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Sammanfattning/Abstract 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare resonerar kring förhållandet mellan 

deras yrkesroll och privata roll samt om de ansåg att yrkesrollen påverkar privatlivet gällande, 

vad de bör och inte borde göra. Mitt syfte har också varit att undersöka vilka underliggande 

föreställningar och förväntningar som existerar om lärares beteende. Anledningen till mitt val 

av undersökning är på grund av att lärare bör vara bra förebilder för sina elever och därför 

också intressant och se hur de hanterar förhållandet mellan yrkesrollen och det privata på 

fritiden. Mina frågeställningar har varit följande: 

1. Hur upplever lärarna förhållandet mellan yrkesrollen och den privata rollen?  

2. Vilka förväntningar och normer existerar kring lärares beteende gällande fritiden och hur 

förmedlas dessa?  

3. Påverkar yrkesrollen lärarnas privatliv och hur? Exempelvis finns det saker som lärarna 

inte tillåter sig att göra på fritiden just på grund av att de arbetar som lärare? 

Teori 

För att kunna analysera lärarnas uttalanden och resultat använder jag mig av en teori som 

behandlar problematiken. Teorin handlar om olika synpunkter som påverkar förhållandet 

mellan yrkesrollen och den privata rollen såsom förväntningar, normer, gränsdragningar osv.  

Metod 

Detta är en kvalitativ undersökning där jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer för 

insamling av data. Jag har intervjuat fyra stycken gymnasielärare inom Stockholms län. 

Intervjumallen bestod av båda öppna och mer direkta frågor gällande deras upplevelser av det 

studerade ämnet. Jag transkriberade och kodade deltagarnas uttalanden för att sedan placera in 

dessa i del- och huvudkategorier. Sedan med hjälp av teorin om roller analyserade och 

diskuterade jag dessa i den avslutade diskussionsdelen. 

Resultat 

Studiens resultat visar att det finns en oklarhet i förhållandet mellan yrkesrollen och privata 

rollen. Lärarna anser att det är viktigt att dra en gräns mellan rollerna men också att vara sig 

själv, då det tycks vara en outtalad norm där det är negativt att spela upp en roll. Dessutom 

tycker lärarna att det existerar både inre och yttre förväntningar på deras yrkesroll och som 

påverkar deras beteende. Slutligen anser de att de inte begränsar sig själva på fritiden men att 

det ändå existerar någon sorts extra spärr just på grund av att de arbetar som lärare. 

Nyckelord: Rollidentitet, lärarroll, privatroll, självreglering, förväntningar, fritid 
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1 Inledning 
Min ingång till valet av uppsatsämne har vuxit fram under den tid jag har studerat till lärare, i 

synnerhet då vi har haft praktik s.k. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det problem som 

jag ställdes inför och den fråga som väcktes var- vad får en lärare göra och inte göra i sitt 

privatliv och hur mycket påverkar lärarens roll som lärare i privatlivet? Det som hände under 

min VFU var att jag såg en elev på en nattklubb där våra blickar möttes, vilket fick mig att 

känna mig illa till mods- vad innebär detta för min roll som lärarstudent? Hur skulle hen 

bemöta mig på de kommande lektionerna? Dessa frågor anser jag är högst aktuella eftersom 

gränserna mellan privatliv och yrkesliv flyter alltmer samman i dagens samhälle, vilket har 

lett till en otydlig bild om vad de olika rollerna egentligen innebär och vad som förväntas av 

dem (MacDonald & Sohn & Ellis, 2010). Dessutom har denna gräns blivit oklarare genom de 

sociala mediernas intåg eftersom dessa har blivit en stor del av människors vardag, 

exempelvis använder 70 procent av internetanvändarna Facebook (Svenskarna och internet 

2015). Utifrån egen erfarenhet kan jag se att denna utveckling förändrat relationerna mellan 

elever och lärare. Förmodligen har det även tunnat ut gränsen mellan privat och offentligt. 

 

Således rör min problematisering konflikten och gränsdragningen mellan yrkesrollen och 

privatlivet. Den rör också hur lärare påverkas och förhåller sig till både uttalade och outtalade 

riktlinjer gällande lärares privata beteende samt hur dessa riktlinjer förmedlas. Erving 

Goffman (2009), professor i sociologi, menar att som individer intar vi olika roller beroende 

på vilka situationer vi befinner oss i och med dessa roller följer även de uppgifter och 

statuspositioner rollerna innehar. Följaktligen innebär varje roll olika förväntningar beroende 

på vad den har för status. En central fråga blir då, vad tillåts en lärare göra på sin fritid och 

vilket beteende förväntas en lärare ha? Jag tänker då på vissa offentliga händelser där lärare 

har gjort saker som inte överensstämmer med den allmänna bilden av hur lärare beter sig, 

exempelvis ”lärare var full på skoltid”1 och ”lärare döms- tafsade på flera av sina elever”2. 

Dessa är extrema fall och som skulle få stora konsekvenser för samtliga människor, oavsett 

yrke, men jag tycker ändå att de säger någonting om denna problematik. Vidare är detta inte 

något som man verkar prata om; varken inom lärarutbildningen eller bland lärarkollegor. Jag 

anser dock att det här är viktigt att prata om och reflektera över, både för mig och för andra 

                                                
1 http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/larare-full-pa-lektion?gmenu=0&mobilmeny=1 (2016-12-05) 
2 http://www.expressen.se/kvallsposten/larare-doms--tafsade-pa-flera-av-sina-elever/ (2016-12-05)	
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blivande lärare samt för hela lärarkåren eftersom det har att göra med lärarnas yrkesroll, 

auktoritetsställning, relation lärare-elev, lärare-allmänheten. Det är väsentligt för att kunna 

utöva yrket som lärare och slutligen för att skapa demokratiska medborgare i samhället, vilket 

är ett av skolans huvudmål. Detta angår speciellt läraryrket eftersom att yrket dels regleras av 

olika styrdokument, dels i egenskap av lärare arbetar med människor. Båda dessa faktorer 

leder till att det också måste finnas ett förtroende från allmänheten (Fjellström 2006). Denna 

position delar lärare med andra yrken såsom läkare, poliser, advokater mm vilka samtliga har 

likheter i att ”kunderna” befinner sig i en beroendeposition till yrkespersonen- en 

förtroendeställning. Det är därför det också kan bli problematiskt ifall en lärare handlar och 

beter sig på ett sätt som minskar förtroendet hos sina elever. Då minskar möjligheten att 

eleverna faktiskt tar till sig den kunskap som läraren förmedlar eftersom de kanske inte längre 

litar längre på vad hen säger. Därmed kan detta få konsekvenser för elevernas utbildning. 

Dessutom visar tidigare forskning att detta är ett problem som inte bara existerar inom 

läraryrket utom också i andra yrken, i synnerhet där man arbetar med andra människor 

(Terzaki, S 2010; Törneld, M& Kurdve, M 2013; Mc Donald, J &Sohn, S& Ellis, P 2010).  

 

Avslutningsvis har jag en förhoppning om att denna undersökning kommer kunna hjälpa mig, 

verksamma lärare och annan skolpersonal, att skapa förståelse för hur man kan förhålla sig till 

yrkesrollen och privatlivet. Naturligtvis kommer jag inte kunna ge ett givet svar på hur denna 

problematik kan lösas, utan jag vill snarare uppmärksamma och skapa förståelse för dessa 

frågor. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av intervjuer studera hur lärare resonerar kring 

förhållandet mellan deras yrkesroll och privata roll samt om de anser att yrkesrollen påverkar 

privatlivet gällande vad de bör och inte borde göra. Mitt syfte är också att undersöka vilka 

underliggande föreställningar och förväntningar som existerar beträffande lärares beteende. 

Anledningen till mitt val av undersökningsämne är att jag själv har reflekterat över hur lärare 

hanterar förhållandet mellan yrkesrollen och den privata rollen, eftersom lärare ska vara goda 

förebilder för sina elever (LGY 11, s. 8).  

 

Frågeställning: 

1. Hur upplever lärarna förhållandet mellan yrkesrollen och den privata rollen?  
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2. Vilka förväntningar och normer existerar kring lärares beteende gällande fritiden och hur 

förmedlas dessa?  

3. Påverkar yrkesrollen lärarnas privatliv och hur? Exempelvis finns det saker som lärarna 

inte tillåter sig att göra på fritiden just på grund av att de arbetar som lärare? 

1.3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att presentera sådan kunskap som jag anser behövs för att få en 
förståelse för mitt undersökningsämne. Jag kommer att ta upp det som omfattar lärarens yrke 
såsom omsorgsuppdrag, fostranarbete och yrkesetik. 

1.3.1 Lärarnas uppdrag 

Skolans huvudsakliga uppgift är att:  

förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 
kunskaper[…]Skolan har uppgiften att överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem 
för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som 
utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av (LGY 11, s. 
6).  

Vidare är läraryrket ett yrke som innehåller flera olika uppdrag och arbetsuppgifter. Lärares 
centrala uppgift är att förmedla kunskap, men de ska även fostra sina elever och verka i rollen 
som omsorgsgivare. Fostrandeuppdraget innefattar ”verksamheter och ingripanden som syftar 
till att möjliggöra, främja eller direkt frambringa önskvärda karaktärsdrag hos sitt föremål” 
och omsorgsarbetet innebär ”verksamheter och ingripanden som syftar till att underlätta den 
dagliga livsföringen, målet är att individen ska kunna leva sin roll i vardagen och i sitt sociala 
sammanhang” (Fjellström 2006, s. 46). Lärarna ska alltså bistå eleverna att både utvecklas 
socialt och psykiskt. Detta finns både reglerat i skollagen och i läroplanen: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. (Utbildningsdepartementet 2010:800 4 §) 

Vidare står det i läroplanen att utbildningen ”ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på.”( LGY 11 s. 2) Vidare, ska alla som arbetar i skolan: 
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 
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den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och 

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt  

Dessutom ska lärare: 

• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet, 

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 

motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,  

• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och samvaron och 

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och 

för samarbete (Ibid s. 8)  

Utifrån ovanstående kan man förstå det som att skolan har en viktig samhällsroll då lärarna 
verkar både som omsorgsgivare och fostrare, vilket ska bidra till att eleverna blir oberoende 
och demokratiska samhällsmedborgare. Indirekt innebär detta att lärarna själva ska besitta de 
fostrandemål som eleverna ska sträva efter, således ska lärarnas beteende stämma överens 
med vad de lär ut. Vidare ska lärarna framstå som goda föredömen samt ha kunskap om 
värdemässiga, moraliska och normativa frågor (Fjellström 2006 s. 120). Man kan utifrån detta 
förstå att läraryrket är ett ganska komplext yrke som innebär flera olika uppdrag och roller 
samtidigt. Detta blir än mer komplicerat när man kommer in på arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. Ifall en elev riskerar att inte uppnå målen i ett ämne ska det inrättas ett 
individuellt åtgärdsprogram, vilket innebär att läraren måste genomgående under terminen 
bedöma varje elevs kunskapsnivå i jämförelse med målen i läroplanen. Om nu inte eleven 
uppnår målen ska rektorn ta beslut om genomförande av en utredning som ska mynna ut i ett 
åtgärdsprogram. Här kommer elevens samtliga lärare och annan relevant elevvårdspersonal 
bli involverade. Detta innebär att läraren måste kunna hantera flera olika roller samtidigt, 
vilket kan bli problematiskt: ”Att läraren härigenom kommer att uppträda i flera olika 
roller[… ]Läraren kommer att uppträda i den vardagliga driftsituationen som i ett ärendes 
beredning, för att därefter vara den som verkställer de beslut som fattas i ärendet. Det är 
viktigt att läraren vet i vilken ”roll” hon eller han uppträder”(Rapp, S 2012, s. 478). 

