjänar – och alltid har tjänat – det syftet i den offentliga debatten att måla en

ickeexisterande sanning om skolan för att legitimera de förändringar i skolan som man själv

skulle önska. Pernilla tyckte inte heller att skolan klarar att nå ut med information, och hon

menade därför att Lpo 94 borde sättas upp på reklampelare i städerna och annonseras om i

TV-reklamer. Hon argumenterade för att det inte går att ändra en allmän opinion som inte

blivit  informerad. Hon tyckte dock också att kunskapssynen måste diskuteras betydlig mer

också i skolan – så att skolans aktörer är överens om vilket budskap de ska gå ut med.

Lärarna  menade  att  flum också  kan  ha  andra  konnotationer.  För  Kristoffer  innebar  det

exempelvis att han tycker att kursplanernas målbeskrivningar är otydliga. För Pernilla innebar

det den osäkerhet och den ostrukturerade röra som uppstod i och med den nya läroplanens

införande – innan lärarna hade hittat  nya arbetsformer.  För Nils innebar det  att  inte  alltid

förstå syftet med projekt som skolans ledning bestämmer att skolan ska vara med i.  Också

Kristoffer och Birgitta var inne på detta skolprojekttema. Lärarna verkade mena att flum är ett

ord som används då de själva eller någon annan inte riktigt är säkra på vilket syfte som finns

med att utföra en uppgift.
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7.2 Att förhålla sig till förväntningar och föreställningar

Detta kapitel avser svara på frågeställningen ”hur förhåller sig de intervjuade lärarna till de

förväntningar och föreställningar som de upplever finns och hur tycker de att lärare  bör

förhålla  sig  till  dessa?” samt  till  teoriavsnitt  6.2  med  samma  rubrik  som detta  kapitel.

Frågorna  i  bilagan  Intervjuunderlag som  anknyter  till  kapitlet  är  nummer  4-9.

Underrubrikerna i detta kapitel utgår från tre ämnen som de fem lärarna tog upp gällande sitt

förhållningssätt  till  förväntningar  och föreställningar.  Samtliga  av de fem lärarna  berörde

dessa tre ämnena på olika sätt – med eller utan min styrning – och dessa har i presentationen

fungerat sorterande enligt kapitelindelningen i nästkommande stycke.

I kapitel 7.2.1 Att förhålla sig till föräldrars förväntningar presenteras de förhållningssätt som

lärarna  under  intervjuerna  gav  uttryck  för  att  de har  och vill  ha  till  elevernas  föräldrars

förväntningar på dem som lärare. I kapitel 7.2.2 Att  förhålla sig föreställningen om en god

lärare presenteras lärarnas egna föreställningar om vad en god lärare är och bör vara, samt hur

lärarna förhåller  sig  till  dessa.  I  kapitel  7.2.3 Att förhålla  sig till  ledning,  förvaltning och

politiker presenteras slutningen lärarnas resonemang kring sitt förhållningssätt till politisk och

administrativ styrning.

7.2.1 Att förhålla sig till föräldrars förväntningar

Vanessa, Birgitta och Nils beskrev att de kände sig stolta över att ha hittat ett sätt att vara som

de menade fungerar i  de allra flesta situationer.  Kristoffer menade däremot att varken han

själv eller  någon annan är  kapabel  till  ett  sådant  homogent  förhållningssätt.  Han menade

därför att han uppfattar många sidor av lärarjobbet som ett spel, och att spelet måste spelas

olika  beroende  på  vilken situation det  handlar  om.  Utåt  sett  handlar  det  om en fernissa,

menade han – något som egentligen inte finns om man skrapar på ytan:

”När vi sitter och käkar lunch ihop är vi på ett sätt... en lärare när man har föräldramöte,
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eller nåt sånt – som att mot föräldrar är man på ett helt annat sätt, liksom. [...] Att man, på

nåt sätt lägger på en liten eh ja, yta. En liten fasad, kanske. [...] Man får bete sig på speciella

sätt då. [...] Så jag tror att det är eh... olika personligheter nästan, egentligen.”

Också de andra lärarna talade, liksom Kristoffer,  om förhållningssätt och mer  eller mindre

uttalade strategier i förhållande till elevernas föräldrar, men ingen annan än Kristoffer yttrade

något  om att  detta  skulle  strida  mot  den mentalitet  som ”egentligen”  råder  bland  lärare.

Föreställningen om att man som lärare har ett sätt att vara – oavsett om det är i förhållande till

föräldrar, rektor eller elever – verkar ha betydelse för flera av lärarna (jämför kapitel 5.3.1

nedan). 

Birgitta trodde inte att förväntningarna på lärare hos elevernas föräldrar är speciellt höga. Hon

sa att hon föreställer sig att föräldrarna främst  vill att barnen ska ha det bra i skolan. Hon

tillade dock att de förstås också vill att deras barn ska lära sig något – även om hon inte trodde

att föräldrarna tycker att det spelar någon roll hur eller enligt vilka principer barnen lär sig

något.  Birgitta  menade  dock  att  detta  sista  förmodligen  håller  på  att  förändras  eftersom

föräldrarna  sedan  några  år  tillbaka  vid  varje  utvecklingssamtal  får  ta  del  av  skriftliga

anteckningar om vilka mål och kriterier som deras barn har uppnått. Birgitta menade att detta

är något positivt: att föräldrarna blir alltmer engagerade i sina barns skolgång.

Nils,  Pernilla  och Vanessa talade om hur de kunde känna sig i samtal med föräldrar.  Nils

menade att han aldrig känner sig illa till mods de gånger föräldrar har frågor om hans sätt att

undervisa, vilket också Pernilla menade. Nils hävdade dessutom att elevernas föräldrar borde

ha opponerat sig mer under den tid han arbetat som lärare om det skulle vara så att han hade

skött  sitt  arbete  illa.  Den enda av de  tre  som nämnde  att  hon hade  tyckt  det  hade  varit

obehagligt om någon förälder hade opponerat sig mot hennes sätt att arbeta var Vanessa. Hon

menade att detta ännu aldrig hänt henne och att hon inte ville uppleva det.

Vanessa föreställde sig att elevernas föräldrar främst har förväntningar på att deras barn ska få

så höga betyg som möjligt i skolan. Alltså trodde inte heller hon att föräldrarna förväntar sig

något speciellt vad gäller undervisning, måluppfyllelse och dylikt. Hon hävdade att många av

barnens föräldrar tror att skolan ser ut som den alltid har gjort  ”trots att det inte gör det,

men...”. Också  Pernilla  menade  att  barnens  föräldrar  i  stor  utsträckning  förväntar  sig  att
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skolan ska vara densamma som när de själva gick i den. Hon menade att föräldrarna till och

med ser skolans förändring som ett  hot  mot deras barns inlärning; fenomen, som Pernilla

menade  tillhör  ”den  gamla  skolan”,  omvandlas  av  barnens  föräldrar  till  symboler  för

kunskap. En sådan symbol menade hon är vad hon kallade för  ”rabbelläxor”. Att Pernilla

enligt egen utsago inte ger sina elever sådana, menade hon därför blir  en signal för många

föräldrar  att  deras  barn  inte  lär  sig  någonting  i  skolan.  Att  inte  kunna  rabbla  blir  för

föräldrarna  liktydigt  med  att  inte  lära,  menade  hon.  Emellertid  uttryckte  Pernilla  vid

upprepade tillfällen en önskan om att vinna föräldrarnas förtroende. Vid ett tillfälle uttryckte

hon det så här:

”När man har eh... föräldrarna på föräldramöte, så kan man ju ändå känna att... [paus] att

man känner  sig  eh...  proffsig,  och man  känner  sig...  Ja,  att  man  får den respekten från

föräldrarna, när man har nåt bra att att komma med... [...] ... när man faktiskt vet att så här

jobbar jag, och det lär sig eleverna bäst på. [...] [Jag frågar henne om hon känner att hon får

revansch då.] Ja! På nåt sätt så... [...] Lite så... Ja, ja det stämmer. Det känner jag nog.”

7.2.2 Att förhålla sig till föreställningen om en god lärare

Jag talade med lärarna om hur  de anser att  en bra lärare ska vara,  och om hur de själva

förhåller sig till denna föreställning. Kristoffer argumenterade då för att en bra lärare är en

trevlig lärare. Han gav uttryck för åsikten att många lärare tappar tålamodet för fort, vilket

enligt  Kristoffer  inte  är  någon  effektiv  strategi  vare  sig  i  inlärnings-  eller

effektivitetshänseende.  Kristoffer  uppfattade detta  som en åsikt  som han inte delade  med

andra lärare, men också Birgitta var inne på dessa tankar. I hennes fall handlade det emellertid

om att hon önskade att hennes trevliga sinnelag hade räckt längre tillsammans med eleverna;

hon menade att det är denna förväntning på lärare som hon uppfattar att det är svårast att leva

upp till. Intressant är då att det som Kristoffer nämnde som beundransvärt hos andra lärare –

men som han själv tyckte var svårt – var det att en del lärare, till synes utan ansträngning, kan

ha ett alldeles tyst klimat i sitt klassrum – något som Birgitta nämnde att hon upplevde att hon

var bra på.
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Nils och Kristoffer talade båda om att en god lärare ser lite mellan fingrarna när det gäller

regler som varken tjänar syftet att göra undervisningen bättre eller skapa bättre rättvisa mellan

eleverna.  Jag  uppfattade  att  det  handlar  om regler  som  styr  klädkoder  bland  eleverna,

huruvida de får tugga tuggummi på lektionstid, om mobiltelefoner ska lämnas i elevskåp och

liknande. Som jag uppfattade det menade de att om maktrelationen elev-lärare betonas mer än

absolut nödvändigt resulterar det i skolkande elever och/eller elever som egentligen inte vill

medverka på ens lektioner. Nils gav, i linje med detta, också uttryck för en förhoppning om att

hans elever uppfattar hans lektioner som roliga, och att det är viktigt att ibland våga ta sig

själv som exempel i undervisningen. Vanessa menade dock i motsats till  Nils,  att eleverna

skolkar mindre om läraren är mycket  noggrann med ordningsregler och till exempel alltid

låter  elever  ta  igen  tid  de  har  missat  genom sen ankomst  och liknande.  Överhuvudtaget

menade Vanessa att det är viktigt med den mer praktiska sidan av ”ordning och reda”. Hon

hävdade till  och med att också eleverna främst  prioriterar formella  aspekter i  skolan; hon

trodde nämligen att betygen är det som elever tycker är viktigast.

