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Abstract 

 

The aim of this essay is to examine how future upper secondary school teachers within social 

science comprehends their future proffessional role. The aim is also to see whether the 

education is of importance to their suspension for their future professional role. Focus will 

especially be on the teachers civil servant role, where the aim is to see how their identification 

suspends to the governmental expectations on their future civil servant misson. The essay is 

based on a qualitative method, which is focused conversational interviews. 

 

The result indicates that future upper secondary school teachers within social science, who are 

about to finish their education, have a somewhat deeper sense of identification with the 

teachers civil servant mission compared to those in the beginning of their education. The 

result also indicates that the future upper secondary school teachers identification are in line 

with the governmental expectations on their civil servant mission. This with the exception of 

one interviewsubject, whose identification is not in line with the governmental expectations 

on his civil servant mission. The result has didactic and democratic consequenses, which one 

as a teacher needs to be aware of and consider. 

 



 

Sammandrag 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur presumtiva gymnasielärare inom samhällskunskap 

ser på sin kommande yrkesroll. Vidare är syftet att se om utbildningen utgör betydelse för 

deras förhållning till den framtida yrkesrollen. Särskilt fokus ligger vid lärarens 

tjänstemannaroll, där syftet är att se hur deras identifikation förhåller sig till statens 

förväntningar på deras kommande tjänstemannauppdrag. Uppsatsen bygger på en kvalitativ 

metod, vilken utgörs av fokuserade samtalsintervjuer. 

 
Undersökningens resultat visar att blivande gymnasielärare i samhällskunskap, vilka befinner 

sig i slutet av sin utbildning, har en något djupare identifiering med lärarens 

tjänstemannauppdrag till skillnad från dem som befinner sig i början av utbildningen. 

Resultatet visar också att de blivande gymnasielärarnas identifikation ligger i linje med 

statens förväntningar på deras tjänstemannauppdrag. Detta med undantag för en 

intervjuperson, vars identifikation inte förhåller sig i linje med statens förväntningar på 

dennes tjänstemannauppdrag. Resultatet medför didaktiska och demokratiska konsekvenser, 

vilka man som lärare behöver ha en medvetenhet om och ta ställning till.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Att vara ett lojalt redskap för politiken är den tjänstemannaroll som motsvarar demokratins 

ideal. Lojalitet mot uppdraget är en lojalitet mot den politiska ledningen.1 Den urtypiska 

tjänstemannen handlägger ärenden. Utifrån tydliga regler skall denne fatta beslut som gynnar 

eller drabbar enskilda personer i form av exempelvis tillstånd, förbud och bidrag, vilket 

innefattas av myndighetsutövning. En annan del av tjänstemannarollen har att direkt 

verkställa politiskt fattade beslut. Att arbeta som lärare, och därmed vara tjänsteman i den 

offentliga sektorn, innebär emellertid också att vara lyhörd för klienterna/eleverna. För de 

flesta av dem som arbetar inom skolan är beteckningar som tjänsteman eller ämbetsman 

främmande.2 Detta då lärarna till stor del har sluppit den byråkratiska tjänstemannarollen. Det 

är i stort sett endast betygsättningen som är myndighetsutövning med krav på 

ämbetsmannalika arbetsformer.3  

Lärare arbetar i demokratins tjänst på så sätt att de utgör ett redskap för den 

nationella skolpolitiken. De har som uppgift att förmedla demokratins idé till eleverna.4 Det 

finns således ett viktigt samband mellan läraren och det demokratiska systemet vari man ska 

diskutera tjänsteman kontra politiker som en viktig del. Om läraren inte uppfattar sig själv 

som tjänsteman finns klara brister i det demokratiska systemet. Dessa brister innefattas 

exempelvis av att det är svårt att uppnå en likvärdig utbildning om det är upp till läraren att 

avgöra allt. Rättsäkerheten för eleverna innefattas också av dessa brister. Om läraren inte 

uppfattar sig som tjänsteman anser denne inte heller behöva följa direktiv i form av kursplaner 

och andra styrdokument. Med detta blir betygsbedömningen således upp till var och en att 

bedöma. Dessutom kan även reformklimatet diskuteras. Hur förändrar man en skola genom 

beslut som ingen följer? Bristerna i det demokratiska systemet kan möjligen då bottna i att 

läraren inte uppfattar sig som tjänsteman på grund av att själva systemet ser ut som det gör. 

Nämligen, som nämndes ovan, att lärarna till stor del har sluppit den byråkratiska 

tjänstemannarollen och därav har svårt att identifiera sig med den. 

Ovanstående diskussion kan exemplifieras genom den konflikt som varit 

påtaglig i Karlstads kommun. Konflikten har omdebatterats under en lång tid i lokal media 

                                                 
1 Niklasson, Lars (2001) Tjänstemannarollen i skolan. Stockholm: SACO. Sidan 8 
2 Ibid. Sidan 1 
3 Ibid. Sidan 14 
4 Ibid. Sidan 16 
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gällande omorganisationen av gymnasieskolorna i Karlstad. Däri kan nämnas att vissa lärare, 

tjänstemän, direkt motsatt sig politiskt fattade beslut. Denna debatt har väckt mitt intresse för 

huruvida lärare ser på sig själva som tjänstemän och utgör därför grund till denna uppsats. 

Mitt intresse för detta perspektiv kan också dels bottna i att jag studerar till gymnasielärare i 

samhällskunskap, där lärarens tjänstemannaroll diskuteras i utbildningen.  

Med anledning av att lärarens tjänstemannaroll diskuteras under ämnesstudierna 

i samhällskunskap finner jag det extra intressant att undersöka huruvida blivande 

gymnasielärare i samhällskunskap ser på sin framtida yrkesroll. Denna kategori är också 

intressant att studera då de ofta anses ha ett särskilt ansvar för demokratifrågor då det ligger 

inom deras ämnesområde. Dessutom finner jag det intressant att se huruvida utbildningens 

gång påverkar de blivande lärarnas uppfattning om tjänstemannauppdraget. Således väcktes 

mitt intresse för den grupp som kommer att studeras i uppsatsen. 

Läraryrket har alltid varit ett väsentligt inslag i mänsklighetens historia. Till en 

början som en fostrande institution, inte minst genom religionens betydande roll för 

utbildningen genom historien. Läraryrket är diskuterat och omdebatterat och är känsligt för 

samhällsförändringar. En period ligger ämneskunskapen i centrum för att i nästa bytas ut av 

ett mer fostrande ansvar. Lärarens uppdrag är och kommer framöver att vara ett ämne för 

debatt, inte minst på den politiska arenan. Det som kommer att utgöra fokus för denna uppsats 

är just den specifika tjänstemannarollen som läraryrket innehar, något som jag vill studera 

närmare. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet är att se hur presumtiva gymnasielärare inom samhällskunskap ser på sin kommande 

yrkesroll. I syftet ligger vidare att se om utbildningen för dessa har betydelse för deras 

förhållning till den framtida yrkesrollen. Särskilt fokus kommer att ligga vid lärarens 

tjänstemannaroll, där syftet är att se hur deras identifikation förhåller sig till statens 

förväntningar på deras kommande tjänstemannauppdrag. 

 

Utifrån ovanstående formulerade syfte ställs följande två forskningsfrågor; 

• Hur identifierar och eller uppfattar sig blivande gymnasielärare i samhällskunskap, 

vilka befinner sig i början respektive i slutet av sin utbildning, i sin framtida yrkesroll? 
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• Hur förhåller sig deras identifikation till statens förväntningar på deras 

tjänstemannauppdrag? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Undersökningens avgränsningar består i att inrikta sig mot blivande gymnasielärare i 

samhällskunskap. Denna avgränsning har gjorts utifrån ett antagande där just den valda 

kategorin kan antas ha en något djupare uppfattning om tjänstemannauppdraget. Detta då 

deras ämnesval gör gruppen medveten kring det organisatoriska demokratiska systemet och 

dess uppdelning mellan politiker och tjänstemän.  