1.3.2 Lärares yrkesetik 

Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet kom år 2001 gemensamt överens om yrkesetiska 
principer som ska gälla för lärare, vilka är indelade i fyra kategorier/block. Eleven alltid i 
centrum, Läraryrket och den professionella yrkesutövningen, Att upprätthålla yrkesetik och 
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Lärares samhällsuppdrag. I Eleven är alltid i fokus anges lärarnas yrkesetiska åtaganden 
angående deras relation till sina elever. Exempelvis ska lärarna ansvara för elevernas 
kunskapstillväxt, bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt 
upprätthålla förtroendefulla relationerna med eleverna. I Läraryrket och den professionella 
yrkesutövningen behandlas det professionella utförandet, exempelvis ska lärares undervisning 
utgå från pedagogiska reflektioner och ett vetenskapligt förhållningsätt. I Att upprätthålla 
lärares yrkesetik står det om hur lärare ska göra för att upprätthålla yrkesetiken. I Lärares 
samhällsuppdrag berörs deras uppdrag att fostra kommande samhällsmedborgare i enlighet 
med de existerande styrdokumenten och skollagarna (Lärarförbundet 2010). Det som är 
intressant och relevant för min undersökning är delen med att lärare ska upprätthålla 
förtroendefulla relationer med eleverna. Däremot står det inte i vilken utsträckning detta ska 
ske och hur det ska ske. Detta ämne diskuterar Fjellström och menar att yrkesetiken måste ge 
riktlinjer för en särskiljning mellan yrke och privatliv, eftersom det förväntas av lärare att de 
ska kunna bistå sina elever i alla möjliga sammanhang, även utanför arbetstid. Fjellström 
(2006) beskriver: 

Eftersom klienternas tillit och uppskattning är så viktigt för att lärarnas professionsintressen ska 

gagnas bör de förstås i möjligaste mån mötas. Men hur lång borde de mötas? I Svenska kyrkan 

avstängs i dag en präst från yrket om han varit otrogen och ljugit för sin hustru, för de kvinnor 

han har varit otrogen med liksom för biskopen. Skälet enligt domkapitlet i Luleå är att prästen 

passerat gränsen för vad som är lämpligt för en präst. Det verkar rimligt. Skulle man kunna 

tänka sig en central läraretisk instans fattade ett liknande beslut? Om inte, varför? Man kan 

också fundera över Brezinkas förslag till yrkesetisk princip ”lärare bör avstå från att röka eller 

bruka andra former av droger, både i skolan och under skolaktiviteter utanför skolområdet. 

Inkräktar en sådan princip på privatlivet? Att vara rökare är ju att ha ett begär som konstant 

måste tillfredsställas (Ibid s. 96). 

1.4 Tidigare forskning 

Denna del kommer att behandla den grundläggande svenska forskningen som finns kring 

lärarrollen i förhållande till den privata rollen samt dess utveckling över tid.  

1.4.1 Lärarrollens utveckling i relation till elever 

Yrket som lärare har sedan folkskolans grundande befunnit sig i en förändringsprocess. Till 

följd av den roll som läraren har tillskrivits, har även relationen till eleverna förändrats. 

Sociologen Sofie har i avhandlingen Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk 

studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen 

i Sverige ca 1800-2000 undersökt läraryrkets utveckling och yrkesroll i Sverige. Hon menar 

att yrkesidentiteten i princip alltid har varit förenat med personens identitet och livsstil. Under 
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1990-talet var läraryrket starkt förknippat med lärarens person. Således befann sig en lärare 

ständigt i lärarrollen oberoende av den sociala kontexten. Persson menar att innan 1963 års 

skolstadga var lärarens beteende i privatlivet en fråga för allmänheten, vilket illustrerades 

genom att skolrådet och prästen betygsatte lärarens livshållning vilket hade en betydelsefull 

roll vid en tänkbar anställning. Person påpekar att denna samhälleliga kontroll av lärare var en 

följd av att de fick förtroende att fostra samhällets framtida medborgare och därmed var det 

viktigt att de också framstod som goda förebilder (Persson, S 2008). 

 

I avhandlingen Lärararbete och läraridentitet: fem livsberättelser (2003) undersöker Eva 

Rhöse, doktor i pedagogik, läraryrkets identitet och förändring över tid. Hon menar, att 

orsakerna till läraryrkets förändring gällande identitet beror på gränsdragningarna mellan 

lärares yrkesliv och privatliv. Rhöse påpekar att dagens lärare gör en åtskillnad mellan 

lärarprofessionen och privatlivet samt att det finns en önskan från lärarna att upprätthålla en 

privat zon befriad från yrkesrollen, exempelvis genom att bo i en annan kommun än den man 

är verksam i. Hon påpekar dessutom att klassrummet är en väsentlig del av lärarens 

socialiseringsprocess eftersom det är där lärare kan, i förhållande till eleverna, leva upp till 

den förväntade idealnormen. Därför måste läraren också dölja eller avstå vissa beteenden som 

inte förknippas med normen och istället reglera sitt beteende efter de rådande 

förväntningarna. Rhöse menar att lärarens jobb handlar mycket om att kunna träda in i en 

lärarroll och på så sätt motsvara sina egna och andras förväntningar. Dessutom påpekar hon 

att det existerar ett antal outtalade förväntningar på lärare, exempelvis att en lärare även ska 

vara en god förebild i sitt privata liv (Rhöse, E, 2003).  

1.4.2 Om relationen mellan yrkesrollen och den privata rollen 

I brist på tidigare forskning kommer jag nedan att redovisa för den tidigare forskning som 

hittills finns gällande yrkesroll och privata roll inom olika yrken.  

 

I kandidatuppsatsen Under ständig uppsikt. Svårigheten med att vara lärare på sociala 

medier undersöker Sofia Terzaki (2010) hur lärare upplever sitt användande av sociala medier 

samt hur de särskiljer yrkesrollen från privatrollen. Hon intervjuar fem stycken lärare och 

utgår från Irwin Goffmans dramaturgiska perspektiv, vilken handlar om människors identitet 

och roller i sociala kontexter. Terzaki konstaterar att lärarna var återhållsamma i sitt 

användande av sociala medier på grund av det uppfattade kravet att ständigt vara goda 
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förebilder för sina elever. Lärarna ansåg att det var viktigt att vårda de förväntningar som 

fanns på deras yrkesroll som lärare (Terzaki, S 2010). 

 

I kandidatuppsatsen Det är upp till var och en. Samtidigt. undersökte Mia Kurdve och Malin 

Törneld (2013) hur socialarbetare, som arbetar med missbruk, förhåller sig till 

alkoholkonsumtion. Dessutom ville de studera hur socialarbetarnas yrke påverkade deras 

privatliv gällande alkohol. Resultatet visade att intervjupersonernas ställningstagande i 

privatlivet påverkades till viss del av det arbete de hade. Intervjupersonerna uttryckte 

blandade känslor och tankegångar kring alkohol. De påpekade att den personliga integriteten 

är viktig och därför är det också upp till var och en att avgöra om och hur mycket de ska 

dricka. De betonade också̊ vikten av att kunna skilja mellan privatlivet och arbetet, vilket de 

ansåg vara något man lärde sig med tiden. I intervjuerna menade socialarbetarna att de hade 

en gräns mellan sin yrkesroll och privata roll, men att de samtidigt ansåg att deras yrke 

påverkade den privata alkoholkonsumtionen.  

I examensarbetet… det finns en oerhörd potential och en kraft i att man liksom bjussar på sig 
själv och visar vem man är… - En intervjustudie av grundskollärares resonemang kring det 
personliga och privata (Albinsson, M & Folkesson, L & Skagerlind, S , 2007) undersöks hur 
lärare resonerar kring hur man som lärare bör förhålla sig till det personliga i relation till sina 
elever, med tanke på att man som lärare ska agera professionellt och därmed etiskt riktigt. De 
intervjuade lärarna anser att de har ett etiskt ansvar gentemot eleverna men däremot tycker de 
det är svårt att konkretisera gränsen mellan det personliga och yrket. 

År 2010 gjorde Joanna MacDonald, Sansu Sohn och Pete Ellis en undersökning som visade 
hur internet, vilket oftast anses tillhöra det offentliga, kan bidra till en svårighet att avskilja 
arbetslivet från privatlivet. Problematiken utgjordes av att unga läkare ofta var aktiva på 
Facebook och därför inte själva märkte hur mycket information som visades upp i det 
offentliga. Detta påverkade inte bara läkarna utan det kunde också inverka negativt på deras 
patienter. När olämplig information läckte ut på Facebook skadade det inte bara förtroendet 
mellan parterna, det kunde också vara en nackdel för läkarnas karriär. I diskussionen föreslog 
författarna att universitetslärare och arbetsgivare måste ta sitt ansvar och informera 
läkarstudenter och de verksamma läkarna om riskerna med att blanda offentligt och privat. 
Avslutningsvis menar författarna att denna problematik inte bara existerar inom läkaryrket 
utan också inom andra professioner, där de anser att det är väsentligt att skapa en diskussion 
om var gränsen mellan privat och offentligt går (MacDonald & Sohn & Ellis, 2010). 

I Arbetets och privatlivets roller- En antologi om poliser, lärare och sjuksköterskor (2002) 
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undersöker 2:a-års studenterna Konrad Blom, Liza Håglin, Albin Rehnström & Anna-Maja 
Stensson hur individer upplever sin situation i yrket och i det privata. Boken syftar till att 
synliggöra vilken påverkan yrken och yrkesval har för individens livsvillkor och identitet. 
Dessutom vill författarna belysa problematiken gällande gränsen mellan arbete och fritid. De 
yrken som undersöks är polis, lärare och sjuksköterskor, där framför allt delar från polis- och 
lärarundersökningen är intressant för min studie. Albin Rehnström är författare till 
polisundersökningen och där framkommer det en del intressanta punkter, speciellt då polisen 
har en ingripandeskyldighet som även involverar deras privatliv. Poliserna i undersökningen 
säger samtliga att de förknippar sin yrkesroll med privatlivet, Rehnström skriver såhär ”polis 
nr 1 som medvetet undviker att prata om sin yrkesstatus när de befinner sig på fester och 
liknande[…]kanske är det för att undvika att få sin personlighet reducerad till allmänhetens 
uppfattning av polisen. Genom att undvika dessa samtal som kretsar kring yrket, kan han 
kontrollera de intryck av identiteten som överförs till publiken” (Rehnström 2002, s. 30). 
Således ser man att polis nr 1 i exemplet själv bestämmer gränsen mellan arbetet och 
privatlivet samtidigt som han kan kontrollera vilken bild som ska förmedlas av honom. 
Dessutom verkar det finnas ett flertal normer inom poliskåren där poliserna tycks påverkas 
mest av de normer som kommer från kollegorna, men att de påverkas främst under de första 
verksamma åren som polis ”Socialiseringen innebär inte bara att lära sig ett yrke utan kräver 
att ett visst tankemönster ska accepteras och antagas”(Ibid, s. 51).  

I undersökningen om hur lärarna förhåller sig mellan yrkesrollen och privatrollen 
framkommer det mest saker som har att göra med hur arbetet gör intrång i privatlivet. 
Däremot berättar en lärare att eftersom hon bor på samma ort träffar hon elever och föräldrar 
på fritiden ”De som känner henne privat, tror hon ser henne som den hon är, medan de som 
inte känner henne privat kan känna det lite besvärligt, men hon ser däremot inte det som något 
större problem” Stensson, (A-M 2002, s .81). En annan lärare säger också att hon känner sig 
annorlunda privat än som lärare, samtidigt hoppas läraren att hon inte träder in i rollen som 
lärare utanför arbetet. Läraren påpekar att vid föräldramöten tänker hon på sitt uppträdande 
och inte tillåter sig att göra saker som hon annars skulle, eftersom hon inte vill göra bort sig. 
En annan lärare säger att hon faller in i yrkesrollen eftersom hon tror att det är det som 
förväntas av henne. Lärarna gav även exempel på saker de tänker på för att vara en god 
förebild, exempelvis ha cykelhjälm när de cyklar, inte gå mot rödgubbe osv. Ett svar från en 
lärare var särskilt intressant angående dennes förväntan från omvärlden att alltid kunna träda 
in i rollen som lärare: ”det kan vara ganska jobbigt ibland känner jag att det ja man är ju 
privatperson och så helt plötsligt ska man inte vara det å man kan väl inte slappna av riktigt 
fast ibland tycker jag att det blir jobbigt sen är det väl en vane sak kan jag tänka”(Ibid, s. 83) 
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1.4.3 Teoretisk bakgrund 

I denna del kommer jag presentera socialpsykologen Erving Goffmans (2009) teori om roller 

vilken jag anser är relevant för att skapa förståelse gällande Ashforths (2001) perspektiv på 

rollidentitet och som jag använder i denna uppsats  

 

Rollteori 

”Roll” kommer från teaterns värld och syftar till den roll som skådespelare spelar upp på en 

scen. Inom forskning tillämpas termen som en liknelse för att beskriva den process som 

människor har för att samspela med varandra socialt. Nedan presenteras Goffmans teori om 

roller. 