Birgitta menade att en riktigt bra lärare ska lära eleverna massor av saker. ”Jag kan inte vara

någon lektant” utbrast hon apropå att elever främst vill att en lärare ska vara snäll. Det gäller

att ändå lära dem saker, trots att de kanske inte inser förrän i framtiden att detta har varit bra

för  dem,  hävdade  hon.  I  övrigt  menade  Birgitta  dock  att  ”hon  inte  strävar  efter  något

speciellt” som skulle kräva någon speciell eftertanke på morgonen, som hon uttryckte det.

Nils och Vanessa menade att praktisk skötsamhet är nödvändig om man ska kunna betraktas

som en god lärare, medan främst Kristoffer gav uttryck för det överskattade i detta. Kristoffer

menade exempelvis att det är onödigt att fylla värdefull tid på möten och liknande med att älta

småsaker om hur vardagsrutiner ska skötas. Vanessa gav däremot uttryck för att fungerande

vardagsrutiner kan vara liktydigt med framåtskridande; om inte det enklaste sköts kommer

man inte heller vidare med något annat. Också Nils var inne på att detta med att  ”sköta sitt

jobb”, som han uttryckte det, i ganska hög utsträckning – åtminstone bland lärarna – anses

vara att kunna sköta just ”det vardagliga”:

”Man ser till  att undervisningen eh...  [paus]  sköts,  att eh...  [paus]  dörrarna blir  låsta, att
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ehm...  man  tar  ut  papper  ur  kopieringsapparaten  om  det  har  fastnat,  ehm...  man  fyller

kaffe-... kaffeapparten med kaffe...  [...]  ... på kaffeveckan. Nej, men det är många såna där

smågrejer som... [...] Nej, men att, att man sköter sitt jobb: det man är anställd för.”

Både Vanessa och Nils gav uttryck för att slarvighet är viktigt att sträva bort ifrån. Båda talade

också om att det i vissa situationer kan vara viktigt att påminna sina kollegor om att de bör

sköta (den praktiska sidan av)  sitt  arbete.  Ifrågasättandet  av en lärarkollega bör dock ske

diskret, och helst via insinuationer, såsom jag uppfattade det. Detta verkade emellertid vara ett

undantag för när lärarna tyckte att det kunde vara berättigat att gå in med pekpinnar (jämför

kapitel 7.3.1 nedan). Nils menade till exempel att det inte är lämpligt  att ifrågasätta någon

”rakt i ansiktet”, trots att han också menade att struntpratet om lärare som ”inte sköter sig”

kan synliggöra normerna för vad som är den minimuminsats som krävs för att bli accepterad

av sina kollegor.

Att  slita i det  tysta verkade lärarna också förknippa med föreställningen av en god lärare.

Birgitta menade exempelvis, i samband med att hon talade om mediebilder, att hon ”kämpar

här varje dag” och gör sitt  bästa, och att det därför kan kännas orättvist att det ändå inte

räcker.  Vanessa talade om att  de som  ”hela tiden knogar på [...]  och inte vågar säga så

mycket till cheferna”  inte får den bekräftelse som hon tyckte att dessa lärare är värda. Nils

uttryckte självironiskt, när han talade om en lärare som han menade har låg status, att han och

andra som ”gör våra normala braiga jobb, då... [...]  är  [...]  ju liksom i skuggan av denna

[paus]  gigant.” Pernilla  hävdade  också att  man inte får  ”slå sig  för bröstet”,  vilket  hon

kopplade till det  av henne uppfattade tabut om att lägga sig i någon annans undervisning.

Detta kan nämligen tolkas som ett ifrågasättande av någon annans undervisning, menade hon.

Hon upplevde också att  detta  bankande på bröstkorgen oundvikligt  är förknippat  med att

andra lärare skvallrar om en bakom ryggen.

Kristoffer var den enda av de fem som inte på något sätt gav uttryck för att läraryrket är ett

bitterljuvt slitgöra, en plikt eller liknande. Han menade tvärt om att läraryrket innehåller mer

frihet  och mer utrymme än de flesta andra arbeten. Denna åsikt menade han emellertid är

oerhört tabu:
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”Det är inte som att jobba i fabrik liksom, och det är inte som att... [paus] Ansv-... Du har inte

samma ansvar som en läkare och det är massa såna... [paus] Det är ett ganska glassigt jobb,

och det måste man acceptera att det är, men det är många som... Det är verkligen... Det får

jag inte säga! Det är en sak som man inte får säga! Du får inte säga ja,  men vi har det

ganska glidigt ändå. Det får du inte säga!  [...] Då, då... Det är nog den största tabun! Då blir

du utkastad!”

7.2.3 Att förhålla sig till ledning, förvaltning och politiker

Pernilla  talade  mycket  om  behovet  av  utveckling,  och  behovet  av  samtal  kring

utvecklingsfrågor – även om hon inte menade sig riktigt kunna föra den typen av diskussioner

med sina kollegor. Nils hävdade att utveckling i betydelsen ’förändring’ i sig inte har något

egenvärde, och att det viktiga är att ”man gör ett bra jobb”. Han menade att han känner ett så

stort tryck på att förändra sig hela tiden att ”om resultatet av förändringen blir en försämrad

undervisning och så, så... Så är det ändå bra att man har förändrat sig på nåt sätt”. Han

betonade  emellertid  också  att  förändringen  inte  heller  i  sig  är  något  negativt,  men  han

uppfattade kravet på förändring som överdrivet.

Vanessa menade att styrdokumenten tvingar henne att arbeta på ett sätt som hon inte riktigt

trivs med, men att detta är vad hon måste göra eftersom det är de politiska beslut som ligger.

Att  något  sådant  som förväntningar  från det  ena eller  det  andra hållet  skulle  kunna styra

hennes sätt att se på sitt yrke ville hon inte höra talas om, och då jag ställde frågor som hon på

något  sätt uppfattade hade en sådan baktanke slog hon dem omedelbart ifrån sig.  Att föra

skolan framåt menade Vanessa var liktydigt med att uppfylla rektorns önskemål, och med att

på andra sätt uppfylla sin plikt. Då Vanessa talade om skolutveckling gjorde hon dessutom så i

termer av politiska beslut och resurstillskott som hon hoppades på inför framtiden.

Också Kristoffer talade i relativt hög omfattning om att han kände sig maktlös under rådande

omständigheter – även om det  i  hans fall handlar om maktlöshetskänslor i  förhållande till

andra  lärare  också.  Kristoffer  talade  om att  lärare  förlorat  formella  maktbefogenheter  i
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klassrumssituationen, och att han därför kan känna sig maktlös inför eleverna. Han menade att

han inte har några andra sanktionsmöjligheter än tomma hot, eftersom, menade han, att det

inte  finns  något  stöd  för  att  verkställa  hot  i  förhållande  till  exempelvis  ordningsstörande

elever. Också detta bygger på den fasad som han känner sig behöva visa utåt, menade han.

Kristoffer menade, liksom Vanessa i viss utsträckning, att det hade blivit lättare för honom att

utföra sitt arbete om de politiska och administrativa förutsättningarna varit annorlunda. Han

argumenterade för att en konkretisering av betygskriterierna i kursplanerna skulle underlätta

en lärares arbete både vad gäller planering och betygssättning. Han vände sig dock inte bara

mot det han menade var alltför allmänt hållna kursplaner, utan menade också att språket är

alltför byråkratiskt.

Nils, Pernilla och Birgitta talade i högre utsträckning om mer lokala förutsättningar när det

gäller verksamhetsstyrning. De menade att barn- och ungdomsförvaltningen och -nämnden

har högt ställda förväntningar och krav i den kommun där skolan ligger. De var emellertid inte

överens  om huruvida  detta  är  något  positivt  eller  inte.  Pernilla  menade  till  exempel  att

politikerna i barn- och ungdomsnämnden är ”pigga på nya idéer” samt ofta och gärna är ute

och  besöker  skolor.  Det  hon  såg  som ett  hinder  för  politikerna  var  deras  ställning  som

förtroendevalda; de måste ta hänsyn till människors tankar om det som de upplever som flum

i skolan när det inte är som det alltid har varit, menade hon. Nils menade å sin sida att det som

han uppfattade som den allmänna konsensusföreställningen om att skolan är dålig tar sig i

uttryck  i  den lokala  politiken  i  form av  ”flummiga mål” som hamnar  på  skolan genom

rektorer och förvaltning. Målen, upplevde han, handlar nästan uteslutande om att lärarna ska

utvecklas och förändras; alltså duger inte ”det man har gjort de senaste fem åren”, som Nils

såg på det.