 Vidare består avgränsning i antalet intervjupersoner som uppgår till sex 

individer. Dessa är fördelade på följande vis, tre i början av sin utbildning (första terminen 

AUO), tre i slutet av sin utbildning (sista eller näst sista terminen). Anledningen till att 

grupperna är uppdelade som de är står att finna i att det är relevant att se huruvida 

ämnesstudierna samt lärarutbildningen i sin helhet, ger påverkan på blivande gymnasielärare i 

samhällskunskap utifrån forskningsfrågorna. 

Antalet intervjupersoner är ett tydligt uttryck för att undersökningen kommer att 

vara kvalitativt inriktad. Däri kan antalet intervjupersoner anses tillräckligt för att säga något 

om gruppen men ändå ha ett starkt individfokus.  

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Nedan kommer forskning att presenteras, vilken har inriktning mot att beskriva lärarens 

tjänstemannauppdrag. 

 

Den svenska skolan har genom åren genomgått ett flertal reformer. Dessa reformer har 

gemensamt att de beslutats och genomförts under motstånd från stora delar av lärarkåren. 

Detta menar man bottnar i att lärare har dåligt förtroende för skolpolitiker, vilket leder till ett 

sämre reformklimat.5 Bland centrala beslutsfattare har motivet att anpassa skolans verksamhet 

till lokala behov och förhållanden varit starkt. Detta bekräftas genom de utredningar och 

                                                 
5 Sannerstedt, Anders (2001) ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken” i Rothstein, Bo 
(red.) Politik som organisation. Angered: SNS Förlag. Sidan 38-39 
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lagstiftningar vilka berör en förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet.6 

Utformningen av den pedagogiska verksamheten i den svenska skolan har riksdag och 

regering delegerat åt rektorer, lärare och övrig skolpersonal. Detta är en konsekvens av den 

statliga decentraliseringspolitiken och en uttalad åtgärd för att garantera skolans 

demokratiuppdrag. 7 

Författaren Joakim Eriksson menar att lärarnas professionalism utgör ur ett 

statligt perspektiv en förutsättning för att intentionerna i de statliga måldokumenten skall 

kunna förverkligas.8 De centralt ställda målen uppfattas ofta på den didaktiska nivån som 

orealistiska och ogenomförbara.9 För att tolkningsutrymmet när det gäller skolans uppdrag 

ska kunna begränsas, krävs en ämneskompetent lärarkår med goda pedagogiska kunskaper 

och som är införstådd med de nationella målen för skolverksamheten och samförstådd med 

dess värdegrund.10 Nyutexaminerade lärare utsätts för massiva påverkansfaktorer i mötet med 

sina nya arbetsplatser. De utsätts för en ”praxischock”, vars verkningar lärarutbildningen kan 

mildra men knappast eliminera.11 Lärarutbildningen måste ge de blivande lärarna 

handlingsberedskap, så att de kan hantera spänningsförhållandet mellan läroplanernas mål och 

riktlinjer och skolans vardag, där andra styrmekanismer kan vara förhärskande.12 

Lars Niklasson skriver i Tjänstemannarollen i skolan hur läraruppdraget 

förändras och rör sig åt två håll samtidigt. Det handlar om två olika kulturer inom skolans 

värld där den ena betonar omsorg och en god miljö medan den andra betonar ämnet och 

kunskaperna. Inom skolverksamheten krävs att alla lärare har en känsla för helheten för att 

leva upp till såväl elevers önskemål som styrdokumentens krav.13 Vidare menar han att 

lärarens politiska uppdrag är att ta ett professionellt ansvar för verksamheten; uppnå målen. 

Han uttrycker dock att det finns problem då läroplanen kan innehålla många abstrakta mål, 

vilka kan vara svåra att konkretisera och samordna.14 Den abstrakta läroplanen gör lärarrollen 

till något av en rebus, där lärarna enskilt och gemensamt behöver uttolka och planera 

verksamheten i stort för att kunna bedöma vad som är bäst varje enskild elev i varje situation. 

Niklasson ställer sig frågan om det ens finns någon som kan leva upp till detta, då han menar 

                                                 
6 Alexandersson, Mikael (1999) ”Skolans styrning” i Alexandersson, Mikael (red.) Styrning på villovägar. Lund: 
Studentlitteratur. Sidan 10 
7 Eriksson, Joakim (1999) ”Vem styr skolan?” i Alexandersson, Mikael (red.) Styrning på villovägar. Lund: 
Studentlitteratur. Sidan 146 
8 Eriksson, J (1999) Sidan 165 
9 Ibid. Sidan 158 
10 Ibid. Sidan 160 
11 Ibid. Sidan 161 
12 Ibid. Sidan 162 
13 Niklasson, L (2001) Sidan 13  
14 Ibid. Sidan 14 



5 
 

att det i många fall krävs att läraren skall utgöra en kombination av Sherlock Holmes, 

Sigmund Freud och Moder Teresa; deckaren, terapeuten och socialarbetaren. I lärarens roll 

finns ett krav på ett weberskt tjänstemannauppträdande, en lojalitet gentemot styrdokument, 

ett krav på ekonomisk och organisatorisk effektivitet samt respekt för elevers önskemål. 

Läraren ska således vara lyhörd för önskemål från eleverna. Emellertid finns ur skolpolitisk 

synpunkt risk för att lärarna lierar sig med eleverna och förbiser de nationellt formulerade 

målen för verksamheten. Han menar att risk finns att beroendet mellan lärare och elever 

utvecklas till ett slags negativ spiral där lärarna inte ställer krav på eleverna och eleverna inte 

heller ställer krav på lärarna. 15 

 

Den forskning som presenterats enligt ovan är relevant då syftet fäster fokus vid lärarens 

tjänstemannauppdrag. Forskningen är också relevant då den ger en djupare bakgrund och en 

bredare bild för uppsatsen. 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen består i ett inledande kapitel där uppsatsens bakgrund, syfte, frågeställningar och 

tidigare forskning presenteras. Vidare följer kapitel två, där uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter redovisas. Dessa utgörs av tjänstemannen i det svenska systemet, lärarens 

uppdrag enligt staten, administrativ beslutsfattande, samt en teorimodell.  

Kapitel tre redogör sedan för uppsatsens metod, där den ingående presenteras 

och motiveras. Där berörs samtalsintervjuer, urval, intervjufrågor, analysverktyg, samt 

reliabilitet och validitet. Vidare följer kapitel fyra, vilket används för att presentera en 

redovisning av resultatet. Först presenteras resultatet för varje intervju var för sig. Därefter 

redovisas ett sammanfattande resultat i relation till forskningsfrågorna. 

 Det sista kapitlet, kapitel fem, utgörs av konklusioner. Där redovisas först 

slutsats, vilket sedan följs av diskussion. I diskussionen förs en löpande diskussion kring 

resultatet samt mina personliga uppfattningar kring undersökningen. 

                                                 
15 Niklasson, L (2001) Sidan. 17-18 
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2. Teori 
 
2.1 Tjänstemannen i det svenska systemet 
 
I regeringsformen 1 kapitlet, 1 § proklameras det svenska statsskickets grunder; 
 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och 
på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och 
genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

16 
 
 Sverige är således en representativ demokrati. Den representativa demokratin är 

en indirekt styrelsemetod där folket väljer sina företrädare, vilka sedan fattar de politiska 

besluten. Emellertid kan direktdemokratiska inslag i form av exempelvis folkomröstningar 

komplettera den representativa demokratin.17 

Enligt demokratisk teori innebär demokrati att medborgarna, eller deras valda 

företrädare, fattar de grundläggande politiska besluten, vilka sker under fri åsiktsbildning. 