 

Goffmans Dramaturgiska teori 

Goffmans (2009) dramaturgiska teori liknar livet vid en teaterföreställning, där han 

exempelvis använder begrepp som roller och publik för att på så sätt tydliggöra sina 

resonemang. Goffman menar att en individ spelar, tillsammans med sina medspelare, olika 

roller och anpassar dessa efter hur de andra spelar sina. Han menar också att man kan se på 

publiken som medspelare eftersom de är med och iakttar samt bedömer individernas 

framträdanden. Därför är det även väsentligt för individen att hen rättar in sitt framträdande 

efter de rådande normerna. I synnerhet eftersom publiken förväntar sig att manus och normer 

efterföljs då ett misstag på scenen kan få olika konsekvenser, såsom att bli avslöjad i sitt 

skådespel. Goffman påpekar att vi kan byta våra masker beroende vilken social kontext som 

råder, vilket innebär att vi väljer vilka sidor vi ska visa av oss själva i olika situationer. 

Däremot är vi inte helt fria att välja vilka roller som vi ska agera utifrån, utan detta beror på 

vilka förväntningar som finns på dessa från omvärlden (Ibid).  

 

Goffman (2009) använder några begrepp för att skapa förståelse för rollteorin, exempelvis 

framträdandet, fasaden och den personliga fasaden. I framträdandet framställs en utvald 

handling av en individ inför en särskild publik. Det är här fasaden spelas upp och som 

inkluderar de redskap som individen avsiktligt eller oavsiktligt använder i sammanhanget. 

Vissa delar av fasaden skildras som den personliga fasaden och identifieras med individen 

själv, exempelvis olika karaktärsdrag såsom kläder, kön, ålder och utseende. En samling 

individer kan också samarbeta med varandra för att förmedla en roll, vilket Goffman (2009) 

benämner teamframträdande eller team. När en grupp individer förmedlar sin yrkesroll så 
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representerar de hela yrkesgruppen och därför försöker de förmedla den på ett så förmånligt 

sätt som möjligt. Detta för att gestalta en samlad och positiv bild av yrkeskåren det s.k. 

”teamet”, vilket också innebär att det skapas speciella förväntningar på hur medlemmar av ett 

team ska uppföra sig. Teambegreppet kan exempelvis användas för att se om lärare arbetar 

som ett team i syfte att förmedla en önskvärd bild av sig själva (Ibid). 

1.5 Teoretiskt utgångspunkt 

I den här delen beskrivs de teorier som ligger till grund för analysen av empirin. I syfte att 

skapa förståelse för den problematik undersökningen tar upp kring förhållandet mellan 

yrkesrollen och den privata rollen, är det väsentligt att synliggöra de olika faktorer som kan 

påverka rollerna. Detta kan jag göra genom att använda mig av rollteori. Den huvudsakliga 

teorin som jag använder mig av är Ashforths (2001) teori om rollidentitet och 

rollförväntningar. Som stödteori använder jag mig av Baumister & Vohs (2007) teori om 

självreglering. 

1.5.1 Rollidentitet och rollförväntningar 

Rollidentitet innebär allt som associeras med en viss roll. Det kan vara föreställningar som är 

förknippade med en persons grundvärderingar, vilket i sin tur skapar förväntningar på vad 

som anses vara ett godtagbart beteende i en viss situation. Ashforth (2001) skriver att det 

finns två olika ”identiteter”, dels den personliga identiteten som handlar om att vi ser på oss 

själva som unika individer, dels den sociala identiteten som innebär att vara någon i sällskap 

med andra. Människor kan i syfte att organisera sin sociala omvärld skapa kategorier där man 

placerar in sig själv och andra. Representanterna för de olika kategorierna placeras på så sätt i 

förhållande till representanter av andra kategorier, exempelvis kategorin-lärare till kategorin-

elev. Vidare identifierar representanterna sig själva utifrån vilka de interagerar med, 

exempelvis kan en lärarstudent identifiera sig som student när hen får undervisning av en 

lärare, men samma lärarstudent kan även identifiera sig som en vän när hen är tillsammans 

med kompisar. En social identifikation sker när individen känner att den har tillhörighet till en 

viss roll eller kategori, vilket också innebär att hen antar de stereotypiska karaktärsdrag som 

associeras med den kategorin (Ibid).  

 

En individ besitter oftast flera olika rollidentiteter och beroende på hur mycket den individen 

identifierar sig med de olika rollerna, kommer att avgöra hur sannolikt det är att den personen 

kommer spela upp en viss roll i en specifik situation. Desto större antal betydelsefulla 
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relationer personen associerar sig med en viss roll, ju större är sannolikheten att hen kommer 

agera utifrån just den rollen (Ashforth 2001).  

 

En yrkesroll har vanligtvis större rollförväntningar än andra mer allmänna roller såsom en 

kompis. Vid de tillfällen en rollinnehavare inte lever upp till de rådande normerna som finns 

hos den rollen och inte beter sig enligt det förväntade sättet, kommer det bidra till att hen 

kommer bli mindre omtyckt. Vidare kan individer ha olika förväntningar från skilda håll. 

Exempelvis kan en individ ha vissa förväntningar på sin roll som arbetare från sina kollegor, 

samtidigt som samma individ kan ha andra förväntningar på sin privata roll från vänner och 

familj. Detta skapar motstridiga rollförväntningar, varför det kan vara önskvärt när till 

exempel individen befinner sig i den privata rollen att skapa en distans från förväntningarna 

på dennes yrkesroll och tvärtom (Ashforth 2001). Detta kommer ytterligare diskuteras nedan. 

1.5.2 Rollernas gränser  

Enligt Ashforth (2001) upprättar individer s.k. mentala gränser runt olika domäner i livet för 

att förstå sin sociala omvärld. Domäner innebär saker som för individen är sammanhängande, 

exempelvis hem och jobb. Vissa individer kan hålla sina domäner och roller skilda ifrån 

varandra medan andra kan överlappa, exempelvis att en individ arbetar hemma. Hur hårt 

rollerna är skilda beror på rollens nivå av genomtränglighet. Till exempel kan ett arbete som 

har få gemensamma komponenter med fritiden uppfattas som tydligt åtskilda än en yrkesroll 

som har många likheter med personens fritid. En individ som har olika roller med många 

gemensamma komponenter får därför en hög genomtränglighet mellan rollerna och kan 

resultera i att fysiskt befinna sig en rolls domän samtidigt som den psykiskt är delaktig i en 

annan. Vidare kan en hög genomtränglighet orsaka att de olika rollerna smittar av sig på 

varann vilket kan skapa en förvirring hos en individ om vilken roll hen ska anta i en viss 

social kontext (Ashforth 2001).  

1.5.3 Självreglering 

Begreppet självreglering är synonymt med självkontroll och självdisciplinering och handlar 

om hur självet utövar kontroll över sig själv genom att modifiera sitt beteende (Baumister & 

Vohs 2007)3. En individ betraktar sig själv utifrån den uppfattade avvikelsen mellan hur den 

                                                
3	Detta	är	en	engelsk	elektronisk	resurs,	där	jag	själv	har	sökt	på	begreppen	Self-Control	Measures	och	Self-
Regulation	och	sedan	översatt	författarnas	förklaring	av	begreppen	till	svenska	
http://sk.sagepub.com/reference/socialpsychology/	(2016-12-05)	
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faktiskt är och hur den egentligen vill vara, men också genom att se till hur andra människor 

beter sig och vilka förväntningar de har på sitt handlande. Om en stor avvikelse finns hos en 

individ bidrar det till negativa känslor såsom skam och besvikelse, men om individen agerar i 

enlighet med det förväntande skapas det istället positiva känslor. Självreglering kan också 

påverkas av yttre faktorer såsom alkohol, eftersom den påverkar negativt på förmågan att 

självreglera. Således gör alkohol att individen får en minskad kapacitet att begränsa sig själv. 

Självreglering är väsentligt för att kunna nå social framgång i olika sociala sammanhang, men 

om en individ inte agerar enligt de förväntade normerna i ett socialt sammanhang kan det leda 

till att andra människor tycker mindre om den personen (Ibid).  

1.5.4 Tillämpning av teorin 

I syfte att undersöka hur lärares yrkesroll inverkar på deras privatliv, vad de bör och inte 

borde göra, kommer jag använda mig av Ashforths (2001) perspektiv på rollidentitet och 

rollförväntningar. Denna teori kommer hjälpa mig att förstå vilken roll lärare identifierar sig 

med, både på arbetet och på sin fritid samt dess inbördes påverkan. De variabler och begrepp 

som jag specifikt kommer titta närmare på är: rollförväntningar, social identifiering, 

karaktärsdrag, nivå av genomtränglighet, avvikelse mellan hur deltagarna beter sig och vill 

bete sig. 

2 Metod 
Jag har valt kvalitativa intervjuer som metod för att besvara mitt syfte och frågeställningar. 

Metoden anses vara mest passande ifall man undersöka deltagares upplevelser, tolkningar och 

den betydelse deltagarna tillskriver dessa upplevelser (May, T 2010, s. 159). Fördelen med 

kvalitativa intervjuer är att man kan gå in djupare på forskningsobjekten och få mer 

nyanserade resultat än vad man kan med kvantitativa studier, vilket jag anser passa denna 

studie då jag ämnar till att få en förståelse kring hur lärares yrkesroll påverkar dess privatliv. 

Nackdelen som följer av kvalitativ metod är en minskad generaliserbarhet, dock inte sagt att 

den kunskap som produceras behöver betraktas som ickegeneraliserbart (May, T 2010, s 

160ff).  

 

Vidare kommer jag använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom en sådan form 

”öppnar för en förståelse av hur intervjupersonen skapar och använder innebörder i det sociala 

livet (Ibid s. 162). Semistrukturerade intervjuer innebär att jag använder mig av specificerade 

frågor men att jag som intervjuar har ett öppnare förhållningssätt än vid en strukturerad 
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intervju. Detta innebär att jag inte behöver förhålla mig lika hårt till manus och därför har 

större möjlighet att ställa följdfrågor. Praktiskt innebär det att intervjupersonerna får lättare att 

besvara frågorna i egna termer än i en strukturerad intervju.  

 

Ett problem som finns med intervju som metod är intersubjektiviteten, exempelvis att två 

forskare kan använda samma frågor och samma deltagare men få olika resultat. Denna 

företeelse är en effekt som uppstår i en intervju då deltagarnas svar kan bli annorlunda 

beroende på vem som gör intervjun, vem forskaren är och vilken position hen har samt hur 

samverkan mellan de båda utvecklar sig. Till försvar för intervju som metod är att även andra 

vetenskapliga metoder innehåller subjektiva inslag som kan påverka empirin. Dessutom är 

metoden inte ute efter att värdera vilka uppgifter som kan falska eller sanna, utan den är 

snarare ute efter att synliggöra uppfattningar (Ibid s. 163ff). Jag kommer att behandla 

problematiken gällande intersubjektiviteten genomgående i denna metoddel.  

2.1 Induktiv eller deduktiv metod? 

Induktion innebär att man utgår från empiri medan deduktion utgår från teori. Utifrån en 

induktiv metod tillåter sig inte forskaren styras av någon teori utan att istället försöker hen 

förhålla sig neutral, för att på så sätt kringgå en skev datainsamling. En deduktiv metod 

innebär att man istället utgår från befintliga teorier för att sedan dra slutsatser om enskilda 

företeelser. Jag har i denna undersökning försökt att inledningsvis förhålla mig neutral från 

teori och samla in data så förutsättningslöst som möjligt, vilket gör min ansats till en 

kombination av deduktion och induktion. Med syfte att ge ökad klarhet för hur jag har gått 

tillväga redogör jag här för min forskningsprocess: 1. Inläsning om tidigare forskning 2. Val 

av teori 3. Konstruktion av intervjuguide 4. Genomförande av intervjuer 5. Transkribering, 

kategorisering och analysering av intervjumaterialet 6. Diskussion kring resultaten och koppla 

dem till tidigare forskning och teorin om roller.  