Nils trodde att också skolans rektorer känner ett utvecklingstryck från förvaltningen, vilket, så

att säga, går ut över lärarna. Han menade emellertid att utvecklingsarbetet i stort sett endast

handlar  om  pappersifyllande  som  aldrig  leder  någon  vart.  Birgitta  menade,  på  samma

pappersifyllartema, att hon känner det som att hon väntar på ett mirakel som aldrig kommer;

på vilket sätt leder ifyllande av papper till utveckling? undrade hon. Kristoffer menade, också

i detta sammanhang, att det som han såg som meningslösa studiedagar i stort sett är ett ”spel

för gallerierna”;  rektorerna låtsas att de bedriver  skolutveckling, och lärarna låtsas att  de
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utvecklas. Han menade att han egentligen aldrig får svar på hur han ska höja kunskapsnivån

på eleverna eller få dem att engagera sig mer. Dock hävdade han att han inte känner någon

större press på sig  att  själv  ta något  ansvar  för  att  verka enligt  eller utveckla mötes-  och

studiedagsintentioner.

7.3 Kollegialitet

Detta  kapitel  avser  besvara  frågeställningarna  ”Hur  upplever  de  intervjuade  lärarna  att

lärare förhåller sig till varandra, och vad anser de ger status och respekt hos andra lärare?”

(kapitel 7.3.1) samt ”hos vad eller vem söker de intervjuade lärarna stöd för att få sitt sätt att

se på det egna yrket bekräftat?” (kapitel 7.3.2). Kapitlet anknyter till forskning i kapitel 6.3

samt fråga 10-15 i bilagan Intervjuunderlag.

7.3.1 Hur lärare förhåller sig till varandra

Jag frågade samtliga av de fem lärarna om det fanns någon klassrumssituation då de fann en

annan lärares eller en annan vuxen människas närvaro besvärlig. Kristoffer menade att det

faktiskt finns ett rätt sätt på vilket man förväntas agera i en klassrumsituation, och att han

ibland  kan  känna  sig  ”upptäckt”  då  andra  lärare  kommer  in  vid  en  tidpunkt  då

klassrumsklimatet inte är sådant som Kristoffer menade att han föreställer sig att andra lärare

vill att det ska vara:

”Och vi kanske lek-... Jag kanske glider iväg med dem för att jag märker att de gör ingenting

nu ändå. Det kommer inte hända nånting. Men de frågar någonting, och jag svarar så börjar

vi prata om nånting. Och då så när andra lärare kommer in så känns det som att [paus] oj, nu

måste jag bete mig på ett annat vis. [...] Jag känner mig upptäckt då.”
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Birgitta, Nils och Vanessa menade att de för det mesta inte finns några fall då de känner sig

besvärade av andra vuxna personers närvaro, och jag uppfattade det som att det inte var utan

viss stolthet som de talade om detta. Birgitta hävdade till exempel att i hennes klassrum står

”oftast dörren öppen till korridoren” och att  ”alla kan komma in [...]  som vill komma in”.

Vanessa hävdade att hon aldrig någonsin har känt att hon har måst agera annorlunda i någon

annan vuxen närvaro, och att hon hanterar klassrumssituationen på samma sätt oberoende av

vilka som ingår i denna. Nils, slutligen, menade att han känner sig så trygg i sin lärarroll att

han inte tycker  sig  bli speciellt  påverkad av vem som än närvarar i  klassrummet.  Birgitta

nämnde dock, trots allt, ett exempel på när hon helst inte vill ha besök i klassrummet:

”Jo, så klart, de gångerna man känner att... Jag har inte klassen där jag vill ha den. [...] och

sen dyker det upp nån... och ser... eländet, eller vad man ska kalla det. [...] Då kan det vara...

men annars har jag inga problem med det så att... [Jag frågar om elände betyder att det är

stökigt.] Ja... och det inte funkar. ”

Den situation som Birgitta  kunde uppleva  som obehaglig  är  alltså egentligen samma som

Kristoffer  menade  att  han upplever  som obehaglig.  Den största  skillnaden  är  att  Birgitta

”helst [vill]  att  [...] [eleverna]  sitter stilla och är tysta [...]  och jobbar flitigt” – vilket hon

också menade att de gör för det mesta – medan Kristoffer menade att han ”kan leva med...

snack”. Båda var emellertid överens om att de upplevde att andra lärare tycker att det ska vara

lugnt och tyst i ett klassrum. Kristoffer menade dessutom att en lärare förväntas hålla sig till

ämnet, det som det för tillfället är bestämt att det ska handla om. Detta menade också Nils,

som sa att han som nyutbildad lärare kände sig  begränsad av närvaron av lärarkandidater,

elevassistenter och till och med av andra lärares barn som eventuellt skulle kunna skvallra om

honom för sina föräldrar.  ”Men det är... Det... har gått över”, menade han. Det som han då

menade begränsade honom var dock att  ”man skulle vara allvarlig.  Man skulle vara b-...

bara prata om det som man skulle prata om och sånt där”.

Pernilla funderade kring huruvida hon kan känna sig begränsad av någons närvaro ur ett annat

perspektiv  än de övriga lärarna gjorde.  Hon menade nämligen att  hennes egen entusiasm

faktiskt kan slå tillbaka på och begränsa henne själv i en del situationer. Hon menade att hon,

så att säga, uppfattar att hon ibland kan prata in sig själv i en återvändsgränd:
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”Alltså, det är ju inte det att katederundervisning ska försvinna helt och hållet. [...] Utan det

är klart att man måste ha både eh... föreläsningar och efterläsningar. [...]  För att befästa...

[...] ... deras kunskaper. [...]  Men att man jobbar med det, och sen att de själva jobbar med

det. Det är ju det som är. Det är ju inte bara det att man står och apar, men ibland så kan

man ha förespråkat det här [paus] eh... gruppdiskussioner, att eleverna hela tiden är med och

engagerade och lär sig på det sättet, och så står jag och har en ren katederundervisning... [...]

... och så kommer det in nån. [...] Eh... det kan ju vara lite pinsamt, kanske.”

På temat ”ideal” bad jag också samtliga av de fem lärarna att beskriva vad de uppfattar att en

lärare måste göra för att få status bland andra lärare. Kring detta hade lärarna mycket olika

idéer. Birgitta tyckte att frågan var svår att svara på, men hon landade till slut i att hon trodde

att alla lärare nog har ungefär samma status. Pernilla menade att den lärare har högst status

bland lärarna som är mest bildad inom sitt ämne, men hon invände samtidigt att  ”så är det

inte ute bland eleverna”. I samband med att jag försökte få Vanessa tala kring detta nämnde

jag ordet lärarideal varpå hon utbrast att ”det har vi inte här!”. Senare under intervjun talade

hon  emellertid  om  att  hon  uppfattade  det  som  orättvist  att  äldre  lärare  inte  får  mer

uppskattning för vad de gör i sitt arbete:

”Det gör faktiskt ett kanonjobb!  [...]  De anses nog eh...  stå och stampa på [paus]  samma

ställe. De är inte utvecklingsbenägna, och... sånt. [...] Det kan nog faktiskt både vara kollegor

och... ledning. [...] Men man bör... bör eh... ta till vara deras åsikter också. [...] Även om man

anser dem vara gamla och ha förlegade idéer!”

Hon menade att det som yngre lärare, vilket hon ansåg sig själv vara, är viktigt att ta till vara

den  kunskap  och  erfarenhet  som  hon  ansåg  att  äldre  lärare  har  –  främst  kunskap  om

bemötande av elever  och föräldrar.  Hon hävdade till  och med att  det  är  orättvist  – i den

individuella lönesättningen, som trots allt  inte har så många år på nacken bland lärare – att

erfarenhet inte ger några pluspoäng i lönekuvertet. Kristoffer hävdade däremot att det är de

äldre lärarna som har allra högst status inom kåren. Ju längre man har varit på ett ställe ”desto

mer har man att säga till om”, ansåg han. Han berättade att han i samtal med äldre kollegor

var tvungen att tillämpa strategier vilka gick ut på att tystna i rätt ögonblick för att undvika
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konfliktsituationer, vilket han ansåg vara en del av detta att han som ny på stället inte hade

någon talan. Dessutom hävdade han att äldre lärare redan tycker sig kunna allt  om vad det

innebär att vara en god lärare, och att detta till stor del gör det närmast ödesbestämt fruktlöst

att gå in i en diskussion. Kristoffer menade sig också vara övertygad om att status inom kåren

snarare innebär att  av andra lärare uppfattas som en trevlig  person än att  vara någon som

förmår uträtta underverk i klassrummet.

Såsom Nils talade om ideal uppfattade jag att han menade att den lärare som får någorlunda

hög status inom lärarkåren är den som inte sticker ut för mycket. Att hitta på ”tokiga projekt”

eller att diskutera sina idéer med rektorerna var enligt Nils förknippat med minuspoäng på

statusskalan i lärarkåren. Även Vanessa uttalade sig negativt om att ”springa och presentera

sitt  hos  chefen”,  vilket  hon  menade  tar  tid  och  ansträngning  från  den  egentliga

undervisningen. Pernilla gav inte exempel på fenomen som verkar utstickande inom kåren,

men hon talade metaforiskt om vad hon tyckte var begränsande med det som hon uppfattade

som en norm:

”Det står bara tre stycken i den andra båten, och det står fyrtio stycken i båten jämte. [...]