Förvaltningens, tjänstemännens, uppgift är sedan att verkställa de politiskt fattade besluten. 

Vidare förutsätter demokrati att dessa beslut följs och respekteras av förvaltningen. Dock 

utesluter inte detta att besluten i enskilda fall kan få oönskade konsekvenser eller mindre 

lyckad utformning. Därav bör möjligen förvaltningens roll inte reduceras till att alltid blint 

verkställa besluten.18  

 Beslutsprocess är den process vilken medför att de auktoritativa politiska 

besluten fattas. Den process varigenom detta beslut omsätts i handlande, heter istället 

implementeringsprocess. Detta är förvisso också en beslutsprocess då implementering innebär 

fortsatt beslutsfattande. Utmärkelsen mellan beslutsprocess och implementeringsprocess är 

dock problematisk på flera sätt. Det är många aktörer som deltar i de båda processerna och de 

aktörer vilka svarar för implementeringen av politiska beslut har även deltagit i utformandet 

av besluten. Tjänstemännen kan med detta i många fall vara de egentliga inspiratörerna och 

initiativtagarna till besluten.19 

 Då politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna avsett uppstår det så 

kallade implementeringsproblemet. För att undgå detta finns tre nödvändiga kriterier; 

tjänstemannen skall förstå, kunna genomföra, samt vilja genomföra det politiskt fattade 

beslutet. Kriteriet att tjänstemannen skall ”förstå beslutet” innebär att den direkta styrningen 

skall vara otvetydig, alltså att denne förstår beslutsintentionerna. Att tjänstemannen ”kan 

                                                 
16 http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx  2007-12-19 
17 Pettersson, Olof (2007) Svensk politik. Vällingby: Norstedts Juridik AB. Sidan 79 
18 Sannerstedt, Anders (2001) Sidan 19 
19 Ibid. Sidan 26-27 
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genomföra beslutet” innefattas av att denne har tillgång till de resurser som krävs, i form av 

exempelvis lokaler, utrustning, personal och tid. Det tredje kriteriet att tjänstemannen skall 

”vilja genomföra beslutet”, innebär en förutsättning för att beslutet skall komma att 

genomföras som avsett.20 En situation där tjänstemannen framhåller direkt ovilja att 

genomföra ett politiskt beslut behöver emellertid inte ses som motsträvighet och 

sabotagevilja. Det kan finnas omständigheter som kan motivera dennes motsträvighet till 

beslutet. Exempelvis kan det handla om en tekniker som slår larm om en felaktig 

problemlösning. Den professionella kompetensen erbjuder således ibland tjänstemannen en 

legitim grund att motsätta sig politiska beslut.21 För att en effektiv implementering skall 

kunna äga rum behöver dock en politik vara förankrad hos tjänstemannen. Denne skall gilla 

politiken, vilket motiverar till att försöka genomföra den. 22 

I och med att tjänstemännen har en betydande handlingsfrihet kan relationen 

mellan dem och politikerna beskrivas som att den inte är hierarkisk. Istället bör relationen 

beskrivas som en förhandlingsrelation, där de båda parterna delvis har motstridiga intressen, 

delvis sammanfallande intressen. Ömsesidig respekt är av stor vikt där samarbetsstrategier 

anses vara de mest framgångsrika. Således bör övertygelse samt övertalning utgöra 

politikernas styrinstrument.23 

 Tjänstemännens roll som demokratins tjänare är inte helt enkel. Demokratin 

kräver flera olika krav på tjänstemännen som inte alltid är förenliga. Exempelvis har också 

tjänstemännen till uppgift att tolka folkviljan till en viss punkt, vilket annars framförallt är 

politikers uppgift. Problem kan uppstå då de båda parterna har olika uppfattningar om 

folkviljan.24 

 
 
2.1.2 Lärarens uppdrag enligt staten  
 
Staten har förväntningar på läraren och dess roll i samhället. Som system betraktat har staten 

som demokratisk institution förväntningar på läraren i egenskap av tjänsteman i linje med det 

som framförts enligt ovan. Staten har vidare specifika förväntningar på läraren som tar sig 

uttryck genom en rad styrande dokument som reglerar i en betydande utsträckning hur läraren 

skall agera som tjänsteman. Dessa styrande dokument består av såväl lagar som förordningar 

och planer. 
                                                 
20 Sannerstedt, Anders (2001) Sidan 28-29 
21 Ibid. Sidan 37 
22 Ibid. Sidan 38 
23 Ibid. Sidan 38-39 
24 Lundquist, Lennart (1992) Förvaltning, stat och samhälle. Lund:  Studentlitteratur Sidan 159 
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 I skollagen kapitel 1, 4§ går att läsa att kommuner och landsting är huvudmän för 

gymnasieskolan. Vidare går att läsa i 2 kap. 8§  att i alla kommuner skall det finnas en av 

kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas 

och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för 

att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa 

upp samt utvärdera skolplanen.25 

 Den gällande läroplanen (Lpf 94) för gymnasieskolan och de övriga frivilliga 

skolformerna trädde i kraft den 1 juli 1994. Läroplanen anger skolans värdegrund och 

grundläggande riktlinjer och mål. De styrdokument som anger kraven i utbildningen är 

programmål, kursplaner och betygskriterier. Dessa anger också hur en lärare som tjänsteman 

bör agera eftersom de fastställer mål för verksamheten som tjänstemannen har att uppnå.26 

 Nedan följer delar ur Lpf 94, vilka beskriver statens förväntningar på läraren som 

tjänsteman. Läraren skall; 

 

• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
- stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 
- organisera arbetet så att eleven; 
- utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga 
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 
– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar, 27 
• i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar 
elevernas lärande, 
• tydliggöra vilka värderingar och perspektiv kunskaperna vilar på och låta eleven ta ställning till hur 
kunskaper kan användas, 
• se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv, 
• stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter, 
• samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen, 
• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv som eleverna har eller 
skaffar sig under utbildningens gång, 
• se till att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap och 
• i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och den pedagogiska 
forskningen.28 
 
• klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter mellan 
dessa värden och faktisk verklighet, 
• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och 
problemställningar samt konsekvenserna av dessa, 
• klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans med eleverna diskutera 
och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen, 
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 
motverka alla former av kränkande behandling och 

                                                 
25 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100 
2007-12-17 
26 http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor0 2007-12-17 
27 Lpf 94, sidan 11 
28 Ibid. Sidan 12 
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• visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt29 
 
• utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan, 
• se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och innehåll i undervisningen, 
• uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, 
• planera undervisningen tillsammans med eleverna, 
• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och 
• tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.30 
 
• fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna, 
• i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om elevernas 
skolsituation och kunskapsutveckling och 
• redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. 
Läraren skall vid betygsättningen; 
• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen, 
• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 
undervisningen, 
• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 
• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.31 

 
2.2 Administrativt beslutsfattande 
 
Tjänstemannen behöver bli guidad fram till det effektiva beslutet genom 

effektivitetskriterium. Detta effektivitetskriterium innebär att man fattar ett så bra beslut som 

möjligt med begränsade resurser. Som grund för att guida fram tjänstemannen till det 

effektiva beslutet kan utredningar ligga till grund för bedömning.32 Tjänstemannens uppgift är 

inte att maximera resurserna utan snarare att göra det bästa av dem som finns i relation till de 

styrande målen. Som exempel kan nämnas ett offentligt bibliotek, det bästa är inte det som har 

alla publicerade böcker, utan snarare det som har utnyttjat de begränsade resurserna bäst. Med 

andra ord, det bibliotek som införskaffat så många och så ”strategiska” böcker som möjligt.33 

 De värderingar och mål som guidar till individuella beslut i organisationen är i 

allmänhet de organisatoriska målen (tjänstemål och bibehållandet av själva organisationen). 