 

Min undersökning är alltså varken en renodlad induktiv eller deduktiv ansats, utan en 

kombination av dem båda. Om jag enbart använt en induktiv ansats hade jag i sådana fall 

börjat med empiri, utan att läsa in mig på existerande teorier, för att i slutskedet sedan kunna 

generera en teori. Men i mitt fall läste jag in mig på tidigare forskning, som även omfattade 

rollteorier, för att sedan förutsättningslöst konstruera en intervjumall. Således har jag inte 

skapat en intervjumall direkt från teorin om roller, utan istället har jag formulerat frågor 

utifrån syfte och frågeställningar. Men som man kan läsa i Steinar Kvales bok Den kvalitativa 
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forskningsintervjun (2014) är detta inte helt oproblematiskt, eftersom det är nödvändigt att 

vara inläst på sitt ämne och presentera tidigare forskning så att läsares kan se om den kunskap 

som produceras är ny samt om den har något vetenskapligt värde ”Det krävs kunskap om ett 

fenomen för att kunna ställa viktiga frågor[…] I förarbetet ingår även bland annat teoretisk 

förståelse av de fenomen som ska studeras” (2014, s. 92). Men han tillägger också att det inte 

nödvändigtvis behöver styra arbetssättet i undersökningen (Ibid s. 93).  

 

Jag har velat samla in data från intervjuerna med en så liten teoripåverkan som möjligt, men 

samtidigt kan man inte ställa frågor utan vara inläst på ämnet. Vidare finns det olika sätt man 

kan minska teorins inverkan, exempelvis har jag försökt att lyssna på intervjupersonen utan 

förutfattade meningar och inte heller avbrutit hen i sina berättelser. Jag har också ställt 

spontana följdfrågor för att på så sätt få mer oväntade svar från intervjupersonen då ”frågorna 

blir annorlunda om intervjun söker efter spontana beskrivningar av den levda världen istället 

för att söka komma fram till en begreppsanalys av intervjupersonens föreställningar om ett 

ämne” (Kvale 2014, s. 121ff). Slutligen i diskussion om teoripåverkan, egna förutfattade 

meningar och objektivitet, menar Kvale (2014) att objektivitet i sig inte behöver vara ett mål, 

utan det är viktigare att man är medveten om det och reflekterar över det i 

forskningsprocessen:  
Intervjun är ett samtal där data framkommer i ett mellanmänskligt förhållande mellan intervjuare 
och intervjuperson. Det centrala är alltså inte huruvida intervjufrågorna ska vara ledande eller 
inte ledande, utan vart frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i relevanta riktningar 
och skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap. (Ibid s.146).  

2.2 Urval 

Jag har genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med lärare inom Stockholms län, detta 

utifrån ett bekvämlighetsurval för att inte behöva åka så långt bort. Ett annat kriterium var att 

lärarna skulle arbeta på gymnasienivå då det är mer relevant för mig som blivande 

gymnasielärare. Jag sökte på skolor i Stockholmsområdet och mailade den första 

samhällskunskapsläraren som stod på de olika skolornas hemsidor. Alla skolor hade inte 

kontaktuppgifter till sina lärare vilket gjorde att de föll bort. Således är inte lärarna valda 

utifrån personliga egenskaper såsom kön, ålder, bakgrund, hur länge de har varit lärare mm 

eftersom jag min studie inte syftar till att göra någon jämförelse, utan lärarna är endast valda 

utifrån deras position som gymnasielärare.  
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2.3 Avgränsning 

I denna uppsats vill jag undersöka hur lärare förhåller sig mellan yrkesrollen och privatrollen 

samt hur yrkesidentiteten inverkar på privatlivet. Jag vill också studera vilka underliggande 

förväntningar och normer det finns om lärares privatliv. Alltså kommer jag inte att undersöka 

hur mycket arbete lärarna lägger ner på sin fritid, utan det är mer tankemönster och beteende 

jag vill studera. Tilläggas ska att jag inte strävar efter att undersöka hur verkligheten faktiskt 

förhåller sig, utan jag studerar snarare hur olika lärare upplever verkligheten. 

2.4 Procedur 

Jag började uppsatsarbetet med att läsa in mig på ämnet och sedan formulerade jag en 

intervjuguide. Den semistrukturerade intervjuguiden formulerades utifrån syfte och 

frågeställningar och där jag använde mig av en s.k. ”trattmetod”, vilket innebär att man börjar 

med inledande frågor för att sedan gå över till mer djupare frågor. Detta är positivt i den 

bemärkelsen att intervjupersonen blir mer avslappnad och därmed kommer in i ämnet på ett 

”mjukare” sätt (Kvale 2014, s.123ff). Vid formuleringen av frågorna tänkte jag också på att 

frågorna skulle vara kortfattade och lättförstådda för intervjupersonen (Ibid. 129). 

När jag var klar med intervjumallen tog jag kontakt med lärarna via mail. Jag informerade i 

mailet om studiens syfte och om Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, vilka 

exempelvis handlar om att lärarna närsomhelst får avbryta intervjun, deras anonymitet samt 

att jag skulle spela in intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på lärarnas arbetsplats i 

syfte att de skulle känna sig bekväma samt i rum där vi inte skulle bli störda. Innan intervjun 

informerade jag återigen om studiens syfte och om de forskningsetiska principerna (Ibid). 

Intervjuerna tog alltifrån 40-70 minuter och ingen av deltagarna valde att avbryta. Jag 

omformulerade några frågor efter första tillfället då vissa frågor blev svåra att förstå för 

deltagarna, dock ändrades inte själva innebörden av frågan. Därefter lyssnade jag igenom 

intervjuerna två gånger och skrev ut dem ordagrant. Jag noterade tystnadspauser och 

kroppsspråk som vara intressant för vidare analys. Sedan konstruerade jag del- och 

huvudkategorier utifrån den första intervjun, för att på så sätt kunna placera in intervjusvaren 

under respektive kategori. Tilläggas kan att samtliga uttalanden i resultatdelen har korrigerats, 

både för att avidentifiera deltagarna samt göra texterna mer läsvänliga. Däremot har jag inte 

förändrat eller förvrängt innebörden i texterna. En mer utförligare redogörelse av 

kategoriseringen ges under ”Databehandling”.  
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2.5 Databehandling 

När jag hade transkriberat klart samtliga intervjuer genomförde jag en kodning av deltagarnas 

uttalanden för att få en överblick av det insamlade materialet ”Kodning innebär att man knyter 

ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att underlätta senare identifiering av ett 

uttalande”(Kvale 2014, s. 241). Till exempel ”jag ville bli lärare för att träffa och hjälpa 

många människor” kodades om till nyckelorden ”träffa många människor”. Med hjälp av 

kodningen fick jag en helhetsbild av lärarnas uttalanden och kunde därför se mönster som jag 

kunde skapa kategorier av: ”Kodning leder ofta till kategorisering vilket innebär att meningen 

i långa intervjuuttalanden reduceras till några få enkla kategorier[…]Kategorierna kan vara 

utvecklade på förhand eller kan växa fram under analysens gång ”(Ibid s. 243). Vidare 

använde jag mig av rollteorin för att skapa olika teman från de kategorier som jag ansåg 

passade ihop, exempelvis ”det är viktigt för mig att vara sann” och ”eleverna kommer att se 

igenom mig ifall jag inte är något.. om jag är falsk”- dessa uttalanden placerades in i kategorin 

”att spela en roll”.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I denna undersökning har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

och det Individskyddskravet som anger riktlinjer för hur forskning där människor är 

inblandade bör gå till. I det s.k. Individskyddskravet ingår Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien måste vara informerade om vad de har för 

roll och vilka villkor som gäller för dem samt att det är fritt att delta. Jag mailade lärarna 

innan intervjun där beskrev jag syftet med undersökningen och hur det skulle gå till. Innan vi 

startade intervjun informerade jag om samtycke till att samtalet spelades in och som sedan 

skulle transkriberas, alltså i enlighet med samtyckeskravet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att den privata information som man får från deltagarna inte 

ska kunna härleda till vilka som har intervjuats, alltså ska informationen som ges inte kunna 

identifiera de som deltar. Detta har jag gjort genom att namnge personerna med andra namn 

samt som att jag inte berättar vilka skolor de är verksamma i. Det enda jag delger är att 

lärarna är verksamma i Stockholms län. Dessutom kommer jag bara att använda den 
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information som deltagarna lämnar i denna undersökning och inte till någonting annat, alltså 

används den endast i forskningssyfte och är i enlighet med nyttjandekravet. 

2.7 Reliabilitet och validitet 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet inom intervjuforskning handlar om huruvida intervjupersonerna tenderar att ändra 

sina svar under intervjun eller ge skilda svar beroende på vem som intervjuar, vilket jag 

nämnde ovan gällande intersubjektiviteten. Gällande reliabiliteten i denna undersökning kan 

den påverkas av de fåtal ledande frågor som jag ställde (Kvale 2014, s. 213ff). Dock anser jag 

inte att det har någon större påverkan eftersom de ledande frågorna som jag ställde var i 

princip bara kontrollfrågor, alltså frågor som omformulerats och som återkom under intervjun 

men med samma innebörd. Därför anser jag att det inte påverkade utfallet av intervjun. 

Angående reliabiliteten i utskrivningen av intervjusvaren kan det exempelvis handla om hur 

ordagrant man är i utskrifterna samt om det finns risk för misstolkning. Detta har jag 

motverkat genom att skriva ut intervjuerna ordagrant och markerat pauser samt personens 

kroppsspråk, så att risken för misstolkning minskar. Dessutom genom att lyssna genom 

intervjuerna två gånger minskar även det risken för att man har eller tolkat ett svar felaktigt 

(Ibid s. 224ff). 

2.7.2 Validitet  

Validitet innebär att man mäter det som avses att mätas, Kvale (2014) menar att i kvalitativa 

studier handlar validitet undersökningens giltighet, alltså om den metod forskaren har valt 

undersöker det vad den påstås undersöka (Ibid, s. 264). Det kan handla om att konstruera 

relevanta intervjufrågor som senare ska kunna svara på forskningsfrågorna, således att 

intervjuerna kan ge ett bra underlag. Trovärdighet är också väsentligt att diskutera gällande 

undersökningens validitet, då den inte enbart berör datainsamlingen utan samtliga delar i 

forskningsprocessen. Kvale (2014) använder forskarens hantverksskicklighet som begrepp för 

att beskriva trovärdigheten i en undersökning och med det menar han att det är viktigt för 

forskaren att ”ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka undersökningens resultat” 

(s. 286). Detta anser jag har uppfyllt eftersom jag har redogjort och varit öppen med alla val 

och tankar under uppsatsens gång, Samtidigt hjälper denna hantverksskicklighet mig, då det 

fungerar som ett ifrågasättande av de val jag har gjort under forskningsprocessen, vilket har 

varit till en nytta för mig.  
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Angående trovärdigheten påpekar Kvale (2014) också att man bör ta hänsyn till 

intervjupersonernas berättelser och om de kan betraktas som trovärdiga. Här anser jag att det 

finns några återkommande händelser som kan påverka validiteten. Närmare bestämt handlar 

det om deltagarnas vetskap om undersökningens syfte vilket kan påverka deras svar på 

frågorna genom att de anpassar sig till syftet. Således att de berättar sådant som de kan tro 

vara intressant för mig och därmed inte berättat helt fritt. Detta uppmärksammade jag vid 

några tillfällen under intervjuerna, när lärarna sa saker som de trodde sig vilja att jag skulle 

höra. Exempelvis ” fast nu får du ju veta hur tråkig jag är som person”, ”nä det låter säkert 

som ett jätte tråkigt exempel” och ”det kanske inte är det du ska skriva om eller sådär”. 

Däremot anser jag att validiteten fortfarande hög eftersom jag använde mig av kontrollfrågor.  

3. Resultat 
I denna del kommer jag att presentera resultatet och analysen av intervjuerna. Jag har valt att 

placera in det insamlade materialet i olika huvud- och delkategorier för att på så sätt kunna 

svara på undersökningens syfte och frågeställningar. Huvudkategorierna är:  

Privat kontra yrkesroll, här berättar deltagarna om hur de upplever gränsdragningen och 

relationen mellan yrkesrollen och privatrollen samt i vilken utsträckning de spelar en roll. 