[Jag frågar  henne  om hon menar  att  det  handlar om samhörighetslängtan.] Ja,  det  är det

också, och sen att man slipper sticka ut! [...]  För det ska man ju inte heller göra! [...]  Jag

menar,  ställer jag mig i båten med tre människor,  så sticker jag ju ut lite grann. [...]  Och

kanske får stå till svars för... [...]  Och är jag då inte hundra procent säker på att jag... kan

övertyga de andra fyrtio i den andra båten... [...]  Då sätter jag inte min fot i den! [...]  I den

tre-... trebåten.”

Också Kristoffer gav uttryck för att han uppfattade att det  är viktigt  att passa in,  och han

menade  att  den  som  har  förmåga  att  ”vara  som  en  kameleont” är  den  som har  bäst

förutsättningar  att  få  status inom kåren.  Enligt  Pernilla  är  undervisningsval som syns utåt

också förknippade med att ha större förväntningar på sig att kunna motivera sin undervisning

än val som mer eller mindre går obemärkta förbi.  Pernilla menade sig också lägga mycket

energi på att förklara varför hon gör som hon gör i sin undervisning – såväl bland kollegor

som bland elever och föräldrar. Nils nämnde också Pernilla vid flera tillfällen under intervjun.

Hans tal om henne kunde stundom låta som motvillig beundran:
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”Även om många... säkert kan tycka att det är flummigt det som... som hon håller på med...

[...] ... så eh... Jag har eh... fullt förtroende för Pernilla, och att hon... [...] ... får till det, till

slut i iallafall... [...] Henne pratar man inte skit om! [skrattar till] [...] Nej, men hon är... Hon

kommer säkert att klara av det! Men det är ändå liksom, så... jobbar inte jag.”

Samtliga av de fem informanterna talade på ett eller annat sätt om att det i de allra flesta fall

inte är lämpligt att ifrågasätta en annan lärares undervisning. Denna olämplighet uppfattades

emellertid på olika sätt av de fem lärarna. Birgitta hävdade att det hela är mycket enkelt – det

handlar om respekt:

”Därför vi tycker väl allihopa att... vi gör rätt... [...]  Att det sen skulle komma någon som

säger ... så här gör vi inte! [...]  Jag vet inte vart det skulle leda. [...]  För det är respekt för

varandras ämnen... och sätt att jobba.”

Vanessa konstaterade att konflikter är något  som hon uppfattar att  lärare försöker undvika

sinsemellan,  men  hon menade  också  att  arbetslagskonflikter  är  mer  accepterade  och inte

undviks i lika hög grad. Kristoffer återvände under flera tillfällen under intervjun till att han

trodde att de andra lärarna tyckte att hans åsikt inte riktigt räknades eftersom han är ny i yrket.

Han berättade, som nämnts, också om strategier han använder för att tystna i lärarrummet för

att undvika konfrontationer – till skillnad från Birgitta uppfattade han alltså samtalsämnen om

den andres undervisning som påtagligt tabu, och han menade sig därför få tänka aktivt på att

undvika vissa samtalsämnen för att kunna hantera vardagliga situationer. Han menade att han

inte  ”vill utforska” vad som skulle  hända om han faktiskt gick in i en konfrontation. Inte

heller  Pernilla  sa  sig  vilja  gå in  aktivt  i  konfrontationer  med  andra  lärare,  även om hon

menade att detta hämmar  skolans utvecklingsmöjligheter  och att  det  är något  som  ”lever

kvar” snarare än något som fyller en reell funktion. Pernilla menade sig dock ha utvecklat

strategier för att hantera sin vardag – men strategier av ett annat slag än Kristoffer gjort:

”Kommer man med nåt nytt... så ska man smyga in det! [...] Väldigt försiktigt! Och helst ska

det inte smygas in... från några kollegor... [...] ... utan helst så ska det komma som små, lätta
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direktiv uppifrån. [...] Så man kan få... eh... alltså hela lärarkåren kan få pusta och stöna: åh,

nu kommer här nåt nytt igen, höhöhö! [...]  Och sen eh... så smygs det in, och på tre år har

man förändrat... [...] ... alltså, hur mycket som helst... [...] ... utan att de själva vet om det!”

7.3.2 Att söka stöd i sitt arbete

Både Birgitta och Vanessa talade sig varma för den oerhörda trygghet som de menade att de

upplever  genom att  deras  arbete  blivit  organiserat  i  arbetslag.  Vanessa  ifrågasatte  under

intervjun sin motfråga till sig själv huruvida det kan vara negativt att dela allt  – också det

privata – inom arbetslaget, men hon avbröt omedelbart sig själv med orden: ”Nej, det är det

inte. Det är en fördel.”. Birgitta jämförde till stor del arbetslagsarbetet med hur hon upplevt

sitt arbete innan arbetslagens existens. Hon menade att hon som slöjdlärare förr ofta kunnat

känna sig väldigt ensam, men också att det tidigare inte var lika legitimt att erkänna att en

ensam lärare inte kan klara alla problem själv:

”Därför nu, nu kan man, så att säga, komma hit och säga nu tycker jag... nu vill jag bara gå

hem! [...]  Men det hade man aldrig kunnat för tjugo år sen. [...]  Högst kanske berättat det

hemma... [...] ... till familjen då, att jag är jättetrött. Nu vill jag inte vara där! [...] Men aldrig

någonsin att man hade berättat... absolut inte till nån annan!  [...]  Det förväntades att man

klarade alla världens problem själv.”

Nils betonade inte tryggheten i arbetslaget på samma sätt som Vanessa och Birgitta, men han

menade  ändå  att  han kände  att  han hade  sina  kollegor  i  ryggen i  sitt  sätt  att  tänka  och

resonera. Han verkade dock främst söka denna bekräftelse hos samåkningskamrater och en

del kollegor vilka han ibland sa sig träffa efter jobbet för att gå ut och – som jag uppfattade att

Nils menade – dricka öl och skvallra om andra kollegor. Som redan nämnts menade Nils att

detta skvallrande främst berörde slarviga kollegor. Nils, Vanessa och Birgitta gav alla, på ett

eller annat sätt, uttryck för att slarvighet är något som lärare bör sträva bort från. Som uttalat

tabu nämnde också samtliga av de fem att trakasserande och misshandlande av elever är. Lika

överens var de dock om att de inte kunde komma på något i själva undervisningssättet som av
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någon annan lärare skulle kunna uppfattas som tabu.

Vad gäller möjligheterna att söka bekräftelse hos just andra lärare verkar en kännedom om

historien  också  ha  betydelse  såsom  flera  av  lärarna  beskriver  det.  Kristoffer  menade

exempelvis att han ibland upplevde att hans ickekunskap på detta område stängde honom ute

– att inte känna till vad andra lärare gjort och sagt gör att man knappt kvalificerar sig att tala

med dem, menade han. Trots att det handlade om intervjusituationer kommenterade flera av

lärarna också mina motfrågor under intervjuerna just med kommentarer om att jag inte varit

på  skolan  så  länge  och  därför  rimligtvis  inte  kan  känna  till  vilka  förhållanden  som

”egentligen” råder. Detta sätt att resonera framkom alltså trots att både jag och lärarna förstås

var införstådda med de speciella omständigheter som omger en intervjusituation.

Nils och Vanessa – men också Kristoffer (även om han inte sa sig hålla med) – talade om en

lärare på skolan som de alla ansåg hade mycket låg status. Nils och Vanessa menade att detta

borde förklaras med de så kallade  stora projekt  som denna lärare drev, att  projekten fick

uppbackning  av  rektorerna  (vilket  de  inte  ansåg  sig  förstå),  att  Nils  och  Vanessa  inte

uppfattade att denna lågstatuslärare klarade av att slutföra projekt av denna storleksordning

samt  att  de  ansåg  henne  vara slarvig  med  praktiska  saker.  Att  lärare  ibland  misslyckas  i

klassrummet i undervisning som inte syns lika tydligt bland andra lärare var det emellertid

ingen av lärarna som talade om som ett problem.  Ingen beskrev heller  vad det egentligen

innebär att lyckas eller att misslyckas i sin undervisning. I vilket fall som helst beskrevs denna

lärare alltså som symbolen för en lärare som inte vet hur man som lärare ska sköta sitt jobb.

Nils  uttryckte emellertid  att  om hon  hade  kunnat  förklara  sin  undervisning  för  de  andra

lärarna kanske hon hade blivit mer accepterad för det hon gör.

7.4 Sammanfattning av resultatredovisningen

Lärarna i denna studie upplever att  det  finns förväntningar på dem som lärare att ständigt

uppföra sig, att vara rättvisa samt att vara ordningsamma. Mediebilden av skolan och lärarna

anser de är orättvis, och de har svårt att känna igen sig i denna verklighetsbeskrivning. De
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föreställer sig att elevernas föräldrar har relativt låga och gammaldags förväntningar på dem,

men de är ändock måna om att ha ett bra förhållande till dem. En god lärare anser de att man

blir, i synnerhet i andra lärares ögon, genom att smälta in i gruppen, vilket kan uppnås genom

att bedriva undervisning som förblir  osynlig för kollegorna samt genom att sköta praktiska

småsaker i och omkring det egna arbetet. Att prata om den egna undervisningen med rektorn

anser de är tabu inom kollegiet, och politisk och administrativ styrning bör bemötas med viss

skepsis. Att i klassrummet hålla sig till ämnet och där eftersträva relativt lugn är viktigt i en

undervisningssituation, och förmågan att välkomna andra i det  egna klassrummet  värderas

högt. Lärarna menar sig undvika att gå in i konflikter med varandra, men de söker ändå stöd

hos kollegor för att få sättet att se på yrket bekräftat.
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8. Analys

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet såsom det framställs i kapitlet  7. Resultat

med hjälp av denna studies teoretiska analysverktyg, vilka utgår från Berger och Luckmann

och presenteras  i  kapitlet  2. Den  sociala konstruktionen av lärarrollen  (se s. 8 ff.).  Detta

kapitel  anknyter  således  direkt  till  studiens  syfte,  och  avser  därmed,  med  hjälp  av

socialkonstruktivistisk metod, synliggöra normer och mönster som framträder i det empiriska

materialet.