Inledningsvis påtvingas vanligtvis tjänstemannen dessa mål och värderingar genom 

auktoritetsutövning över denne. I stor utsträckning tillägnar sig dock tjänstemannen gradvis 

dessa mål och värderingar till sin egen attityd/inställning. Tjänstemannen förskaffar sig en 

lojalitet gentemot organisationen som automatiskt, utan nödvändigheten av extern stimulans, 

garanterar att dennes beslut kommer vara i linje med organisationens mål. Denna lojalitet har 

möjligen i sig själv två aspekter. Det kan involvera en tillgivenhet till tjänstemålen av 

                                                 
29 Lpf 94. Sidan 13 
30 Ibid. Sidan 14 
31 Ibid. Sidan 16 
32 Simon, Herbert A. (1966) Administrative Behavior Toronto: Collier-Macmillan Ltd. Sidan 197.  
33 Ibid. Sidan 186-187 
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organisationen och det kan också involvera en tillgivenhet till bibehållandet och tillväxten av 

själva organisationen. På så vis tillskrivs tjänstemannen en ”organisatorisk personlighet”, 

tämligen olik dennes personlighet som individ. Organisationen anvisar tjänstemannen en roll 

vilken specificerar de specifika värden, fakta, och alternativ vilka dennes beslut i 

organisationen skall baseras på.34 Som exempel kan nämnas en arbetsledare för parkarbetare, 

vars alternativ tar sig uttryck i gräsklippning, plantering etc. Värdena är lagstiftade och socialt 

beslutade standards avseende renhållning, utseende och återskapande användningsvärde. 

Faktan är budget, arbetsmetod och avdelningskostnad. Arbetsledaren förväntas vanligen inte 

att exempelvis seriöst överväga att förstöra hela parken och göra tomtområde av den istället. 

Detta är inte att ta i beaktande för det är inte arbetsledarens angelägenhet. Genom att begränsa 

skalan som en individs beslut och aktiviteter ska ligga inom, reducerar organisationen 

arbetsledarens beslutsproblem till rimliga proportioner.35 

Beslut tas inte av organisationer utan av människor vilka beter sig som 

medlemmar av organisationen. Det finns ingen logisk nödvändighet att en medlem av en 

organisation skall fatta sina beslut vilka är organisatoriskt begränsade. Trots detta finner man 

individer som beter sig som organisationen de tillhör. De utgår från en kalkyl av den 

institutionella allmännyttan i termer av både tjänste- och bibehållandemål i varje beslut.36 Det 

kan tas i uttryck i att ”om det här var min firma skulle jag göra såhär, men det är inte min 

personliga sak”. Detta handlar om skillnaden mellan privat personlighet och organisatorisk 

personlighet.37 

När systemet av värden, vilka är till för att reglera ett administrativt beslut, har 

blivit specifierade, finns endast ett ”bästa beslut”. Detta beslut är inte övervägt av personliga 

motiv som personen, vilken tar beslutet, i organisationen har. Det finns dock ett begränsat 

utrymme av acceptans inom vilket individen kommer att bete sig ”organisatoriskt”. När de 

organisatoriska kraven faller utom detta utrymme, återsamlas automatiskt personliga motiv, 

och organisationen upphör till viss grad att existera. När en person emellertid beter sig 

opersonligt ersätter en organisatorisk värdeskala hans personliga värdeskala som ett kriterium 

för att handla korrekt i beslutet.38  

En individ identifierar sig själv med en grupp när den, i beslutsfattande, värderar 

de olika alternativen i termer av dess konsekvenser för en hel grupp. Som exempel kan ses när 

                                                 
34 Simon, Herbert A. (1966) Sidan 198 
35 Ibid. Sidan 198-199 
36 Ibid. Sidan 202 
37 Ibid. Sidan 204 
38 Ibid. 
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en person föredrar ett alternativ före ett annat på grund av att det är ”bra för Amerika”, denne 

identifierar sig då med Amerikaner. En individ handlar utifrån personliga motiv när dennes 

värderingar baseras på identifikation med sig själv eller sin familj.39 

 Individen är villig att ta opersonliga organisatoriska beslut på grund av en 

mängd olika faktorer, exempelvis lön, prestige och vänskap. Många av individens personliga 

värden är inte enbart beroende av dennes anknytning till organisationen, utan också av 

tillväxten, prestigen eller framgången av organisationen i sig själv.40 

Det största problemet i en effektiv organisation är att specialisera och dela in i 

underdelar på sådant sätt att de psykologiska krafterna av identifikation kommer att bidraga, 

snarare än att hindra, korrekt beslutsfattande.41 

 

2.2.1 Teorimodell 
 

Utifrån de ovan formulerade teoretiska antagandena har jag utvecklat en teorimodell, vilken 

gestaltas i figuren nedan. I den kan ses två axlar vilka består av skalan styrd - fri och 

idealistiskt kall – tjänsteman.  

Figur 1. Teorimodell 

   Tjänsteman 
 
 
 
 
 
 
Styrd 

y 
 
 
 
 
 
                         Fri 

                             x 
                 
 
 
 
 

   Idealistiskt kall 
 

Den första axeln (x) visar styrd – fri med vilket menas hur man identifierar sig som individ i 

en organisation. Om man anser sig vara styrd eller fri i sitt beslutsfattande. När individen 

                                                 
39 Simon, Herbert A. (1966). Sidan 205-206 
40 Ibid. Sidan 209 
41 Ibid. Sidan 214 
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anser sig vara styrd kan denna då anses identifiera sig med organisationen till skillnad från när 

den anser sig vara fri då den i det fallet snarare identifierar sig utifrån personliga motiv.  

 Den andra axeln (y) visar idealistiskt kall – tjänsteman med vilket menas hur 

man ser på sitt uppdrag i organisationen. När individen ser det som ett idealistiskt kall 

identifierar sig denne då utifrån personliga motiv. Man vill utföra sitt uppdrag för att uppnå 

personliga intressen och visioner. Då individen å andra sidan ser sitt uppdrag i organisationen 

varandes en tjänsteman identifierar sig denne då med organisationen och dess mål.  

 

De teoretiska delar vilka presenterats i detta kapitel är relevanta i den meningen att de ger en 

djupare bild och möjlighet till att förstå den problembild som presenterades i kapitel 1.  Där 

diskuteras bland annat att läraren till stor del har sluppit den byråkratiska tjänstemannarollen, 

samt vilka eventuella demokratiska brister detta kan medföra. De teoretiska delarna är också 

relevanta då de ger en bild av vad lärarens tjänstemannauppdrag innebär, samt att det ger en 

förståelse för hur en tjänsteman beter sig och grundar sina beslut. Teorikapitlet utgör också 

utgångspunkt för analysverktyg, vilket vidare kommer att presenteras i kapitel 3. 
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3. Metod 

3.1 Samtalsintervjuer 

 

Den metod som kommer att användas för att genomföra undersökningen är fokuserade 

samtalsintervjuer, vilket är en kvalitativ metod. Innebörden av fokuserade samtalsintervjuer är 

att intervjuaren utgår från en viss struktur där en rad olika teman valts ut, vilka ska täckas 

under intervjuns gång. Intervjuaren ställer vissa frågor, men lämnar samtidigt utrymme åt 

intervjupersonen att prata omkring frågorna och de tankar som väcks. Denna metod ställer en 

del krav på intervjuaren då den behöver vara uppmärksam och specificera och sondera en del 

av de svar som intervjupersonen ger.42 Anledningen till att denna metod har valts för 

undersökningen är att jag finner fördelar med att ha en viss struktur att utgå ifrån, då det 

underlättar analysen. Detta utan att helt begränsa intervjupersonens möjlighet till ett fritt 

resonemang. 