Förväntningar på lärare, här berättar deltagarna om och hur de uppfattar att det finns 

förväntningar på dem utifrån deras roll som lärare, både från sig själva och andra. 

Upprätthålla rollen, här berättar deltagarna om på vilket sätt de reglerar sitt beteende för att 

upprätthålla sin lärarroll, både gällande fritid och arbete. 

 

Vidare berättade samtliga deltagare att det inte fanns några formella riktlinjer på deras 

arbetsplatser och därför blir en av undersökningens frågeställningar besvarad redan här.  

 

I syfte att motverka identifiering av intervjupersonerna, både gällande kön och ålder, har jag 

varken skrivit ut personernas namn eller angett dem med andra identifikationer (såsom 

intervjuperson 1). Detta anser jag är nödvändigt för att behålla deras anonymitet. Vid de 

tillfällen där de själva har angett deras kön som ett exempel och som är betydelsefullt för 

sammanhanget, har jag valt att inte ta bort det.  
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3.1 Privat kontra yrkesroll 

3.1.1 Att spela en roll 

I princip samtliga lärare menar att det är viktigt att inte spela upp en roll för eleverna, 

eftersom de säkerligen skulle genomskåda ifall en lärare framställde någon de i själva verket 

inte var. Att vara sig själv var även viktigt för att få förtroende från sina elever och på så sätt 

kunna bygga upp en bra relation med dem.  

 

Lärarna trodde att lärare som i hög grad anstränger sig för att spela en roll samt förhåller sig 

tämligen känslokalla gentemot sina elever, skulle också få större problem om de handlar på 

ett sådant sätt som inte överensstämmer med deras lärarroll. Exempelvis om en lärare betedde 

sig pliktskyldigt och auktoritärt i sin lärarroll för att sedan bete tvärtom i sin privata roll, 

skulle dennes elever reagera annorlunda jämfört med en lärare som var sig själv. En lärare 

säger exempelvis: 
Jag måste vara SANN! Såhär på riktigt! Det lyser igenom om jag hittar på saker liksom.. och det gör att jag kan 
etablera en god relation till eleverna, att dom litar på mig, att dom vet var dom har mig..jag har tex kollegor som 
är benhårda ATT INTE VARA SIG SJÄLVA…att dom inte berättar någonting om sig själva och det märker 
man också av i relationerna med eleverna, att den ser annorlunda ut, den blir inte lika stark… då tror jag även att 
dom här eleverna skulle ha gjort en större grej av om du gjorde något som sticker ut från din lärarroll.. så jag är 
faktiskt mycket mig själv på jobbet måste jag säga. 
 

En kvinnlig lärare tillägger också ett annat perspektiv på det här med att iklä sig en roll, att 

hon måste framställa sig som mer ordentlig för att på så sätt få auktoritet bland elever och 

andra lärare, just på grund av att hon är ung och kvinna 
jag tror att jag behöver reflektera över det mer än vissa andra har jag känslan av, bara för att jag är relativt ung 
och sen att jag är tjej och att jag är liten. För att markera mot eleverna, för att få auktoritet på något sätt. Jag kan 
uppleva mina manliga äldre kollegor exempelvis, dom har det mer naturligt automatiskt så då tänker jag att jag 
går in mer i en roll när jag ska vara lärare… alltså att jag tänker på vad jag säger, på att jag inte skämtar lika 
mycket som jag skulle önska eller som jag gör annars eller när jag känner eleverna mer. 

3.1.2 Gränsdragning mellan rollerna 

Hur man särskiljer rollerna verkar vara lite oklart bland lärarna, men två återkommande teman 

var att man var tvungen att dra en gräns mellan rollerna för att både få respekt och förtroende 

från sina elever. Detta var också viktigt för lärarnas välmående, att få ha ett eget privatliv och 

där de kunde återhämta sig eftersom det annars fanns risk för utbrändhet. En lärare ger ett 

exempel på hur hen går till vida för att hantera de olika rollerna: 
och lite så som att man tar på sig en mask…jag känner att jag, tar snarare av mig en mask när jag går härifrån- 
jag tar av mig lärarrollen när jag går härifrån, men jag sätter aldrig på mig min privata roll… för den får på något 
sätt följa med till jobbet… för att det är den jag behöver för att bygga relationer- tillsammans med min lärarroll 
då… men att lärarrollen måste jag lämna här för att kunna ha ett privatliv…jag känner att jag måste kunna skilja 
på jobb och fritid… för om dom två börjar bli samma sak, så är jag rädd att jag kommer att bränna ut mig… att 
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när den gränsen försvinner så kommer jag sluta se skillnad på jobb och fritid… …sen liksom finns ju elever 
runtomkring som har frågor och man kan liksom inte säga vad som helst… man måste tänka lite mer över.. hur 
man uttrycker sig och hur man är,.. eftersom på jobbet så har jag både elever, kollegor, föräldrar och chefer att ta 
hänsyn till, att svara inför… jag tror exempelvis lite mer avslappnad, lite mer ”det löser sig varianten” när jag är 
hemma än på skolan. 
 
Detta visade sig även på andra sätt då det fanns vissa tendenser till kollisioner mellan rollerna 

och som därför resulterade i att det var svårt att dra en specifik gräns, varför man också tänkte 

lite extra på att man var lärare: 
Ja i slutet av dagen är du fortfarande lärare, eh så jag kan inte bli för kemisk med dom heller - känna att man drar 
en gräns, om man inte har en gräns så är det svårt att veta vem man är, vem är liksom lärarjaget? Vem är det 
privata jaget? 
En annan lärare gav också ett exempel på detta: 
I övrigt är jag likadan men en yrkesroll är ju en kappa man tar på sig när man går in på sitt jobb. Du kan inte vara 
privat, du kan inte prata om allting som du pratar om hemma, det är liksom fullständigt omöjligt att vara samma 
människa, du pratar liksom om bajs och kiss hemma med dina småbarn det kan du liksom inte göra på jobbet 
med dina elever, så att liksom yrkesrollen är yrkesrollen.. den måste man ta på sig för att dom ska ha respekt för 
dig och för att du ska ha någon trovärdighet i ditt jobb.. och sen kan du komma hem o vara avslappnad svärande 
tonårsförälder liksom. 
 
En ytterligare sak som kom fram var att när andra personer frågade om vad lärarna jobbade 

med, gick de automatiskt in i sin yrkesroll. Lärarna fungerade också som en representant för 

lärarkåren när de berättade att de arbetade som lärare:  
jag tror att jag kanske tänker lite på att jag är lärare, alltså vad jag säger och sådär.. vissa beteenden, men jag tror 
att mycket är omedvetet, alltså att jag har någon sorts läraridentitet och speciellt när folk frågar utanför! ”Gud 
vad kul, gud vad bra att du jobbar som lärare”… och så kommer ofta det är ”typ för att ingen orkar”.. ”eller det 
är väl skitjobbigt? Vilken tur att du finns, för jag skulle aldrig orka vara lärare…Då går jag in i rollen, då ska 
man försvara skolan, då ska man liksom säga någonting bra om… så tror jag att jobb, jag privat och lärare- det 
GÅR väldigt mycket ihop… Jag ÄR liksom lärare, jag ÄR nog lärare hela tiden fast jag inte tänker på det. 
 

Hen tillägger också gällande den otydliga gräns som finns mellan privatlivet och yrkeslivet, 

att man även kan se det lite mer ur en positiv synvinkel. Exempelvis att träda in i rollen som 

pedagog kan vara till nytta ibland: 
Jag säger nog att jag ÄR lärare, det är nog mitt yrke men jag ÄR nog lärare, man kommer aldrig undan från det 
då det syns i alla aspekter… min bror och jag brukar anordna öl och- spelkvällar där vi spelar brädspel och 
dricker fin öl och sådär.. och jag brukar störa mig på dom som inte kan förklara regler och därför brukar jag ta 
över ”såhär är det”. Man kommer aldrig ifrån den rollen, att vara pedagog liksom…  
 

En lärare kom med en intressant reflektion efter en tids tystnad gällande denna otydliga gräns 

som existerar mellan privatrollen och lärarrollen. Läraren berättade att det skulle kunna vara 

så att utomstående ser på läraryrket som en ”24/7-jobb”4 och aldrig ser på en lärare som en 

privatperson, vilket bidrar till att föräldrarna känner att det är godtagbart för dem att kunna 

ringa hem till lärarna kl. 19 en lördagskväll och fråga om sitt barn; samtidigt som eleverna, 

                                                
4	Lärarens egna begrepp	



21 

 

när de träffar på lärarna i privatlivet, ser på dem som lärare och inte privatpersoner, varför 

eleverna också tycker det är pinsamt. 

3.1.3 Möta elever privat 

Lärarna berättade om olika tillfällen när de hade träffat sina elever privat och om hur de hade 

hanterat dessa situationer. Här påpekar lärarna återigen om vikten av att inte spela upp en roll 

för sina elever, eftersom lärarna inte tyckte att det var speciellt jobbigt att möta på sina elever 

privat på grund av att de själva inte hade så stor gräns mellan den privata rollen och 

yrkesrollen. Det är exempelvis en lärare som berättar hur denne hanterade ett möte med en av 

sina elever på krogen, vilket t.o.m. kunde få en positiv effekt på elevrelationen då hen blev 

”den här coola läraren”: 
Det är ju extremt från en elev att se sin lärare på stan kl 12 på en lördagskväll. 	
Men nu går jag fram och hälsar ”hej kul att ses, hoppas du får en bra kväll, det är kanske konstigt att ses såhär 
men nu är vi privatpersoner också” brukar jag säga- jag går o ställer mig med mina vänner. Då blir inte den här 
konstiga stämningen. Det är mer att man blir lite coolare, typ ”du såg att Patrik var på tåget o var packad”- lite 
så, man växer nästan lite grann. 
 

Vidare trodde lärarna att det snarare var eleverna än dem själva som kunde uppleva det som 

jobbigt att mötas på fritiden, det blev en pinsam situation för eleverna. Lärarna trodde att detta 

kunde orsakas av att eleverna ser på dem endast som lärare, aldrig privatperson. Därför blev 

också lärarna mer eller mindre tvungna att reglera sitt beteende på fritiden för att därigenom 

motsvara elevernas förväntningar. Ett exempel på hur en lärare kunde resonera: 
Nej, alltså den enda saken är när man stöter på elever ute som blir lite jobbigt, inte pga vem jag är eller så, det 
tycker jag inte alls är jobbigt.. kan det vara jobbigt när man ser någon elev eller sådär på stan för att DOM tycker 
det är jobbigt- alltså typ hur man ska bemöta varandra. Jag kan gärna vara såhära ”hej hej” sådär… Vissa typ 
såhär stänger av helt- då kan det vara lite jobbigt för mig hur jag ska hantera det, ska jag kolla bort eller ignorera 
situationen helt.. Alltså hur man ska förhålla sig till att- ja att man inte är på skolan, att vi är två vanliga 
människor för vissa tycker att det är jättejobbigt- och det tycker inte jag, jag tänker ju typ- känner ju dig ”hej 
hej” .. alltså så, sen är det ju inte så mycket mer med det.. ehm.. nej jag har nog aldrig… 
 

Ett återkommande fenomen som jag tidigare har varit inne på, är lärarnas resonemang om 

vikten av att kunna särskilja de olika rollerna. En lärare berättade att det var viktigt att kunna 

vara i sin privata roll på väg till den skola hen arbetade på, eftersom då fick läraren också tid 

att ”ställa om sig” mentalt från privatliv till arbete. Detta kunde gestaltas genom att läraren 

och hens elever knappt hälsade på varandra ifall de träffades på bussen de tog till skolan, trots 

att de kanske skulle ha lektion 10 minuter senare. Lärarens förklaring: ”för att VI är liksom 

inte riktigt på jobbet än, vi är inte framme, så under tiden på bussen känns det viktigt för att 

ladda upp typ” Detta är tycker jag är ett bra exempel på hur lärare förhåller sig till denna 

otydliga, men ändå viktiga gräns. 