Kapitel  8.1 Institutionen och den institutionella logiken  är en analys,  utifrån termerna som

presenteras i kapitel 2.1 med samma namn, av kapitel 7. Resultat. I kapitel 2.1 presenteras de

termer som används i analysen i kapitel  8.1. På samma sätt är förhållandet  mellan kapitel

8.2 Roller  och  2.2 Roller, mellan kapitel  8.3 och  2.3  (”Legitimering genom subjektiva och

intersubjektiva  processer”)  samt  mellan  kapitel  8.4  och  2.4 (”Typer”).  I  kapitel

8.5 Sammanfattning av analysen sker slutligen just en sådan.

8.1 Institutionen och den institutionella logiken

Skolan som institution anses vara samhällets universalverktyg för lösning av samhällets alla

problem.  Detta, anser jag,  präglar den syn som lärarna i denna studie har på sitt  yrke,  sig

själva och på varandra. Lärarna uppger att de tycker att media ger en orättvis bild av skolan,

att ledningen vill att de ständigt ska förändras – och att de därmed uppfattar att det arbete de

utför inte duger – att föräldrarna vill att skolan och lärarna ska stå för utopisk rättvisa och

korrekthet  o.s.v..  Skolan kan aldrig  duga eftersom skolan måste vara  perfekt.  Skolan kan

heller aldrig leva upp till de förväntningar som finns på den, eftersom skolan ska lösa alla

samhällsproblem.  Detta  är en viktig  del av den institutionella  logiken, och något som jag

anser formar skolans självbild och normer i allra högsta grad (jämför kapitel 6.1.1 Allmänna

föreställningar om och förväntningar på lärare ovan).
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Förväntningarna på perfektionism sätter upp regelverk för hur arbetet i skolan kan utföras.

Lärarna kan inte i alla  situationer stå till  svars för att de inte är perfekta; därför måste de

tillämpa vissa strategier för att gå runt  detta. Med andra ord måste de hitta rutiner för sitt

arbete  vilka,  enligt  Berger  och  Luckmann,  krävs  för  att  upprätthålla  den  institutionella

logiken.  Genomskinliga  och/eller  synliga  undervisningsstrategier  öppnar  lärares  fel  och

brister för allmän beskådan, vilket således utmanar bilden av perfektionism. För att undvika

detta blir  således själva undervisningsförfarandet ett samtalsämne som är kringgärdat av en

rad regler. För att undvika att avslöja den andres undervisningssätt som ickeperfekt skapas en

logik där frågor om den andres undervisning måste ligga på ett mycket ytligt plan. Frågor som

kan uppfattas som kritiska är direkt tabu. Detta, menar jag, är anledningen till att lärarna inte

heller vare sig vill se eller höra talas om någon annans undervisning; det blir då uppenbart att

denna  inte är  perfekt,  och ett  sådant  avslöjande skulle  också utmana  en föreställning  om

perfektionism i allmänhet, vilket i förlängningen alltså också berör och ifrågasätter den egna

lärarrollen och de grunder som denna bygger på.

En institution som förväntas vara perfekt måste kunna bevisa att den också är detta. Att lärares

arbete idag är mer mångfasetterade – och därmed mer svåröverblickade än de traditionellt

varit  –  gör  detta  arbete  mer  svårgripbart  för  en  utomstående.  Jag  vill  hävda  att  skolans

bevisbörda  därmed  blir  tyngre;  att  legitimera  det  egna  arbetet  och  arbetssättet  låter  sig

knappast göras i en eller ett par meningar. Kommunikationen blir lidande, och skolan anses

vara flummig, principlös eller kanske till och med stå för något annat än kunskap. En del av

lärarna i studien nämner också att skolans problem är att den inte lyckas kommunicera vad

den egentligen håller på med, vilket gör att någon annans bild av skolan blir rådande.

Ett sätt att svara upp mot flumbilden av skolan tycks vara att betona struktur och ordning. Att

inte hålla sig till det ämne som för tillfället ska behandlas i en undervisningssituation tycks

exempelvis vara förknippat med pinsamhet om någon annan lärare skulle komma in; kanske

är det så att nyutbildade och yngre lärare förväntas leva upp till detta mer än äldre, eller också

kräver det bara större ansträngning som ny lärare att leva upp till de förväntningar som finns.

De äldre lärarna menar  sig  vara på samma (ordningsamma men avslappnade)  sätt  oavsett

vilken kontext som för tillfället omger undervisningen, medan främst Kristoffer menar att han

hela  tiden måste anstränga sig  för  att  göra rätt,  vilket  han till  viss  del  upplever  som ett

63



skådespel. En elak tolkning skulle kunna vara att de äldre lärarna alltid håller sig till normen,

och därför aldrig behöver vara rädda för att bli avslöjade med att göra något illegitimt. Den

som alltid håller sig till saken, är noggrann med ordningen och ljudnivån och som alltid ser ut

att ha femton bollar i luften när någon annan stövlar in behöver aldrig vara rädd för besök,

eftersom  denna  lärare  aldrig  bryter  mot  den  institutionella  logiken  och  således  alltid

omfamnar sin roll.

Som nämnts tidigare i denna uppsats finns det hundratals sätt att lösa varje potentiellt problem

i varje potentiell situation. Problemet är att det kräver mycket tid och energi att lösa problem

som ligger  utanför  inarbetade  (d.v.s.  habituerade)  tankemönster.  Det  kräver  alltså  mindre

energi att låta bli att fråga om andras undervisning, att arbeta mycket hårt (eller åtminstone

tala om att  man arbetar  mycket  hårt),  undervisa  på ett  ”osynligt  sätt”,  visa att man är en

prydlig och ordentlig lärare o.s.v. än att göra på andra sätt. För att hålla det till Berger och

Luckmann ger alltså detta upphov till rutiner vilka bygger upp institutionen skolan. Lärare

som  inte  på  ett  relativt  enkelt  sätt  kan  visa  sin  duglighet,  präktighet  eller

undervisningseffektivitet måste därför göra detta på annat sätt, till exempel genom att – som

Pernilla – tala om sin undervisning och sitt arbete och på så sätt visa hur hon förhåller sig till

den institutionella logiken. Det kan alltså vara så att mer traditionella sätt att undervisa – t.ex.

rabbling och regelrätta kunskapsprov – faktiskt gynnas i en institution som har krav på sig att

på ett relativt överskådligt sätt kunna visa på sin effektivitet och sin duglighet.

Den gamla Wallenbergsdevisen ”att verka men inte synas” verkar överhuvudtaget vara starkt

närvarande i lärarnas sätt att resonera kring sitt  arbete. Den lärare som på något sätt skulle

kunna avslöjas ligga på latsidan skulle kunna utmana institutionen; då skulle det inte längre

gälla att lärarna – men inte media – vet hur det ”egentligen” är i ”verkligheten” där lärarna

verkligen gör så gott de kan varje dag och till varje pris. Det gäller att verkligen arbeta hårt,

men eftersom detta måste kombineras med perfektionismen måste detta ske i det tysta, för att

inte bilden av det perfekta ska förstöras. Konsekvensen blir att det blir illegitimt att berätta om

sitt arbete för chefen eller att berätta alltför utförligt om det egna arbetet för sina kollegor.

Vidare skulle man kunna tänka sig att detta i sin tur gör att talet om att ”det är mycket att

göra” blir ett sätt att berätta om den egna dugligheten utan att bryta mot normen: ett sätt att

skryta utan att göra det. Slutligen skulle man kunna tänka sig att det är vikten av detta hårda
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tysta arbetssätt  som faktiskt  gör det  legitimt  att insinuera för  andra lärare att  de bör hålla

ordning på sig själva och sin undervisning. Detta anser jag dock bör tolkas som att principen

om ordning och prakt, i skolans institutionella logik, överordnas principen om att inte lägga

sig i den andres undervisning.

I skolan, som i alla andra institutioner, gäller också att det som har varit har betydelse för det

som är. Den som har tillskrivits rollen som kontralärare (se nedan) inom lärarkollegiet har inte

samma makt och inte samma möjlighet att påverka gruppen i sin helhet. För den som kommer

in utifrån är inte dessa hierarkier synliga. Det verkar till och med finnas en poäng med att

faktiskt uttala detta explicit. Två av lärarna i studien gjorde just detta under intervjuerna; de

menade att det är förståeligt att jag – trots att jag befann mig i intervjusituationen i egenskap

av intervjuare – hade ringa förståelse för det de talade om. De ansåg det ha betydelse att min

erfarenhet från skolan var begränsad, och att jag skulle bli tvungen att förlänga min vistelse

där för att kunna ”se” samma saker som lärarna själva ansåg sig se.