 Vid samtalsintervjuer finns alltid en risk för att få en viss skevhet, bias, i 

resultaten. Detta då intervjuaren kan påverka intervjupersonen på ett sätt som inte behöver 

vara medvetet.43 Detta omnämns ibland också som intervjuareffekt. Det kan exempelvis 

handla om intervjupersonens kön, ålder, klädsel samt dess allmänna uppträdande. Detta är 

viktigt att ha i beaktande för att skapa förtroende för intervjuaren samt för att få så objektiva 

svar som möjligt av intervjupersonen.44 

 Något som alltid bör övervägas vid genomförandet av samtalsintervjuer är de 

etiska aspekterna. Detta då individernas integritet alltid måste komma i första rummet.45 Av 

denna anledning kommer inte de intervjupersoner vilka ingår i denna studie att nämnas vid 

namn, utan istället betecknas med en siffra.  

För att kunna fokusera på själva samtalet kommer en bandspelare att användas 

vid intervjutillfället.46 Detta också för att underlätta den kommande analysen, samt för att ge 

mer utrymme till reflektion och eftertanke. När det gäller platsen för genomförandet av 

intervjuerna kommer de att äga rum i ett grupprum på Karlstads universitetsbibliotek. Detta 

då jag tror att det är en miljö där intervjupersonerna kan känna sig bekväma, samt att 

                                                 
42 Bell, Judith (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. Sidan 122 
43 Ibid. Sidan 123 
44 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H och Wängnerud, L (2003) Metodpraktikan Stockholm: Norstedts 
Juridik AB. Sidan 293-294 
45 Ibid. Sidan 285 
46 Det inspelade intervjumaterialet förvaras i hemmet hos undertecknad. 
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intervjuerna då kan ske i lugn och ro utan risk för en störande omgivning, vilken skulle kunna 

påverka deras svar. 

 

3.2 Urval 
 

Intervjupersonerna som har valts ut för undersökningen kan delas in i två grupper. Den första 

gruppen (fortsättningsvis grupp A) består av två studenter som läser sin första termin på 

lärarprogrammet vid Karlstads universitet med inriktning samhällskunskap mot gymnasiet. 

Den andra gruppen (fortsättningsvis grupp B) består av tre studenter som är i slutfasen (termin 

9 alternativt 10) av sina studier på lärarprogrammet med inriktning samhällskunskap mot 

gymnasiet. Anledningen till att grupp A består av två personer till skillnad från grupp B som 

består av tre personer är att en person har fallit bort från grupp A. Detta berodde på personliga 

omständigheter för intervjupersonen. En ersättare har ej varit möjlig att finna inom nödvändig 

tidsrymd. Detta kommer dock att finnas i beaktande vid hanteringen av resultatet. 

Intervjupersonerna kommer fortsättningsvis att omnämnas som A1, A3, B4, B5 och B6, där 

A1 och A3 ingår i grupp A medan B4, B5 och B6 ingår i grupp B. 

Intervjupersonerna till de båda grupperna är valda genom ett strategiskt urval. 

Detta i den meningen att jag har valt intervjupersoner inom en viss kategori, nämligen 

blivande samhällskunskapslärare, vilka befinner sig i början respektive i slutet av sin 

utbildning. Jag fick tillgång till cirka 15 studenters uppgifter, vilka jag sedan kontaktade via 

mail. De första som hörde av sig är de som ingår i undersökningen. Vidare har urvalet varit 

begränsat främst när det gäller den grupp som är i slutfasen av sin utbildning då dessa inte är 

många till antalet. De båda grupperna är i storleksordningen 15-30 studenter, dock faller en 

del bort då de är oanträffbara genom praktiska omständigheter så som vfu eller annan aktivitet 

som medför att vederbörande har svårt att vara aktuell som intervjuperson.  

Intervjupersonerna är män i åldrarna 23-26 år. När det gäller könsfördelningen 

kan nämnas att kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom de två aktuella gruppernas urval 

genom att de är underrepresenterade i utbildningen till samhällskunskapslärare för gymnasiet. 

Könsfördelning kan möjligen ha påverkan på resultatet, och det är alltså möjligt att 

undersökningens resultat skulle kunna se annorlunda ut med annan könsfördelning. 

 Gällande ålder har urvalet gett den åldersfördelningen. Det finns ingen 

bakomliggande orsak till åldersfördelningen utöver slumpen. Åldersfördelningen kan dock 

delvis ha sin grund i att åldersstrukturen för studenterna inom de två aktuella grupperna är 

främst i intervallet 20-30 år. 
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3.3 Intervjufrågor 

 

Nedan kommer de frågor som ställs vid intervjuerna att presenteras och kommenteras för att 

visa på vad som är frågornas syfte. Frågorna är verktyg för att kunna synliggöra studentens 

identifikation och uppfattning av sig själv i sin framtida yrkesroll. För att få så objektiva svar 

som möjligt har inte intervjupersonerna fått någon information om uppsatsens syfte i sin 

helhet utan bara fått information om att det berör deras uppfattningar om deras kommande 

yrkesroll. 

 

• Vad anser du ditt uppdrag vara som lärare? 

 

Frågan verkar som en inledande uppvärmande fråga. Den ger en förutsättningslös inledning 

där studenten själv fritt kan måla en bild av sitt uppdrag. Den kan ge en tidig indikation på hur 

studenten identifierar sig vilken sedan kan utvecklas under intervjuns utveckling. 

 

• Hur skulle du vilja beskriva arbetet som lärare?  
- Anser du arbetet vara inom ramen för ett jobb eller ett kall? 

 

Den första frågan är en fortsättning på den inledande frågan och ger en mer tydligare signal 

om identifikationen. Om studentens svar inte kan placeras som jobb eller kall kommer den 

andra frågan att ställas för att studenten får förtydliga vilket den skulle mena kännetecknar 

yrket först och främst. De är därmed inte av varandra uteslutande utan snarare är det viktigt att 

se vad som står över det andra. Huruvida studenten först och främst betraktar sin framtida 

yrkesroll som ett jobb eller kall har betydelse för identifikationen av sig själv som styrd eller 

fri. I definitionen av ett jobb kan anses ligga en övervikt åt tjänstemannauppdraget och en mer 

styrd arbetssituation till skillnad från ett kall som har en övervikt åt idealistiskt kall (se figur 

1.) och däri också en mer friare roll. 

 

• Den förtroendearbetstid som man har som lärare uppgår till cirka 10 timmar/vecka. Hur tänker du dig 
att man disponerar den? 

 

Det svar studenten ger på frågan kan vidare signalera hur man ser på sitt uppdrag. Om 

studenten ger uttryck för att man vill fördjupa sig i ämnet, följa samhällsdebatten eller 

utveckla elevrelationen så ger det signaler för hur vederbörande ser på sin framtida yrkesroll. 

Häri är det viktigt att notera vad studenten först och främst tänker sig att använda tiden till.  
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• Vad anser du vara en tjänsteman? 
- Vad är en tjänsteman och dess uppgift/uppdrag? 

 

Denna fråga är avsedd att fånga studentens syn på vad som är en tjänsteman och däri hur väl i 

linje studentens syn på sin framtida yrkesroll ligger med synen på vad som är tjänsteman. 

Desto mer studentens syn på en tjänsteman överrensstämmer med synen på yrkesrollen desto 

mer kan studentens identifikation antas ligga i linje med tjänstemannarollen. 

 

• Vad anser du statens syn på läraren vara? 
- Vad är lärarens uppgift enligt staten? 