22 

 

3.2 Förväntningar på lärare 

3.2.1 Inre förväntningar 

Lärarna gav också utryck av att ha egna förväntningar på sig själva om hur de ska bete sig, för 

att stämma överens med deras mall om hur lärare ska vara. Ett exempel på detta kunde vara 

att man är tvungen att vara konsekvent i sina beslut, trots att andra lärare inte uppskattar det: 
även att man vågar ta beslut, jobbiga beslut när man inte blir uppskattad för det också, att gå emot de tysta 
normerna som finns. Juste, du vet att de här besluten inte kommer gå hem, kollegorna kommer inte att gilla det, 
sånt måste du kunna som lärare.. men också tycker jag det är viktigt att dom kan lita på dig, att du har en tillit, - 
tillvarandra- Och att kunna skapa relationer. 
 

En lärare menade att den hade en förväntan på sig själv att vara kulturellt bildad och 

relaterade det till sin roll som samhällskunskapslärare. Detta kunde yttra sig genom att läraren 

kände sig tvungen till att ha läst morgontidningen innan arbetet ” så att man kan diskutera det 

som står där när man kommer till jobbet, vad som har hänt i världen”. Dessutom, eftersom 

läraren också var svensklärare, kände hen att det var nödvändigt att ha ett korrekt språkbruk. 

Således kan denna inre förväntning ses som att den har byggts upp av lärarens upplevelse av 

andras förväntningar på hens roll som samhällskunskapslärare och svenskalärare: 
Men framför allt är det ju kunskapsmässigt, att man som lärare ska gärna ha läst tidningen på morgonen så att 
man kan diskutera det som står där när man kommer till jobbet, att man ska hänga med liksom överhuvudtaget. 
Att det är pinsamt att komma till jobbet och inte har hängt med. Sen är det ju såhär att jag är svensklärare och 
såklart måste man ju då tänka en extra gång på hur man formulerar sig eller uttrycker sig, att det kanske inte är 
okej att svära, speciellt inte framför eleverna, samtidigt är jag inte jättenoga med det, jag är nog ganska bra på att 
vara mänsklig också. 
 

Här kan man återigen se vikten av att inte spela en roll, utan att vara sig själv, att vara 

”mänsklig”. 

3.2.2 Andras förväntningar 

Informanterna upplevde att det fanns flera olika förväntningar och föreställningar på skolorna 

som lärarna arbetade på. En lärare sa exempelvis att det fanns en förväntan, både från elever 

och från lärare, att man ska vara hård och auktoritär i sin roll som lärare, dock var inte denna 

lärare sådan som person. Den läraren var istället mer avslappnad i sin roll som lärare och fick 

därför en bättre relation med sina elever än lärarkollegorna. Detta gillades inte av kollegorna 

eftersom läraren inte betedde sig enligt det förväntade sättet: 
Ja dels det och sen också föräldrar till elever, och sen också andra elever tyckte att jag var soft då alla andra 
lärare var ashårda på den skolan och jag var den där sköna liraren, fan jag ha ju kul här, ”jag blev rebellen” … 
Men vi har ju en del oskrivna regler, eleverna har ju en inre bild av hur vi lärare ska vara litegrann och jag har ju 
märkt att, de måste fortfarande kunna känna igen sig att det där är en lärare, att han gör sina lektioner ”by the 
book” på ett speciellt sätt, men sen så färgar jag ju min personlighet mycket in i undervisningen sen.. jag 
överensstämmer ju inte med den vanliga bilden att man går med sin kaffekopp och har en viss look med sin 
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klädsel och så vidare- är väldigt avskalad och fåordig och eftertänksamhet, att man knappt kan bjuda på ett 
leende, det är vissa sådana beteenden och så kommer jag in som är väldigt glad av mig och bjuder på mig själv, 
då uppfattas jag som konstig 

 
 

Trots ovanstående, ansåg den läraren samtidigt att det är viktigt att eleverna fortfarande kan 

känna att det är du som är lärare, exempelvis genom att anta vissa generella drag som 

karaktäriserar en lärare.  

 

En annan lärare uttryckte en frustration över de förväntningar det finns hos eleverna gällande 

att lärarna alltid ska vara tillgängliga, dock trodde hen att detta kunde bero på att deras skola 

hade ett väldigt speciellt och öppet klimat- det var deras nisch. Men här återkommer också att 

det finns förväntningar på att de ska lösa olika elevproblem, som egentligen inte ligger på 

deras bord: 
Förväntningarna ligger på att vi ska göra allt. Det finns förväntningar på att jag som lärare ska vara tillgänglig, 
alltid! Och det är också något som vi har gett dom lite tror jag, genom att vi alltid- i år är första året som vi 
faktiskt har en liten arbetsplats inne i personalrummet, tidigare har vi haft våran arbetsplats inne i klassrummet 
med vår mentorsgrupp… men det finns också en förväntning, känner jag, att vi ska lösa saker utanför själva 
skolarbetet. Alltså… elevrelationer.. en stor stress som jag egentligen inte anser ligga på mitt bord eller i min roll 
som lärare- att lösa deras studenttjafs och när folk gråter.. att jag ska ringa hem till eleverna och jag får mail från 
föräldrarna… att man ska finnas väldigt tillgänglig för saker som till och med inte handlar om grammatikprovet, 
utan deras relation- att dom mår dåligt.. att dom behöver prata om olika saker  
 

Det framkom av intervjuerna att när lärarna berättade för utomstående att de arbetade som 

lärare, hände någonting med dessa personer. Vidare justerade de sitt beteende gentemot 

lärarna och började bete sig mer ordentligt, vilket en lärare upplevde som att hen blev 

tillskriven rollen som lärare. Detta ledde i sin tur till att läraren själv förändrade sitt beteende 

och började tala gott om läraryrket, som en representant för lärarkåren: 
ah shit jag är lärare nu, när jag berättade det för folk”, om jag var på en fest tex och så säger jag att jag är 
gymnasielärare då harklar dom sig o ”aha shit, oj vilka ämnen ?  aha tänker du vad jag tänker? Förstår du vad jag 
tänker? – då tänker dom att jag blir lärarrollen- de sätter på etiketten som lärare på mig vid det tillfället, det är 
oftast när man är ute som de reagerar, i början älskade jag att visa att man inte behövde vara den här nidbilden 
som folk oftast har, att man kan visa att man kan vara skön i det privata fast man är lärare, hen är en av oss, fast 
hen kan gå in på måndag och undervisa i engelsk grammatik 
 

En annan intressant aspekt var att när en av deltagarna studerade till lärare hade hen 

föreställningar om att det skulle vara jobbigt att träffa elever i vissa privata sammanhang för 

att hen inte kände sig representativ för lärarkåren: 
men det är väl mer såhär om när man ska gå på krogen eller du vet om man pratar ”tänkt, gud vad hemskt det 
skulle vara att träffa dom i andra sammanhang, vad jobbigt det skulle vara… eller till exempel att man skulle gå 
till affären i sina sunkiga mjukisbyxor, att det skulle kunna vara jobbigt om det hände, att jag kände” såhär vill 
jag inte se ut, jag känner mig inte representativ för lärarkåren 
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3.2.3 Outtalade normer 

Lärarna berättade om att det fanns en del outtalade normer, regler som man inte diskuterade 

bland lärarkollegorna, men som ändå existerade. En lärare berättade om att hen upplevde 

vissa skillnader i hur hen beter sig privat jämför med dem som lever ”Svenssonliv”, att de ses 

som bättre och mer moraliska människor än vad hen gör som lever ett vildare privatliv: 
Såhär tex, jag lever ju ett liv som är ganska nära eleverna, jag går ju ut o festar och sådär med mina polare, men 
det här får ju inte jag.. dom har ju oftast den här bilden av mig men fast än jag säger ingenting- det här lyser 
igenom så tex jag får inte säga saker som, lärare här uppe, dom som har barn och familj, dom som har det här 
”stabila tråkiga svenssonlivet uppfattas oftast som bättre rättfärdigare människor- moraliskt bättre människor” än 
jag som lever lite vildare liv privat… innan kollegor börjar prata med en så dömer dom ut mig som någon slags 
ful fisk typ, sen när dom lär känna mig så tänker mig ” aha han har ärligt uppsåt, han vill verkligen undervisa 
 

En annan lärare uttryckte att det fanns en outtalad norm som handlade om att man inte skulle 

diskutera sitt privatliv med kollegorna. Exempelvis berättade läraren om när hen arbetade som 

lärare på ett fängelse. Där fick man absolut inte prata om privatlivet och om man bröt mot 

denna norm så blev man exkluderad, vilket den intervjuade läraren blev. Följande ledde till att 

hen aldrig pratade om sitt privatliv igen: 
vi har haft en kollega som har retat mig och en annan för att vi är ”hipsters” liksom såhär håller på o brygger öl 
och grejer… Nej inget ”såhär ska du vara”,… vi pratar inte sådär jätte mycket om vårat privatliv här, varför vet 
jag inte…men det har helt enkelt inte varit den jargongen … så vi är ganska professionella när vi är här på något 
sätt…men när jag jobbade på fängelset, det är min enda riktiga jobbupplevelse som lärare innan denna 
arbetsplats, där pratade man ingenting med varann, i princip.. en gång berättade jag vad jag hade gjort på 
fredagskvällen och detta var i början av mitt jobb där, och berättade att jag hade varit ute och druckit några öl 
och käkat lite middag och sådär… Och då var en av kollegorna nykterist och sen så såg hon ner på mig för att 
jag hade druckit alkohol… så jag pratade aldrig om vad jag gjorde på fritiden sedan den gången, för att folk där 
reagerade så starkt på vad man gjorde… oavsett vad det var… så där var det väldigt kall stämning, man blandade 
helt enkelt inte yrkesrollen med privatrollen.. 

3.3 Upprätthålla rollen 

3.3.1 Att upprätthålla lärarrollen på skolan 

Samtliga lärare ansåg att det var viktigt att ha ett korrekt språkbruk för att upprätthålla sin 

lärarroll, exempelvis genom att inte svära eller uttrycka sig olämpligt. Andra saker som heller 

inte var tillåtna enligt lärarna var att man inte fick kränka sina elever eller snusa alltför 

mycket. Således finns det en uppfattning bland lärarna att det var nödvändigt att framställa en 

viss fasad för sina elever i syfte att bevara sin lärarroll och ytterligare för att vara goda 

förebilder. Detta kunde te sig på olika sätt beroende på vilken skola man arbetade på, en lärare 

hade exempelvis en mer tillåtande atmosfär på den skola hen arbetade på: 
Jag tycker faktiskt att vi är EXTREMT! Tillåtande här.. och vi är nära.. och såhär.. accepterande, mycket mer än 
vad jag har upplevt på den skola som jag jobbade på innan även om det bara var under ett halvår.. Även på 
kommunala skolor som jag gjort min praktik på där jag kan uppleva det är såhär- att man säger inte att man 
kanske varit på fest i helgen och druckit och gjort sådana saker… 
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En annan lärare menade att man måste upprätthålla sin privatroll och sin lärarroll för att 

därigenom kunna förhålla sig professionellt. Detta på grund av de förväntningar som 

existerade bland elever, föräldrar och annan skolpersonal: 
Alltså jag har alltid haft idén om att jag har ett professionellt JAG och ett privat JAG… där jag i mitt 
professionella jag måste vara på ett visst sätt för att på något sätt bibehålla respekt och den position som elever, 
föräldrar och annan personal förväntar sig att jag ska ha..nej men alltifrån språkbruket till klädsel och sådana där 
saker.. framför allt språkbruket, kan dra det till en parallell att jag har ett ganska tight kompisgäng på fritiden där 
vi har en väldigt hård jargong … jag kan liksom inte säga saker som lärare som jag säger tillsammans med mina 
vänner.. för att det skulle bryta mot den här bilden av en lärare- det skulle liksom vara för hårt språk… så där blir 
det liksom en tydlig skillnad, att jag måste anpassa mig till de här olika situationerna 

3.3.2 Att upprätthålla lärarrollen i privatlivet 

Lärarna berättade att vissa saker kunde de inte göra i sitt privatliv på grund av att de var 

lärare. Således begränsade lärarna sig själva för att upprätthålla lärarrollen. Det kunde vara 

allt från att inte bete sig ”vilt” på hockeymatcher till att inte röka framför eleverna. Däremot 

ansåg lärarna att gå ut på krogen, en sådan företeelse som jag kan tänka mig vara 

problematiskt, inte var något större problem, dock kunde de inte bli överförfriskade: 
jag skulle aldrig röka framför mina elever,.. så det gör jag ju inte, det har jag slutat med på dagarna, fast jag 
röker när jag går hem… typ sådär, annars skulle jag nog tycka att det vore fruktansvärt jobbigt att möta en elev 
på krogen, alltså jag är ju inte ute så mycket själv som person, jag tycker det inte är så roligt, men om jag skulle 
gå ut, och när jag gör det- så skulle det aldrig hindra mig, jag skulle aldrig tänka såhär ”nä jag vågar inte gå till 
det där stället för där skulle jag kunna träffa en elev”, så har jag aldrig gjort i alla fall 

 
 

Ett återkommande tema hos lärarna var att man inte kunde begränsa sitt leverne på grund av 

att man var lärare, men samtidigt var det som att lärarna ändå reglerade sig själva. Detta 

kunde vara omedvetet eller medvetet, men att det var som om att det fanns något där i 

bakhuvudet på dem som gjorde att de, trots tidigare utsagor, spelade upp en roll. Således finns 

det en dubbelhet hos lärarna eftersom de ger uttryck för ett ideal, men att de ändå agerar 

annorlunda.  