8.2 Roller

Lärarna i denna studie beskriver sitt förhållningssätt till det de upplever som en norm i skolan

på mycket olika sätt. Vanessa försvarar sig med utropstecken varje gång hon anar att jag är ute

efter något som har att göra med hur hon påverkas av det outsagda. Birgitta förvånas över

mina frågor, och menar sig ha funderat väldigt lite i dessa banor. Nils beskriver förväntningar

på lärare med distans emellanåt, men agerar ändock enligt dessa förväntningar i stort enligt

det han berättar. Kristoffer har problem med att förstå de förväntningars som finns, men han

är  samtidigt  mån  att  bli  accepterad  av andra  lärare.  (Alltså  tillämpar  Kristoffer  en slags

rollabsorption i Anders Perssons mening, se kapitel 2.2. ovan.) Pernilla, slutligen, ser normer i

allt och beskriver sin verklighet snarare utifrån detta än utifrån sina faktiska upplevelser. Om

det finns en norm eller social ordning i skolan – borde inte denna då vara klart uttalad bland

alla lärare?

Jag vill hävda att  normen – den sociala ordningen – gäller  på lika villkor för samtliga av

65



lärarna, men att det inte är självklart hur de förhåller sig till denna. Lärarna kan välja att spela

lärarrollen med distans, eller att totalt omfamna den. Ju mer distanserat de väljer att förhålla

sig till normen, desto mer kunskap krävs dock om den, vill jag hävda. Däremot tror jag att det

är möjligt att omfamna rollen oavsett om man har kunskap om dess villkor eller ej. För att

kunna  säga  något  om huruvida  lärarna i  denna  studie  omfamnar  eller  distanserar  sig  till

lärarrollen, måste det dock först redas ut hur begreppet lärarroll ska förstås mot bakgrund av

informationen i kapitel 7.

Rollen motsvarar som nämnts institutionen på individnivå, och de regler som omgärdar rollen

krävs för att institutionen ska kunna upprätthålla sin makt. En perfekt institution måste därför

ha perfekta representanter. Lärarna i denna studie menar bland annat att slarv och slapphet

inom kåren uppfattas som något som utmanar konsensus om hur en bra lärare bör vara; vilket

alltså bör innebära att det ingår i en lärares roll att vara ordentlig och ordningssam. Den som

anses kunna ordna allt måste uppföra sig på ett visst sätt. Den som på allvar vill svara upp mot

denna förväntning kan inte ge intryck av att vara ostrukturerad, godtycklig eller flummig. Just

därför anser jag att denna sistnämnda ”sämre” lärarbild också behövs. I många fall beskriver

också lärarna,  på detta sätt, vad en lärare är eller bör vara genom att beskriva det som en

lärare inte är eller bör vara. Med utgångspunkt i detta, och för att möjliggöra en överblick av

det som ur materialet framträder om lärarrollen har jag därför nedan sammanställt en lista av

motsatspar, vilka avser vara ett koncentrat av det som lärarna i studien beskriver som en god

respektive en icke god lärare. Denna lista är inspirerad av Lévi-Strauss tankar och ska ses som

en hypotes om två lärarroller enligt de principer som beskrivs i kapitel 3 ovan.
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Läraren Kontraläraren

Allvarlig Leksam
Sträng Slapp
Seriös Ansvarslös
Präktig Oberäknelig
Målmedveten Obeslutsam
Tålmodig Ivrig
Kunnig Inkompetent
Bildad Obildad
Korrekt Ignorant
Förnuftig Känslosam
Rättvis Godtycklig



Både ”läraren” och ”kontralären” ska ses som roller. Det bör dock återigen understrykas att en

roll inte har någonting med ”varat” eller identiteten att göra; en roll är en uppsättning regler.

Dessa regler är emellertid normerade för hur en lärare, i det här fallet, bör vara. Reglerna för

kontraläraren  ska  därmed  ses  som  ”kontraregler”.  Syftet  med  att  tillskriva  någon

kontralärarens egenskaper  blir  därmed ett  sätt  att  understryka sin  egen icketillhörighet  till

denna kategori. De två kategorierna ska alltså ses som ömsesidigt uteslutande; man blir lärare

genom att inte vara en kontralärare. De två rollerna konstitueras mot varandra.

Läraren och kontraläraren har förstås inte samma status. Däremot förlorar, såsom jag ser det,

lärarrollen sin mening om den inte har kontraläraren att kontrastera mot. Emellertid, menar

jag, att den som av sina kollegor tillskrivits rollen som kontralärare ställs i en försvarsställning

då hon eller han väljer att agera på ett sätt som kontralären inte anses skola göra. Detta kan

kanske förklara varför Pernilla känner sig upptäckt då hon föreläser för eleverna; då låter hon

inte eleverna styra allt, och därmed kan hon inte mena allvar med att ifrågasätta lärarrollen. Är

hon inte  kontralärare  måste  hon vara  lärare.  För  att  Pernilla  ska  kunna  hålla  distans  till

rollerna  tror  jag  också  att  det  krävs  en  medvetenhet  om vad  lärarrollen/kontralärarrollen

innebär – vilket jag anser att Pernilla ger uttryck för, även om hon gör det i andra termer än
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Duktig Oskicklig
Pregnant Flummig
Tydlig Svävande
Ordningssam Oorganiserad
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Konsekvent Principlös
Fokuserad Tankspridd
Strikt Slarvig
Håller sig till undervisningstemat Låter eleverna styra allt.
Erfaren Orutinerad
Redbar Fjäskig
Skötsam Försumlig
Strävsam Lat
Flitig Bekväm
Undervisar (osynligt) i klassrummet. Utför undervisning som syns utåt.
Återhållsam Skrytsam
Samlad Splittrad
Rår över sig själv Låter sig styras av andra.



vad som presenteras här. Att välja annorlunda kräver dels att man känner till vilka val som

anses stå till buds och dels att man motiverar sina val i en annan riktning men att motiveringen

sker utifrån den logik som finns i de regler som omger rollerna.

I  det  här  sammanhanget  kan  det  vara  intressant  att  ta  upp  lärarnas  olustkänslor  inför

mediebilden av skolan och läraren. Skolan beskrivs, enligt lärarna, i media som flummig och

slapp, och enligt Lilja (2008) beskrivs lärarna som inkompetenta för det uppdrag de är satta

att utföra.  Det skulle kunna vara så att den bild  som ges av läraren i media,  egentligen är

bilden av kontraläraren. Den lärare som definierar sin yrkesroll utifrån bilden av läraren i

kontrast mot kontraläraren borde då reagera mot en sådan beskrivning. Det är också möjligt

att om lärarna upplever att media levererar en bild av läraren som en kontralärare, får det dem

att hålla ännu hårdare fast vid bilden av läraren i meningen lärarrollen.

Utifrån bilden av läraren och kontraläraren anser jag att det är lättare att se närmare på hur de

fem lärarna i denna studie förhåller sig till sin lärarroll.  Ingen av lärarna kan helt och fullt

sägas vare sig  omfamna eller distansera sig  till  lärarrollen.  Viktigare är dock att ingen av

lärarna försöker omfamna kontraläraren – beskrivningen av denna typ av lärare tjänar alltså

ett  annat  syfte  än att  utveckla den egna  yrkesrollen.  Jag  anser  det  inte  vara  fruktbart  att

beskriva hur var och en av lärarna förhåller sig till rollerna och i vilken grad de omfamnar

eller distanserar sig. För att ändå visa hur en enskild lärare skulle kunna resonera kring den

egna lärarrollen väljer jag dock att exemplifiera med Pernilla.

Pernilla  anser  jag  vara  den  av  lärarna  visar  mest  medvetenhet  om  hur  en  bra  lärare

”egentligen” ska vara (d.v.s. att en lärare bör omfamna lärarrollen och vad detta innebär), och

hon är också den som tydligast distanserar sig från lärarrollen. Det betyder förstås inte att hon

istället omfamnar kontralärarens roll, vilket innebär att hon ständigt måste motivera hur hon

tänker för att berättiga sitt arbete. Annorlunda uttryckt måste hon tala om hur hon förhåller sig

till den institutionella logiken för att de andra lärarna ska acceptera att hon bryter mot denna.

Total  ignorans  mot  den sociala  kontrollen  skulle  nämligen  göra att  hon  skulle  lägga  sig

närmre  kontralärarrollen.  Detta  är  förmodligen en strategi  som den  lärare,  som lärarna  i

studien talar om som ett avskräckande exempel, använder. Om lärarna uppfattar denna lärares

förhållningssätt som ignorant mot institutionens logik kan detta också vara en orsak till att de i

hennes fall faktiskt anser sig få bryta mot regeln om att man inte får lägga sig i någon annans
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undervisning; att insinuera att hon borde hålla ordning på sina praktiska saker blir därmed ett

mer påtagligt sätt att utöva social kontroll.

8.3 Legitimering genom subjektiva och intersubjektiva processer 

Genom de subjektiva processerna ger lärarna sitt yrke en mening. Det viktiga är att göra ett

bra jobb, menar flera av dem, vilket syftar på att det inte endast är att till punkt och pricka

uppfylla ledningens önskemål som räknas (delvis med undantag av Vanessa). Att göra ett bra

jobb verkar inte heller handla om undervisning, utan snarare om att lyckas förmedla en bild av

sig själv som duktig, flitig och, inte minst, ordentlig.  Legitimeringen sker – via subjektiva

processer  –  genom att  lärarna tycks vara relativt  överens om detta.  Den sker  dock också

explicit genom att lärarna bekräftar varandra i sitt sätt att se på det egna yrket, det vill säga

intersubjektivt. Dessa intersubjektiva processer verkar inom arbetslagen, där det verkar vara

viktigt  för  lärarna att  vara relativt  överens om vad som är viktigt  och mindre viktigt  i  en

lärares arbete, samt på fritiden under mer informella former tillsammans med lärarkollegor.