 

Frågan är avsedd för att ge en indikation på studentens förståelse för statens syn på lärarens 

tjänstemannauppdrag. Syftet är att se på vilket sätt studenten relaterar till styrdokument och 

den målstyrda verksamheten. Frågorna är inte en kunskapskontroll utan snarare till för att låta 

studenten uttrycka dess syn. Den andra frågan ger en mer konkret möjlighet för studenten att 

besvara frågan om den första frågan inte besvaras. Därtill vänds också perspektivet till att utgå 

från den egna yrkesrollen och de uppgifter man hanterar. Svaret kan antas ge en indikation till 

huruvida studenten anser staten spela en aktiv roll för den framtida yrkesrollen eller snarare 

vara en abstrakt kravställare. 

 

• Vilken uppfattning har du av styrdokument? 
- Vad är en läroplan? Vad är en kursplan? Vad fyller de för funktion? 

 

Denna fråga har som syfte att mer detaljerat ge en bild av det som efterfrågades ovan, den syn 

som studenten har på statens uppdrag till läraren genom styrdokumenten. Den syn som 

studenten ger uttryck för går tydligt att relatera till teorimodellens x och y axel. Anser man sig 

fri eller styrd, tjänsteman eller idealistiskt kall? 

 

• Vad anser du politikers roll i utbildningssystemet vara?  
 

Syftet är främst att studenten avger en syn av politiker som aktiva arbetsgivare eller en instans 

långt från verksamheten. I detta ligger synen på de beslut som politiker fattar. Utgår studenten 

från att det är beslut som skall följas eller är de abstrakta oförankrade beslut som till någon 

utsträckning kan ignoreras?  
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• Hur skulle du sammanfattningsvis bedöma dina förutsättningar till att efterleva  
statens förväntningar på din framtida yrkesroll? 

 

Denna fråga har som syfte att fånga upp funderingar som studenten inte har kunnat ge uttryck 

för under tidigare frågor. Därmed är den öppen till sin struktur. Svaret kan tänkas förtydliga 

de signaler som studenten redan tidigare har avgett relaterat till teorimodellen. 

 

3.4 Analysverktyg 

 

Svaren på de frågor som formulerats enligt ovan kommer att analyseras med hjälp av den 

teorimodell som först presenterades i kapitel 2. Den kommer vidare att förklaras i detta avsnitt 

och också preciseras hur den kommer att användas som verktyg för analys. Modellen kommer 

att användas på det sätt att fyra alternativa placeringar finns. Studentens identifikation och 

uppfattning av sin framtida yrkesroll kommer att placeras inom ett av de fyra fälten. Således 

används inte en skala utan ett resonerande övervägande om vad som väger över det andra. 

Figur 1. Teorimodell 

Tjänsteman 
 
 
 
 
 
 
Styrd 

y 
 
 
 
 
 
                         Fri 

                             x 
                 
 
 
 
 

   Idealistiskt kall 
 

3.4.1 Styrd – Fri 

 

Denna skala visar på vilket sätt studenten först och främst skulle beskriva sitt yrke. Med att 

uppleva sig vara styrd menas exempelvis att stor vikt läggs vid styrande dokument och 

målstyrning i verksamheten, samt att politiker ses som arbetsgivare. Dessa faktorer påverkar 

individen till den utsträckningen att upplevelsen av utrymme till eget initiativ är begränsat. 

Med att uppleva sig fri menas att man exempelvis lägger mindre vikt vid styrande dokument 
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och målstyrning i verksamheten utan ser möjligheten till eget val och agerande som mindre 

begränsat. Upplevelsen av frihet i yrkesrollen är stor och tar sig uttryck genom exempelvis en 

påtaglig pedagogisk frihet. 

 

3.4.2 Tjänsteman – Idealistiskt kall 

 

Denna skala visar hur man identifierar sig i sin framtida yrkesroll. Fokus fäst härvid om 

studenten ser sitt yrke som ett jobb eller kall. Därtill har flera frågor formulerade ovan som 

syfte att studenten får ge uttryck för sin syn inom ramen för denna skala. Det kan antas att om 

studenten framhåller yrket som ett jobb är tjänstemannauppdraget mer påtagligt, medan ett 

kall snarare är att ses som ett idealistiskt karaktärsdrag. I denna skala ligger också studentens 

syn på styrande dokument och politikers roll. En tydlig syn på politiker som arbetsgivare och 

styrdokument som bindande ger uttryck för identifieringen av sig själv som tjänsteman. 

Tvärtom, där politiker inte är arbetsgivare och styrdokument inte är bindande, ger mer ett 

uttryck för en identifiering av sitt yrke som ett idealistiskt kall, där egna intressen och motiv 

har ett större utrymme. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig och giltig den information är som man fått fram vid 

undersökningen. Reliabilitet är således ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt 

ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter.47 När det gäller 

reliabiliteten för denna undersökning anser jag den vara god. Detta då jag har varit tydlig i 

min beskrivning av mitt tillvägagångssätt. Metoden skulle kunna appliceras vid flera av 

varandra oberoende undersökningar, dock inte med nödvändighet med samma utfall. Det här 

kan dock anses vara ett generellt fenomen för intervjuer av den typen som genomförs. 

Individer är inte den andra lik och därav kan inte svaret antas komma att bli det andra likt. 

 Validitet innebär ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det som 

avses att den ska mäta eller beskriva.48 Gällande validiteten för undersökningen kan den sägas 

i allt väsentligt vara god. Teorimodellen, beskriven i kapitel två, kopplas på ett direkt sätt som 

analysverktyg. Den utgör också utgångspunkt för frågeformuleringar, vilket ger en tydlig 

koppling mellan frågornas utformning och den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. 

                                                 
47 Bell, J (2000) Sidan. 89 
48 Ibid. Sidan 90 
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Vidare är frågorna tydligt beskrivna med ett syfte för varje frågeställning vilket medför en 

tydlighet i vad frågorna de facto avser att mäta. Därav kan anses att undersökningen mäter det 

den avser att mäta. Självfallet finns det en viss problematik då den individuella tolkningen av 

frågorna som intervjupersonerna gör har en betydelse för hur resultat kan antas se ut. Dock 

inte till den utsträckning där frågorna avviker från mätningssyftet. 
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4. Resultat 

 

Nedan kommer en redovisning av resultatet att presenteras. Intervjupersonerna består av A1, 

A3, B4, B5 och B6, där A1 och A3 utgör grupp A och befinner sig i början av sin utbildning, 

medan B4, B5 och B6 utgör grupp B och befinner sig i slutet av sin utbildning. De fem 

intervjupersonerna kommer att presenteras, samt placeras in i teorimodellen var för sig. 

Därefter kommer ett sammanfattande resultat att redovisas i relation till forskningsfrågorna. 

 

4.1 Intervjuperson A1 

 

Intervjuperson A1 beskriver sitt uppdrag som lärare att ”Dels uppfylla de målen som jag ska 

göra enligt styrdokument och lag och allt det här. Men så personligen så vill jag väl inte bara 

lära ut, utan vad ska jag säga. Det blir en väldigt stor fråga, men, men. Få eleverna och 

tänka själv, öppna deras möjligheter att lära sig själv kanske man kan säga då lite enkelt.”  

Arbetet som lärare uttrycker han vara ”givande, ansvarsfullt, viktigt framför allt! 

Och ehh, säkert en aning stressigt, eller alltså, vad ska jag säga, tärande, tror jag.” När det 

gäller huruvida han anser arbetet vara inom ramen för ett jobb eller ett kall beskriver han att 

”Jag ser det mer som ett kall.  Jag var inte en som kände för tio år sen att jag skulle bli lärare 

när jag blir stor, men det har växt fram mer under tiden. Så det är inte ett kall på det sättet.” 