 

En sak som i alla fall lärarna var på det klara över var vikten av att kunna ha ett privatliv, att 

kunna ha kul på sin fritid och leva ett vanligt liv: 
Ja, jag tror ändå att, i bakhuvudet så har jag något extra som reglerar saker- ett extra ”stepp”, för att man ska vara 
en förebild…. Ehm… men det är kanske bara ett steg längre än allting som jag ändå skulle tänka.. om jag befann 
mig i någon annan yrkesroll…Lärare är ju människor också, vi har ett privatliv precis som elever och alla andra 
människor har … man kan inte hålla på och begränsa sig för att man är lärare… nä men typ ”nä jag kan inte gå 
dit, jag kan inte göra det här för att jag är lärare och mina elever kan se mig”.. därför jag tycker det är så viktigt 
att skilja på privatlivet och yrkesrollen…för om jag skulle börja blanda dom så skulle jag… ha så svårt att kunna 
leva och kunna ha kul på fritiden och göra det som jag vill göra 
 

En annan lärare var inne på samma linje: 
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då kopplar du ju på lite den här lärarrollen, att ”okej, det här är min elev, nu måste jag skärpa mig lite liksom” 
eller ”nu måste jag bemöta den eleven som jag bemöter hen när jag är på jobbet”… inte att jag måste skärpa mig, 
men jag kan inte vara en helt annan människa och jag tror inte att jag är det heller… 
 

En av de sista frågorna jag brukade ställa var om de ansåg sig vara lärare eller arbetade som 

lärare, för att på så sätt ge någon klarhet i de här rollerna, men det visade sig vara svårt. Flera 

lärare ansåg sig i alla fall vara lärare, men att det skulle vara nyttigt för lärarna att reflektera 

mer över sina roller för att på så sätt skapa någon balans både i yrkeslivet och i privatlivet. En 

av lärarna berättade det här: 
Så det är svårt.. och där tror jag tydligt att såhär att man är.. många ÄR nog lärare.. och jag känner att jag ÄR 
nog lärare… men det är någonting som jag önskar att jag kände i mindre utsträckning, så att jag verkligen ”att nu 
är jag mitt privata-jag och nu är jag mitt lärar-jag”, att det kanske var mer en sådan roll- det tror jag hade varit 
nyttigt 

4. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare upplever förhållandet mellan deras 

yrkesroll och privata roll samt hur yrkesrollen inverkar på privatlivet. Jag ville också belysa 

vilka förväntningar och outtalade normer som existerar kring rollerna. Sammanfattningsvis 

visar studiens resultat att lärarna upplever en oklar gräns mellan yrkesrollen och den privata 

rollen, samtidigt som de menar att deras yrkesroll påverkar privatlivet men i en varierande 

omfattning. Lärarna reglerar sitt beteende i varierande utsträckning för att upprätthålla sin roll 

som lärare. Exempelvis tänker lärarna till en extra gång när de befinner sig i det offentliga, en 

extra spärr, som en lärare kallade det.  

 

Jag kommer nedan att först diskutera mitt resultat i relation till tidigare forskning för att sedan 

koppla det till min teori. 

 

De intervjuade lärarna hade en skild uppfattning om hur de såg på sin läraridentitet, vissa 

ansåg att de tog av sig sin lärarroll när de kom hem medan andra kände sig som lärare hela 

tiden. Tidigare forskning (Blom, K et al, 2002; Persson, s 2008) visar att individer ofta anser 

att yrkesrollen är en del av deras personliga identitet, vilket både överensstämmer och 

motsäger lärarnas utsagor. Persson (2008) påpekar exempelvis att lärares yrkesidentitet alltid 

har varit förknippat med personens identitet och livsstil (Persson, S 2008). Samtidigt menar 

Blom (2002) att poliserna i hans undersökning anser att deras yrkesroll var synonym med den 

privata rollen. Detta framkom också i lärarnas diskussion om hur viktigt det är att vara 

personlig och vara sig själv, eftersom det annars skulle bli svårt att få bra och förtroendefulla 

relationer med eleverna. Lärarna ansåg även att det var väsentligt att kunna bjuda på sig själv 
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som lärare, detta framkom också i Albinsson, M & Folkesson, L & Skagerlind, S, (2007) 

undersökning.  

 

Eva Rhöse (2003) menar i sin studie att dagens lärare gör en distinktion mellan 

lärarprofessionen och privatlivet, dock pekar mitt resultat på att det även kan vara det 

motsatta. Lärarna uttryckte en önskan om att ha en skillnad mellan yrkesidentiteten och den 

privata identiteten, men att det praktiskt inte riktigt fungerade så. Däremot hade de en önskan 

om att kunna göra det, i synnerhet att slippa tänka på arbetet privat. Rhöse (2003) menar 

också att det är viktigt för lärare att kunna träda in i en lärarroll, för att därigenom motsvara 

andras föreställningar och förväntningar. Detta överensstämmer med de intervjuade lärarna 

som ansåg det viktigt att eleverna kan känna av att de är lärare, vilket gjorde att de träder in i 

någon form av en lärarroll. Sofia Terzaki (2010) är inne på samma sak i sin studie, enligt 

henne ansåg lärarna att det var viktigt att vårda de förväntningar som fanns på deras yrkesroll 

som lärare, exempelvis genom att vara återhållsamma på sociala medier. De intervjuade 

lärarna i min studie upplevde också att de reglerade sitt beteende till följd av de förväntningar 

som fanns på deras roll som lärare. Exempelvis ansåg de att det var viktigt att ha ett vårdat 

språkbruk och att inte bete sig på ett oväntat sätt.  

 

Blom (2002) menar att poliserna i hans undersökning reglerade sitt beteende, till exempel 

undvek de att prata om sin yrkesstatus när de befann sig på fester och liknande för att slippa få 

sin personlighet reducerad till allmänhetens uppfattning av polisen. Detta var även något 

lärarna sade sig upplevt, att det hände något hos de personer som de interagerar med när de 

berättat att de är lärare. Således ändrar personerna sitt beteende när de får höra av lärarna att 

de är verksamma inom läraryrket. Utifrån detta märker man att det finns förväntningar på hur 

en lärare ska bete sig, men även att det verkar finnas förväntningar från andra hur de ska bete 

sig mot en lärare. Det kan möjligtvis vara så att man träder in i sin gamla elevroll och den 

rollens förväntningar. Ashforth (2001) menar att det handlar om att träda in och träda ur olika 

roller för att det sociala samspelet ska kunna fungera, vilket även Rhöse (2003) poängterade i 

sin undersökning. Vidare påpekar Ashforth (2001) att ifall en individ inte följer rollens 

förväntade beteende kan det leda till att den personen blir mindre omtyckt. Detta var något en 

lärare gav uttryck för. Läraren berättade att eftersom hen var väldigt personlig i sin 

undervisningsstil och uppfattades som ”skön” av eleverna, frångick hen därför från den 

normbild som fanns bland lärarkollegorna. Detta ledde till ett missnöje hos kollegorna som 

även tyckte läraren var konstig för att hen betedde sig annorlunda.  
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4. 1 Rollförväntningar 

Ashforth (2001) menar att människor identifierar sig själva utifrån vilka de interagerar med 

för att på så sätt göra sin omvärld begriplig. Att anta en identitet innebär också att man 

associerar sig med den rollkategorin. Detta kan förklara vad som sker i mötena mellan lärare 

och elever.  

 

I skolan finns det två tydliga och formella rollidentiteter, läraren identifierar sig med 

lärarrollen och eleven antar en elevroll. Med rollidentiteterna medföljer även förväntningar 

och föreställningar som tillhör den specifika rollen. De intervjuade lärarna ansåg att det var 

viktigt att bete sig på ett sådant sätt som eleverna förväntade sig. Det kan exempelvis innebära 

att ha ett korrekt språkbruk eller inte skämta för mycket, för att på så sätt få auktoritet som 

lärare. Följaktligen innebär lärarrollen också ett antal stereotypa föreställningar som man ska 

leva upp till som lärare, vilket kan göra det problematiskt ifall man personligen inte associerar 

sig med dessa föreställningar. Vissa lärare blev exempelvis stolta när de bröt mot den 

utseendenorm som fanns på deras arbetsplats. En lärare uttryckte en glädje över att inte se ut 

som en stereotyp lärare samtidigt som en annan lärare kände en stolthet i det avståndstagandet 

hen gjorde. Således synliggörs här en outtalad föreställning som handlar om att se ut som en 

lärare inte alltid associeras med något bra, vilket kan innebära att man inte finner det lika 

lockande att förknippas med sin yrkesroll.  

 

Vidare menar Ashforth (2001) att individer som identifierar sig med en viss roll har en 

benägenhet att anta de stereotypiska drag som associeras med den rollkategorin. Vilket kan 

skapa problem för lärare vars personlighet inte överensstämmer med dessa karaktärsdrag, i 

synnerhet vad som anses vara ett lämpligt ”lärarbeteende”. Ett exempel på detta är 

ovanstående stycke när läraren betraktades som konstig av kollegorna på grund av att hen inte 

antog de förväntade karaktärsdragen, eftersom läraren var istället mer personlig i sin lärarroll. 

 

Följaktligen kan yttre förväntningar ge upphov till inre förväntningar (Ashforth 2001) vilket 

också framgår av lärarnas berättelser. Exempelvis kände lärarna en press på sig själva att 

alltid behöva vara tillgängliga för eleverna. De skulle finnas där för eleverna och lösa olika 

elevkonflikter, något lärarna ansåg inte låg på deras arbetsbord. En annan inre förväntning 

som en lärare kände av var att hen behövde ha läst morgontidningen innan jobbet. Enligt 
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Ashforth (2001) har detta att göra med att sociala interaktioner ger upphov till införlivandet 

av kollektiva uppfattningar, vilket utifrån lärarnas perspektiv kan tänkas framkalla inre 

förväntningar om att bete sig på ett sådant sätt som uppfattas som ”regelrätt” för en lärare. 

Detta kan också skönjas det en lärare berättade om vad som skedde när hen berättade för 

andra personer att hen arbetade som lärare. Läraren upplevde vid det tillfället att hen var 

tvungen att träda in i rollen som pedagog. Dessutom kände sig läraren tvungen att bli någon 

sorts representant för lärarkåren, vilket gestaltades genom att hen talade gott om läraryrket 

och förvarade yrket mest på grund av all den negativa publiciteten som det har fått den 

senaste tiden. Det här kan förstås genom Goffmans begrepp (2009) teamframträdande, vilket 

innebär att när en lärare företräder sin yrkesroll representerar de hela yrkesgruppen och 

försöker därför att företräda den på ett förmånligt sätt; på så sätt ge en positiv och samlad bild 

av yrkeskåren.  