Genom dessa processer bekräftar lärarna varandra i sina åsikter, och det sker på så sätt både

legitimering av institutionens sociala kontroll och habituering i lärarnas sätt att se på sitt yrke.

Legitimeringen av institutionens sociala kontroll sker dock på flera sätt såsom det framträder i

materialet. Tydligast är kanske de legitimeringsprocesser som innebär att lärarna är överens

om att vissa saker är viktiga, utan att egentligen veta vad det är de är överens om. Lärarna är

exempelvis överens om att rättvisa är något som är viktigt i skolan, men när de ombeds tala

om vad rättvisa innebär gör de det på helt  olika sätt. Det handlar alltså om parallella men

oförenliga  subjektiva  processer.  På  samma  sätt  sker  dessa  processer  genom att  lärarna  i

studien är överens om att lärare helst inte bör lägga sig i någon annans undervisning; de är

oense om huruvida detta är något positivt eller inte samt vad denna outsagda regel beror på.

Legitimeringen ligger dock i den (felaktiga?) konsensus som finns om de här sakerna.  Så

länge  lärarna  är  angelägna  om att  upprätthålla  strukturerna  i  den  institutionella  logiken

behöver regeln inte heller legitimeras explicit, vilket också skulle kunna vara en förklaring till

lärarnas  mycket  olika  motiveringar.  Legitimeringen  sammanfogar  lärarnas  egentliga

oförenliga åsikter, vilket därmed verkar ytterligare likriktande. Det sker alltså paradoxalt nog
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en habituering genom denna oförenlighet.

De fem lärarna i  studien är  olika  mycket  aktiva  i  sökandet  efter  varandras  bekräftelse.  I

synnerhet Pernilla säger sig få den bekräftelse hon söker på andra håll än inom lärarkåren.

Eleverna är viktigast när det gäller detta, menar hon. Återigen kräver detta av Pernilla att hon

reflekterar över förutsättningarna för att göra detta val – vilket bekräftas i hennes tal om att stå

väldigt få i en båt medan resten av lärarna står i en annan. Lärarna fördömer också sådant som

att söka sin bekräftelse hos rektorn, och ger exempel på en lärare som bryter mot denna regel.

Detta skulle kunna innebära att institutionen egentligen bara omfattar lärarna, vilket då borde

innebära att lärarrollen och den logik som denna bygger på utmanas om andra aktörer, som

skulle kunna ha en annan syn på lärare, bjuds in att tala om lärares arbete. Logiken bygger på

att lärare själva måste definiera vad en lärare är och inte är – i annat fall försvinner kontrollen

över den bild som institutionen försöker upprätthålla. Det kan också tänkas att de tankar som

lärarna  ger  uttryck  för,  vad  gäller  att  ständigt  känna  sig  underkänd,  ökar  behovet  av

bekräftelse från dem som befinner sig i samma situation. Om så är fallet understödjer också

denna process institutionens makt över läraren.

8.4 Typer

Berger  och Luckmanns  term  typer anser  jag  ytterligare kan tydliggöra på  vilket  sätt  den

sociala kontrollen i institutionen skolan utövas. Jag menar att lärarna i studien ger uttryck för

koder som reglerar hur lärarna bör förhålla sig till olika aktörer som lärare har att göra med i

sin dagliga verksamhet.  Den mest  intressanta typen anser jag är  rektorn,  då jag menar att

denna typ verkar ses som ett hot mot lärarrollen. Det som omtalas som rektorns onödiga och

överdrivna utvecklingskrav, anser jag vara ett uttryck för detta. Då rektorn ger uttryck för en

önskan om att  lärarna ska se en vinst  med kontinuerlig  utveckling,  måste detta vara klart

utmanande  mot  vad  lärarkollektivet  anser  vara en  bra  lärare  –  eller  annorlunda:  hur  ska

lärarna kunna vara överens om vad som är en god lärare om detta ständigt förändras? 

Typen rektor är inte lika lätt att avfärda som exempelvis typen media. Media ser inte/vet inte/
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har inte samma kunskap o.s.v. är argument som är fullt gångbara i förhållande till denna aktör,

och internt legitimerande utmanar den därför inte på samma sätt. Jag menar att lärarna låter

media  spela  relativt  liten roll i  hur  de ser  på sitt  arbete; det  som räknas  verkar  vara det

praxisnära – det som var och en kan iaktta med egna ögon. Intressant nog gäller avståndet

också till politikerna (i den politiskt styrda skolan). Att beskriva politiker som ”pigga på nya

idéer” eller som några med ”flummiga mål” anser jag bör vittna om ett förhållningssätt hos

lärarna vilket påverkar hur lärarna ser på sitt eget arbete i relativt ringa omfattning. Det enda

undantaget  anser jag är Vanessa; hon reflekterar kring sitt  yrke i termer av styrning i allra

högsta  grad.  Som  jag  ser  det  är  hon  emellertid  ett  undantag,  men  med  avseende  på

informanternas ringa antal bör dock en reservation göras i samband med detta antagande.

Viktigare verkar då lärarnas förhållningssätt till typen förälder vara. Birgitta vill inte stöta på

föräldrar  på  Systembolaget,  men  betonar  vikten  av  att  de  engagerar  sig  i  sina  barns

undervisning.  Pernilla  vill  imponera  på  föräldrar.  Vanessa  vill  ha  allting  svart  på  vitt  i

förhållande  till  föräldrarna  o.s.v..  Jag  menar  att  också  detta  är  en  viktig  del  av  den

institutionella logiken. Också föräldrarna förväntar sig att lärarna ska leva upp till rollen som

läraren i kontrast mot kontraläraren, och såsom jag tolkar det tycker lärarna att det är viktigt

att hålla sig till de regler som upprätthåller rollen i förhållande till föräldrarna. Jag vill hävda

att  föräldrarna på detta sätt är en viktig faktor i detta. Flera av lärarna talar också om att

föräldrarna  förväntar  sig  att  skolan  ska  vara  som när  de  själva  gick  i  den,  och  att  de

ifrågasätter om kunskap kan vara förenligt med något annat än detta. Om lärarna vill förhålla

sig till skolan på ett annat sätt blir detta alltså en utmaning; detta måste nämligen göras utan

att föräldrarna anser lärarna vara kontralärare.

8.5 Sammanfattning av analysen

Skolans institutionella logik karaktäriseras bland annat av perfektionism, protektionism och

pregnans. Detta sätter krav på lärarna att i sin lärarroll leva upp till dessa värden. Lärarrollen

konstitueras också i relation till  en kontralärarroll som kännetecknas av bland annat  slarv,

insyn i undervisningen och flum. Genom intersubjektiva processer genom vilka dessa värden

71



och kontravärden bekräftas sker  en legitimering av institutionens  värden.  Därigenom sker

också en habituering av subjektiva processer vilket stärker den sociala kontrollen över lärarna.

Typen  rektor samt  media utmanar  den  institutionella  logiken,  och  för  att  upprätthålla

institutionens makt måste dess representanter, lärarna, därför ta avstånd från dessa. Till typen

förälder förhåller sig dock lärarna annorlunda; de vill inte bli uppfattade som kontralärare av

föräldrar, och det sätt på vilket lärarna förhåller sig till föräldrar stärker därför institutionens

sociala kontroll.
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9. Diskussion och avslutning

Detta kapitel är examensuppsatsens avslutande, och avser därför summera densamma. Detta

görs  genom att  i  kapitel  9.1  Examensuppsatsen  och  tidigare  forskning presentera  denna

studies  relation  till  tidigare  studier.  Kapitel  9.2  Att  förhålla  sig  till  lärarrollen är

framåtblickande, och avser sammanknyta denna studie med mitt framtida arbete som lärare.

Uppsatsen avslutas med kapitel 9.3 Avslutning som också avser vara framåtblickande, och ge

förslag på vidare forskning.

9.1 Examensuppsatsen och tidigare forskning

Liksom i tidigare forskning (Rhöse, 2003) konstateras i denna studie att lärare känner ett tryck

på sig att uppträda som förebilder. Samtliga lärare i denna studie försöker också, enligt sina

egna utsagor och delvis i motsats till vad Bergem (2000) beskriver, i någon mån leva upp till

den egna bilden av vad som utgör en god förebild.  Detta är dock inget  enkelt  företag,  då

föreställningen om att skolan bör lösa alla samhällsproblem (Dalin, 1994) i kombination med

en  mediebild  av  skolan  och  lärarna  som  oförmögna  att  leva  upp  till  de  högt  ställda

förväntningar som finns på dem (Lilja, 2008) skapar ett visst sätt att förhålla sig till det egna

yrket i  enlighet med analysen ovan. Som skydd mot  ett yttre tryck som kräver perfektion,

menar  jag  därför  att  lärarna  tillsammans  skapar  en  institutionell  logik  inom  vilken

föreställningen om fulländning kan få råda. För att upprätthålla detta blir bilden av perfektion

viktigare än faktisk verksamhet. Ingen av lärarna i studien ser exempelvis något negativt i att

de sällan eller aldrig känner obehag när någon annan vuxen närvarar; de känner sig trygga i,

såsom jag ser det, att klassrumsklimatet ”ser bra ut” under alla omständigheter. 