Han för sedan ett resonemang om hur han vill öppna andra människors tänkande och avslutar 

resonemanget med att säga ”Men det är nog mer ett jobb i så fall, ett uppdrag, än ett kall.” 

När det gäller förtroendearbetstiden säger han att ”Det har jag inte ens 

reflekterat över, alls”. Han för emellertid sedan ett resonemang och uttrycker då att ” Till att 

börja med kommer det förmodligen bli att man ger den tiden till sig själv ganska mycket, tror 

jag, främst. Men det är ju kanske när man börjar jobba som det och sen just för att man 

kommer förmodligen att ha häcken full så att säga”. Jag frågar honom om han menar att han 

avser lägga tiden på att planera lektioner etc. ”Ja, precis. För jag antar att det kommer bli 

väldigt stressigt innan man får in rutinen liksom och får allt material och liksom sin 

erfarenhet inom det, antagligen”. 

När jag frågar A1 vad han anser vara en tjänsteman svarar han; ”Oj! Alltså jag 

har alltid, du kanske är poliskt lagd hehe, men en tjänsteman för mig har alltid varit någon 

som har ehh, jag vet inte, jag har alltid sett det som någon typ av kommunalt uppdrag. Jag 

har inte tänkt över vad det betyder egentligen, tjänsteman. Jag vet inte vad beskrivningen på 
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det är, för det är olika i olika branscher också.” Han för sen ett resonemang om att 

exempelvis en chef i en butik kan vara tjänsteman och avslutar; ”Men det är väl kanske att 

man har någon form av, kanske någon form av uppdrag då”. 

Samtalet leder in på vad han anser att lärarens uppgift enligt staten är. Han 

uttrycker sig enligt följande; ”Så otroligt mycket dokument du ska följa och måluppfyllelser 

och sånt där. Det är ju väldigt byråkratiskt på ett sätt. Och då tror jag dom mer ser det som 

att man ska uppnå vissa särskilda mål. Sen vad som kommer utöver det, eller hur man når dit, 

har ingen större betydelse kanske? Utan bara man uppfyller det som av staten ska va, eller på 

kommunnivå då kan det också vara, men det antar jag att det är staten också då”. 

Gällande hans uppfattning om styrdokument säger A1;”Alla kursplaner och det 

här, tycker jag kan vara luddigt ibland, speciellt med betygskriterierna kan vara luddigt. 

Samtidigt så kanske man inte vill att de ska va så specifika heller. Men ehh, sen är det, det är 

synd att säga att det bara är fina ord så, för det är väldigt viktiga ord också”. Han för ett 

vidare resonemang och fortsätter sedan; ”Så det känns som att det kanske är lite väl styrt 

ibland. Alltså man skulle kunna släppa det lite grann till skolorna, eller till kommunerna 

åtminstone. Sen finns det ju lokala planer på skolorna också, men dom måste ändå alltid följa 

lagen och styrdokumenten”. 

Vidare diskuteras sedan politikernas roll i utbildningssystemet där han anser att; 

”Ja, politikerna är väl staten då egentligen”. Tyvärr så tycker jag väl kanske att dom många 

gånger har en roll, alltså dom är ju beslutsfattande i slutändan, där dom kanske inte alltid 

gör en bra roll. Nämen, att dom stiftar ju, alltså allt med ehh, alltså allt från vår arbetstid allt 

arbetssätt, på det sättet ska dom ju göra. A1 för ett resonemang och avslutar sedan ”Så att 

deras roll som jag tycker se, det är väl att dom ska strukturera det på en viss nivå, men att det 

kanske tyvärr inte släpps in så mycket lärare i det där, utan att det kanske är lite för mycket 

politiskt styrt, så”. 

I den avslutande, sammanfattande, frågan huruvida han bedömer sina 

förutsättningar till att efterleva statens förväntningar på hans kommande yrkesroll uttrycker 

han sig enligt följande; ”Jag hoppas ju att och vill ju att det ska gå bra liksom. Men många 

gånger tror jag att det är svårt av den anledningen att deras praktik, alltså att deras teori, 

inte funkar i praktik, lite grand”. Han resonerar kring styrdokument och att de kanske i många 

fall kan vara svåra att efterleva, men säger; ”Men i det stora hela så tror jag inte att, så 

känner jag nog att jag har så pass mycket i mig som person att det inte ska vara något större 

problem om man kan säga så”.  A1 resonerar sen vidare och tar återigen upp sin önskan om 

att lärarna borde få mer att säga till om angående skolverksamheten. Han avslutar sedan 
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samtalet med att säga; ”Men hur jag skulle sammanfattningsvis bedöma min förutsättning är; 

än så länge känns det bra. Jag har inte gått så lång tid än som sagt. Alltså du måste göra det 

liksom, du har inte så mycket val heller, du kan inte sväva ut och göra vad du vill. Så på det 

sättet så måste man ju uppfylla deras krav, eller deras förväntningar om man kan jämställa 

dom orden.” 

 

4.1.1 Placering i teorimodell A1 

 

Nedan följer en placering av intervjuperson A1, mot bakgrund av ovan, i den teorimodell som 

först presenterades i kapitel 2. 

 

Figur 2. Teorimodell A1 
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   Idealistiskt kall 
 

 Intervjuperson A1 placeras på teorimodellens x-axel som styrd. Detta med 

anledning av att A1 uttrycker sig vara styrd genom att han flera gånger under intervjun menar 

att man som lärare måste följa lagar och styrdokument. Han menar vidare att läraren inte kan 

sväva ut och göra som den vill. A1 tolkas också se politikernas roll vara arbetsgivare, då han 

uttrycker att det är de som är beslutsfattande, gällande exempelvis lärarens arbetstid. 

Emellertid uttrycker A1 önska att lärare hade mer inflytande på skolverksamhetens 

utformning och lärarens arbete. 

 När det gäller y-axeln placeras A1 som tjänsteman. Detta med anledning av att 

A1 ser på sin framtida yrkesroll som ett jobb, ett uppdrag. Detta kan exemplifieras genom att 

A1 ser politiker som arbetsgivare och att han har vissa krav och mål att uppfylla. Således ger 
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intervjupersonens syn på politiker som arbetsgivare och styrdokument som bindande uttryck 

för identifieringen av sig själv som tjänsteman. 

 

4.2 Intervjuperson A3 

 

Intervjuperson A3 beskriver sitt uppdrag som lärare enligt följande; ”Mitt uppdrag som 

lärare, den var svår, men ehh. Mitt uppdrag som lärare tycker jag är att förbereda barn och 

ungdomar för livet. Genom kunskaper som dom verkligen har nytta av”.  Jag ber honom att 

utveckla vad han menar och svarar; ”Till exempel sånt som man lär sig när man läser 

statsskick, ehh, på samhällskunskapen. Hur regering, riksdag och allt sånt fungerar, hur val 

fungerar”. A3 funderar lite och säger sen; ”värdegrundsfrågor och allt sånt, så att man har 

med sig någonting när man går ut gymnasiet”.  

  A3 beskriver det kommande arbetet som; ”Utmanande, intressant, ehh absolut, 

och roligt. Jag älskar ju att jobba med liksom ungdomar och barn och så, så det är väl det 

som är drivkraften så som jag ser på det, att det är kul. Men jag tror även att det är hårt, 

jobbigt, mycket slit”.  Vidare ställer jag frågan om han anser arbetet vara inom ramen för ett 

jobb eller kall; ”Mer som ett kall tror jag, helt klart. Alltså jag vill påverka någonting och då 

känner att genom att vara lärare och så, då känner jag att jag kan göra någonting för, alltså 

det låter konstigt kanske, men mer som att göra någonting bra för samhället liksom, genom 

att vara med och påverka och sådär”. 