 

Inom ett ”team” finns det även förväntningar på hur medlemmarna ska uppträda. Detta kan 

belysas från de reaktioner som några av lärarna bemöttes av från andra personer när de 

berättade att de arbetade som lärare, såsom ”vilken tur att du finns, för jag skulle aldrig orka 

vara lärare”. Således finns det en uppfattning om att lärare endast är lärare hela tiden, vilket 

kan leda till en förväntan om att de också ska bete sig som en lärare privat. Det här kan i sin 

tur påverka hur personer i sociala sammanhang förväntar sig att den som arbetar som lärare 

ska bete sig gentemot dem. Utifrån ovanstående exempel tror jag att detta kan skapa en 

oerhörd inre press på lärarnas privata jag, att ständigt befinna sig i sin lärarroll som dessutom 

innebär att man representerar hela läraryrket- att vid vissa sociala sammanhang endast bli 

identifierad genom sitt yrke, trots att man kanske vill bli identifierad med sin personliga 

identitet. Det är kanske därför lärarna också utrycker en önskan om att få vara en 

privatperson, en ”vanlig människa”. Samtidigt verkar det vara svårt för dem att inte påverkas 

av både deras egna och andras föreställningar om vad som anses vara ett ”korrekt” beteende i 

olika sammanhang. Att interaktioner med andra människor också innebär olika sociala krav är 

dock naturligt menar Goffman (2009), eftersom man annars riskerar sin sociala existens. Då 

människan är en social varelse och behöver leva upp till vissa rollförväntningar som finns på 

personens yrkesroll (Ashforth, 2001).  

4.2 Rollidentitet 

Läraryrket är ett yrke där gränsen mellan yrkesrollen och privatrollen stundtals kan vara svår 

att konkretisera. I enlighet med LGY 11 har lärare som uppdrag att överföra grundläggande 
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värderingar och förmedla kunskaper till eleverna för att förbereda dem för senare kunna 

arbeta och verka i samhället (LGY 11, s. 6). Således skapar läroplanen krav och förväntningar 

på lärare samtidigt som den definierar vad deras yrkesroll kan vara. Om det är detta som 

lärarna ger uttryck för i sina uttalanden går inte att klargöra, men det finns helt klart en 

ambivalens kring de olika rollerna. De berättar exempelvis att det är viktigt att vara sig själv 

och vara personlig, att inte spela upp en roll framför eleverna eftersom de då kommer se 

igenom det. Vidare anser informanterna att lärare som i hög grad anstränger sig för att spela 

en roll också kommer att drabbas av negativa konsekvenser när de beter sig på ett sätt som 

inte överensstämmer med deras lärarroll. Alltså skulle detta påverka eleverna mer än de lärare 

som var sig själva.  

 

Ashforth (2001) menar att det finns förväntningar på rollinnehavaren att uppträda utifrån de 

rådande normerna kring den rollen, vilket innebär att personer som beter sig enligt det 

förväntade sättet uppfattas mer positivt i andras ögon medan de som beter sig på ett oväntat 

sätt uppfattas negativt. Detta kan förklara lärarnas tankebanor om varför lärare som spelar en 

roll kan få en mer negativ uppfattning från eleverna. Ovanstående stämmer också överens 

med Baumestier & Vohs (2007) som menar att en individ betraktar sig själv utifrån den 

uppfattade avvikelsen mellan hur den faktiskt är och hur den egentligen vill vara. Finns det en 

stor avvikelse bidrar det till negativa känslor såsom skuld och skam. Lärare som spelar upp en 

roll, tenderar alltså till att självreglera sitt beteende mer än de som inte gör det.  

Samtidigt menar lärarna att de ändå måste anta en lärarroll för att eleverna ska kunna känna 

igen sig, vilket också överensstämmer med Ashforth (2001). En lärare säger exempelvis 

”eleverna har ju en inre bild av hur vi lärare ska vara och jag har märkt att de måste 

fortfarande kunna känna igen sig i att det är en lärare”(s. 25).  

 

Man diskutera ovanstående exempel med hjälp av begreppet genomtränglighet. Informanterna 

menar att en lärare som gör en tydlig distinktion mellan den privata rollen och yrkesrollen har, 

också större tendens till att träda in i en roll. Detta till en följd av att personens lärarroll har få 

gemensamma komponenter med dennes privata roll vilket i sin tur resulterar i en låg 

genomtränglighet. Medan det är tvärtom med en lärare som i sin lärarroll har många 

gemensamma komponenter med sin privata roll, alltså en hög genomtränglighet. De 

gemensamma komponenterna kan beröra sådana saker som att lärarna ska vara pedagoger till 

sin natur och därmed skickliga på att lära ut saker, vilket gick ut över lärarnas privatliv. 

Exempelvis berättade en lärare om att hen gillade att förklara saker för sina vänner när de 
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spelade sällskapsspel. Ashforth (2001) menar att när någonting kommer upp i vardagen som 

associeras med en viss domän så framkallar det en signal om att inta den rollidentitet som 

förknippas med detta. 

4.3 Yrkesrollen kontra privata rollen 

Det är svårt att säga i hur hög utsträckning yrkesrollen påverkade den privata rollen hos 

lärarna. Jag anser att det handlar om hur mycket de går in i en roll eller inte. Man kan anta att 

de lärare som spelar upp en roll och har en hög genomtränglighet mellan sina roller, också 

kommer att påverkas i högre grad. Därmed måste de också troligtvis självreglera sig mer än 

andra (Baumister &Vohs 2007; Ashforth 2001). Dock ansåg ingen av de intervjuade lärarna 

att de själva spelade upp en roll, utan att yrkesrollen var nästintill synonym med den privata 

rollen. Å andra sidan tyckte lärarna att det var viktigt att ha en gräns mellan lärarrollen och 

privatrollen, för att på så sätt kunna få distans till sitt yrke och kunna återhämta sig. Detta kan 

tolkas genom Ashforths begrepp rollförvirring, där har menar att roller som har en hög 

genomtränglighet kan orsaka att de smittar av sig på varandra och därmed skapa en förvirring 

hos individen om vilken roll denne ska anta i ett visst socialt sammanhang. Detta tycker jag är 

något som karaktäriserar och som är återkommande i diskussionerna med lärarna, att de inte 

riktigt vet vad som är vad. Naturligtvis kan man även dra en parallell till diskussionen om att 

läraryrket är ett kall och att man är född sitt yrke vilket deltagarna även nämner.  

 

Ett intressant av min undersökning är hur lärarna indirekt uttrycker en norm gällande att träda 

in i en roll eller inte. Det framställs ofta som något negativt att spela en roll, vilket man hör 

när de berättar om lärare som inte är personliga eller är känslokalla. Man kan fundera 

ytterligare ett varv, om det är så att de spelar en roll för att det är en norm i sig, att det 

förväntas av lärare att man just ska framställa en stereotypisk lärarroll. Å andra sidan kan det 

tänkas att lärare träder in i en roll för att de har så många komponenter i sitt privatliv som inte 

överensstämmer med den normenliga läraren. Det kanske kan vara så att lärarna inte 

identifierar sitt privata jag med läraridentiteten och därför träder in i en roll, vilket i sådana 

fall överensstämmer med Ashforth (2001) som menar att en social identifikation sker när 

individen känner att de har tillhörighet till en viss roll eller kategori. Detta kan även relateras 

till begreppet självreglering och som handlar om hur självet utövar kontroll över sig själv 

genom att modifiera sitt beteende, eftersom en individ ofta ser på sig själv utifrån den 

uppfattade avvikelsen mellan hur den faktiskt är och hur den vill vara (Baumestier & Vosh 

2007). Det är utifrån ovanstående jag kan förstå hur de intervjuade lärarna möjligtvis 
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resonerar med sig själva, att de i verkligheten inte tycker att deras privata roll överensstämmer 

med bilden av deras lärarroll och som i sin tur som bygger på andras förväntningar; varför de 

modifierar sitt beteende.  

 

En annan sak som också illustrerar det oklara gränsland mellan att vara sig själv och spela en 

roll framkommer av lärarnas uttalanden. När de träder in i lärarrollen, så går de i själva verket 

in och spelar rollen av sig själva. Det verkar som att det är viktigt för lärarna att när de 

befinner sig på skolan ska de vara sig själva, men att också att detta innebär att spela en roll. 

Vid de tillfällen de möter på elever privat är det däremot viktigt för dem att spela upp rollen 

som lärare. Detta tror jag kan ha att göra med elevernas förväntningar som de har på lärarna, 

dvs. att när de möts privat förväntar sig eleverna att lärarna ska agera i sin yrkesroll som 

lärare. Det är förmodligen också därför eleverna tyckte det var pinsamt att möta på sina lärare 

privat. Det verkar som att elever och föräldrar ständigt tillskriver en lärarroll på lärarna, vilket 

i sin tur påverkar hur dessa lärare kommer att bete sig, eftersom de känner av de förväntningar 

som finns på dem.  

5. Slutsats 
Utifrån ovanstående diskussion kan man slå fast att det inte finns några entydiga svar på mina 

frågeställningar. Gällande hur lärarna upplever förhållandet mellan den privata rollen och 

yrkesrollen menar de både att det är viktigt att vara sig själv, men ändå spela upp någon form 

av lärarroll på grund av elevers och vissa kollegors förväntningar på dem, de ska helt enkelt 

kunna se att de är lärare. Å ena sidan tycks det som att det finns en outtalad norm att det är 

negativt att spela en roll. Det kanske kan bero på föreställningen att det är något dåligt i sig att 

behöva framställa någon man i verkliga fall inte är för att därigenom passa in i den sociala 

kontexten. Angelöw & Jansen (2000) menar att människor antar socialt konstruerade roller 

för att det sociala samspelet ska flyta på och beroende på det sociala sammanhanget så finns 

det alltid föreställningar från omvärlden om vad som anses vara ett passande beteende. Å 

andra sidan verkar det som att lärarna i min studie upplever det som positivt att spela upp en 

roll av sig själv när de befinner sig på skolan. Samtidigt som de tenderar att träda in i sin 

lärarroll på fritiden. En central faktor i denna diskussion är de förväntningar och 

föreställningar andra har på denna privata roll respektive yrkesroll. Det är dessa som ytterst 

reglerar lärarnas beteende, om vad de bör och inte bör göra. 
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Min utgångspunkt och mitt intresse för detta ämne började med att jag reflekterade över ifall 

lärare kunde bete sig hur som helst eller om det i själva verket begränsade sig själva för att 

upprätthålla sin roll som lärare. De intervjuade lärarna upplevde att det kändes som att de 

kunde i princip göra vad de ville på sin fritid. De ansåg heller inte att de begränsade sig i 

någon större utsträckning, men att de ändå tyckte att det fanns någon extra spärr, att något 

händer med dem när de möter sina elever privat. Det som jag framför allt har lärt mig från 

min undersökning är att det är viktigt att ha en gräns mellan yrket och privatlivet, i synnerhet 

beträffande arbetsuppgifter. Jag har dock inte blivit något klokare gällande hur man ska 

förhålla sig till rollerna, men jag har ändå fått ta del av hur lärare tänker kring sådana här 

saker. Det är lite skakande att höra hur lärarna upplever att de endast blir identifierade med 

sitt yrke och inte med sin privata identitet i olika sociala sammanhang. Jag tror att det är 

viktigt att inte bara bli förknippad med sin yrkesidentitet, utan att man också får ha en 

personlig identitet, för att inte få sin identitet reducerad till omvärldens förväntningar. 

 

Vidare har det varit intressant att ta del av lärarnas reflektioner kring detta ämne eftersom 

detta är något man vanligtvis inte diskuterar, vilket de även höll med om. Det är samtidigt 

viktigt att poängtera att min undersökning inte går att generalisera för alla lärare, utan jag har 

endast undersökt fyra lärares uppfattningar om detta ämne. Avslutningsvis anser jag att man 

både inom lärarutbildningen och inom lärarkollegiet bör diskutera sådana här frågor eftersom 

det påverkar både elever och lärare. Detta är framför allt viktigt då det verkar som att 

yrkesrollen är en stor del av lärarnas personlighet, eftersom de själva anser att de är lärare 

hela tiden och inte endast arbetar som lärare. Därför är det av största vikt att man som lärare 

lär sig hur man ska hantera förhållandet mellan det privata och yrket, annars är risken stor att 

det kommer påverka lärarna psykiskt och i sin tur påverkar undervisningen- något jag tror alla 

inblandade parter vill undvika i största möjliga mån. Vi lärare finns som bekant till för att 

skapa demokratiska medborgare. 
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