Att saker och ting ser bra ut i andra lärares ögon, menar jag förvisso inte hade varit något

problem  om lärarna  öppet  hade  kunnat  diskutera  sin  undervisning  på  ett  djupare  plan;

förmodligen hade instövlande kollegor då också kunnat  se de pedagogiska intentionerna i

klassrumssituationer som inte strikt följer föreställningen om hur ett klassrumsklimat bör vara
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(och möjligtvis hade dessa föreställningar då också varit annorlunda). Dock menar lärarna i

denna studie, liksom Dalin (1994) och Broady (1982), att det inte går att ifrågasätta en annan

lärares undervisning, vilket gör att lärarna inte har någon egentlig insyn i vad andra lärare gör.

Per Dalin (a.a.) menar också att detta ger upphov till mycket ytliga pedagogiska samtal mellan

lärare, vilket således bör minska förståelsen för vad den andre gör. Jag menar att detta inte

bara förytligar förhållningssättet mellan lärarna, utan också synen på undervisning; det viktiga

för en lärare blir att dennes kollegor tror att hennes eller hans undervisning är bra – inte att

den verkligen är det, och inte att hon eller han verkligen jobbar med att försöka utveckla den.

Intressant  i  sammanhanget  är också socialisationen av nyutexaminerade lärare in i skolans

institutionella logik. Den informant som i denna undersökning kallas för Kristoffer menar att

avståndet mellan elever och lärare är alldeles för stort, samtidigt som han upplever att lärare

som varit  i  yrket  längre än han själv inte tycker att han har något  att  komma med. Detta

stämmer nästan alltför väl med vad Broady (1982) skriver att Hänsel (1975) menar är den nye

lärarens  första erfarenheter – en första fas – i läraryrket.  Kristoffer  menar  dock att  andra

lärares  närvaro  i  klassrummet  kan  vara  påfrestande.  Frågan  är  dock  om han  och  andra

nyutexaminerade lärare  klarar  denna  påfrestning i  längden.  Den ytliga  förståelsen av den

andres undervisning gör som sagt att denna måste vara begriplig vid första anblicken för att

inte omedelbart utdömas. En ickeanpassning till detta skulle kunna innebära en stigmatisering

– ett exempel på en lärare som hamnat i detta ges också av lärarna i denna studie. Således tror

jag  att  det  i  stort  sett  är  omöjligt  att  undvika  Hänsels  socialisationsprocess,  såsom den

beskrivs av Broady, så länge inte samtalen om egen och andras undervisning fördjupas.

Eva  Rhöse  (2003)  menar  att  (fysiska)  väggar  mellan  lärare  håller  på  att  bli  historia.

Symboliskt står dock väggarna kvar, vill jag hävda. Lärarrollen och dess legitimitet bygger,

såsom den beskrivs i denna studie, på att lärare tror att de är överens om vissa värden utan att

egentligen veta om de faktiskt är överens eller inte. I strävan efter att upprätthålla den sociala

kontrollen inom institutionen blir det viktigare att hålla reda på eget och andras ordningssinne

än att ständigt utmana och uppdatera den egna kunskapssynen. Lärarna framhåller vikten av

att söka varandras bekräftelse, men när detta sker utan mod att ifrågasätta den andre innebär

detta  dels  att  isoleringen  i  den  egna  undervisningen  förstärks  och  dels  att  ytterligare

legitimering av institutionens värden sker. Jag menar att detta i allra högsta grad påverkar hur
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lärarna ser på sig själva och sitt arbete.

Man skulle kunna se det som att det som beskrivs i denna studie är en slags dold läroplan för

lärare. Elevernas öppna styrdokument i grundskolan är Lpo 94 samt kursplanerna. Dessa styr

också  lärares  arbete,  liksom elevernas  behov och förutsättningar,  skolrelaterade lagar  och

förordningar,  lokala  handlingsplaner,  schemarelaterade  faktorer,  miljörelaterade  faktorer

o.s.v.. Skolan styrs därutöver av en institutionell logik som beskrivs i denna studie. Liksom

eleverna måste lära sig att vänta och underordna sig,  måste lärarna lära sig  att planera sin

undervisning på ett sådant sätt och ha ett sådant klimat i sitt klassrum att det snabbt och utan

förklaring och diskussioner blir begripligt och accepterat av utomstående. Jag tror att det är

svårt att bli accepterad som lärare av sina kollegor innan man som ny lärare socialiserats in

skolans institutionella logik. Socialisationen ska därför, menar jag, ses som en del av vad det

innebär att ”bli lärare”.

9.2 Att förhålla sig till lärarrollen

Denna uppsats skrivs i slutskedet av min lärarutbildning, och den avser därför både fånga upp

viktiga insikter som utbildningen har gett mig och blicka in i framtiden och mot mitt framtida

yrke. Fokus ligger dock främst på det senare; jag står på tröskeln till ett helt yrkesliv, i vilket

många krav och förväntningar kommer att ställas på mig från alla möjliga och omöjliga håll.

Också jag kommer därför att bli tvungen att förhålla mig till lärrollen, såsom denna beskrivs i

denna studie.  Jag anser att  det  är viktigt att vara medveten om den roll,  det  vill  säga den

uppsättning regler, som jag kommer att vara tvungen att förhålla mig till. Det innebär förstås

inte  att  jag  tvunget  måste  omfamna  rollen – men  för  att  kunna  göra  andra  val krävs  en

medvetenhet  om  vad  denna  innebär.  Också  jag  kommer  att  utsättas  för  en

socialisationsprocess  som kanske delvis  kommer  att  förändra  min syn på vad en idealisk

lärare  är,  men  jag  tror  att  jag  genom att  utföra  denna  studie  har  skaffat  mig  en  bättre

kunskapsgrund för att mer precist kunna bedöma hur jag – även då – väljer att förhålla mig till

min lärarroll.
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Denna  studie  har  inga  uttalat  didaktiska  implikationer  i  betydelsen  klassrumsforskning.

Emellertid menar jag att den ändock har betydelse för lärares arbete, men kanske främst för

lärares sätt att se på sitt arbete. Min förhoppning är att viss distans till den egna rollen kan

bidra till ett ifrågasättande av rollen som sådan, vilket skulle kunna öppna för diskussioner

lärare emellan. I stort sett handlar det om, såsom jag ser det, att avlasta rollen från prestige,

vilket  skulle  kunna öppna för  det  pedagogiska samtalet  och därmed komma bort  från det

förytligande som lärares isolering och rädsla för varandras frågor innebär. Jag önskar mig ett

yrkesliv  utan  tabun  när  det  gäller  engagerande  diskussioner  om  kunskap  och

kunskapsutveckling, och jag hoppas att mitt lilla barr gör någon nytta i stacken på väg mot en

skola präglad av ett sådant klimat.

9.4 Avslutning

I denna studie beskrivs den sociala konstruktionen av lärarrollen utifrån en kvalitativ ansats.

De slutsatser som dras i denna studie, om faktorer som bidrar till denna konstruktion, skulle

kunna användas för att kontrollera bärigheten av dessa faktorer i en studie med ett kvantitativt

angreppssätt. Om många lärare skulle ges möjlighet att ta ställning till huruvida värden som

ordning,  eller  pregnans är  viktiga  eller  mindre  viktiga  i  lärares  yrke  skulle  det  bättre

underbygga samt revidera slutsatserna i denna studie. De värden som beskrivs som avgörande

i konstruktionen av läraren och kontralläraren (i form av motsatspar på sida 66 f.) anser jag är

ytterst lämpliga när det gäller detta. På så sätt tror och hoppas jag att denna studie kan utgöra

en bra grund för fortsatta studier av den sociala konstruktionen av lärarrollen.
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Bilaga

Intervjuunderlag

Inledning

• Information om studien
• Information om databehandling, m.m.
• Vill du fortfarande medverka i studien?

• Vilka ämnen undervisar du i?
• Hur länge har du varit utbildad lärare?
• Hur länge har du arbetat som lärare?
• Hur gammal är du?

Förväntningar på och föreställningar om lärare

1. Skulle du säga att det i allmänhet finns några inbitna föreställningar om hur lärare ”är”?
2. Vem/vad har förväntningar på hur en lärare bör vara?
3. Vilken bild tycker du att media, föräldrar, eller vänner till dig som inte arbetar som lärare har av hur

en riktigt bra lärare bör vara?

Att förhålla sig till förväntningar och föreställningar

4. Stämmer denna bild överens med din egen bild?
5. Hur skulle du säga att dessa föreställningar påverkar dig?
6. Hur tycker du att du förhåller dig till dessa förväntningar?
7. Hur skulle du säga att dessa föreställningar påverkar dina kollegor?
8. Hur tycker du att dina kollegor förhåller dig till dessa förväntningar? (Skulle du säga att de påverkar

verksamheten på något sätt?)
9. Vilka förväntningar (från alla håll!) tycker du är svårast respektive lättast att leva upp till som lärare?

Kollegialitet

10. Vilken betydelse har ”tradition” i skolan i allmänhet, enligt din mening?
11. Skulle du säga att det finns tillfällen då lärare tänker om varandra att ”så gör man bara inte som

lärare!” eller ”så gör man minsann som lärare!”?
12. Skulle du säga att det finns några speciella ”lärarideal” inom lärarkåren? 
13. Skulle du säga att dessa ideal ibland kan komma i konflikt med förändringsarbete – t.ex.

läroplansreformer, eller nya riktlinjer från nämnden – inom skolan?
14. Vilket, skulle du säga, är det effektivaste sättet att få respekt från de flesta av sina kollegor som

lärare?
15. Beskriv förmågor hos en lärare som har många beundrare bland sina kollegor!

Avslutning

• Vill du tillägga något?
• Får jag använda det du nu har sagt i min studie?
• Information om önskemål och tillägg, rätt att ångra sig om medverkan m.m.
• Tack för din medverkan!