 När det gäller hur A3 tänker sig disponera den förtroendearbetstid man har som 

lärare uttrycker han sig enligt följande; ”Man gör det man anser passa bra. Alltså är det så 

att du ligger efter, att du behöver göra någonting i arbetet, till exempel du behöver planera 

nästa veckas lektion eller något speciellt du ska göra. Då gör man ju det då antar jag, det är 

som vanlig arbetstid. Men har man ingenting att göra så varför inte ta och koppla av, eller 

jag vet inte, ja så tror jag”. 

 Vidare frågar jag A3 vad han anser vara en tjänsteman; ”När jag hör ordet 

tjänsteman så tänker jag först och främst på någon som jobbar inom statlig verksamhet, ehh, 

ahh, kostymnisse. Som jobbar inom kanske, administrativa frågor, ekonomi etc. 

pappersarbete, sånt. Det är för mig en tjänsteman, det är det första jag tänker på”. 

 Gällande vad lärarens uppgift enligt staten är uttrycker A3; ”Lärarens uppgift 

enligt staten är väl att förmedla, eller det står ju till och med i läroplanen, alltså det är ju det 

som är vad dom anser. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad som står. Men just det här med 
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värdegrundsfrågor, alltså om man ska komma ut med, ehh, man ska gå ut skolan och då så 

ska man ju ha en demokratisk, man ska förmedla demokrati till eleverna så att dom vet vad 

det står för.  Att dom ska ha demokratiska värderingar och så”.  

 Intervjuperson A3 beskriver sedan sin uppfattning av styrdokument; ”Alltså dom 

fyller väl en rätt viktig funktion så man vet vad man har att sträva efter eller vad man ska gå 

efter, ett gemensamt mål med skolan. Ehh, i liksom, i det stora hela, så att man vet, för det är 

alltid bra att ha någonting att gå efter, så man vet. Annars kan det vara svårt att veta, vad är 

det jag ska göra, liksom”. Han funderar lite och säger sen; ”Vissa av dom här styrdokumenten 

känns i mitt fall, så som jag tänker, så känns vissa av dem överflödiga. Som dom här 

handlingsplaner mot till exempel mobbning eller något sådant där. Alltså kanske att det kan 

vara bra för vissa och så, men jag tycker att så mycket, det som står i dem där 

handlingsplanerna, jag har läst igenom dom på den skolan där jag har varit på, det är så 

självklara grejer, sånt som för mig är bara rent instinktivt, så”. A3 för sedan ett resonemang 

om att vissa kanske behöver dessa handlingsplaner att gå efter men menar att ”alltså om man 

själv som lärare behöver ha ett dokument för att –ja okej, nu är det en elev på skolan som är 

mobbad och läser på ett papper liksom, punkt ett vad gör du nu.  Alltså då kanske man borde 

tänka över om man har valt rätt yrke tror jag, om man inte kan hantera en sån situation på 

egen hand tror jag”.  

 Gällande politikers roll i utbildningssystemet säger A3; ”Det är dom som står 

bakom läroplanen bland annat och till exempel hur utbildningen här på universitetet ser ut 

och det kommer ju uppifrån, statlig nivå liksom. Det är väl deras jobb att se till också att det 

finns pengar till skolan och eller det är ju så, jag vet inte”.  Han funderar lite och säger; ”Men 

det känns som att man ska inte låta politikerna sköta allt för mycket sådana saker. Kanske ha 

folk som faktiskt är med i själva verksamheten.” 

 Sammanfattningsvis avslutar A3 med att beskriva sina egna förutsättningar till 

att efterleva statens förväntningar på sin framtida yrkesroll. ”Jag tror att man har rätt dåliga 

förutsättningar, tror jag, för att nå upp till dom målen som dom har satt. I och med att dom 

får mindre och mindre pengar till skolan, ehh, och det blir ju knappast färre elever per klass. 

Men ändå så sätts målen ganska högt, för vad som ska, hur mycket en elev ska kunna och 

såhär, hur mycket man ska hinna med på en termin. Och är det då så att man kanske har lite 

otur att det är en klass med ganska många störningsmoment.  Och dom har då kanske räknat 

ut på att, på ett lektionspass så kan det va kanske då trettio sekunder per elev och hjälpa 

någon. Vilket inte räcker och sådär va. Så jag tror man har rätt dåliga förutsättningar alltså, 

tror jag” 
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4.2.1 Placering i teorimodell A3 

 

Nedan följer en placering av intervjuperson A3, mot bakgrund av ovan, i den teorimodell som 

först presenterades i kapitel 2. 

 

Figur 3. Teorimodell A3 
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   Idealistiskt kall 
 

 Intervjuperson A3 placeras på teorimodellens x-axel som fri. Detta med 

anledning av att A3 tolkas lägga mindre vikt vid styrande dokument genom att anse att vissa 

av dem i hans fall är överflödiga, men att de dock kan vara bra för vissa. Emellertid uttrycker 

dock A3 att de kan vara bra, så att det finns något att gå efter. Intervjuperson A3 placeras 

också som fri med bakgrund mot att han uttrycker sig ha en stor frihet genom 

förtroendearbetstiden och menar att om du inte har någonting att göra, varför inte ta och 

koppla av, vara ledig. I det stora hela placeras A3 som fri på grund av att han tolkas se 

möjligheten till eget val och agerande som mindre begränsat. 

 Gällande y-axeln placeras A3 inom ramen för idealistiskt kall. Motivet till denna 

placering går att finna i att A3 uttrycker arbetet vara inom ramen för ett kall där han vill 

påverka och förändra samhället. Intervjuperson A3 tolkas också ge uttryck för att 

styrdokument inte är bindande, vilket också utgör grund för placeringen. Dock tolkas A3 vara 

medveten om att politiker är arbetsgivare. 
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4.3 Intervjuperson B4 

 

Intervjuperson B4 beskriver sitt uppdrag som lärare enligt följande; ” Jag hade väl en ganska, 

ganska vad ska man säga, idealiserad eller naiv bild eller vad man ska kalla det, när jag 

började, om att det fanns liksom möjlighet att förändra väldigt mycket utav ja, nästan världen 

kanske man kan säga på något sätt sådär, hehe. Nämen med tiden så vet jag inte, man har ju 

på något sätt tappat lite grand, eller utvecklats eller vad man ska kalla det. Så mitt uppdrag 

som lärare idag alltså, jag skulle nog svara bara helt enkelt att göra eleverna till bra 

människor alltså, reflekterande, medvetna individer som behandlar varandra schysst som 

utan att för den skull tro varken mer eller mindre om min förmåga på det eller att klara av en 

sån sak. Men att åtminstone att det får vara på något sätt ett mål, en riktlinje”. 

 B4 beskriver arbetet vara ”Väldigt intressant, spännande, omväxlande 

förhoppningsvis”. Jag frågar honom om han anser arbetet vara inom ramen för ett jobb eller 

ett kall. ”Det är inte ett kall hoppas jag.”  Han funderar lite och säger; ”Det får bli en väldig 

distinktion mellan professionen och privatlivet. Professionen erbjuder ju redan så många 

möjligheter att förändra att jag känner inte i behov av att känna ett stort kall kring hela. 

Alltså jag vill inte kalla mig för att jag blir lärare, alltså jag utbildar mig till yrket lärare, lite 

grand i där vill jag göra en åtskillnad.  

 När det gäller disponeringen av förtroendearbetstiden säger B4; ”Idealiskt vore 

ju på något sätt att kunna ha enskilda samtal kanske med eleverna och försöka få dem att, 

hjälpa dem i deras liksom situation, rent vart dom befinner sig då  i utbildningen,  med vad vi 

nu sysslar med då. 

 Vidare frågar jag intervjuperson B4 vad han anser vara en tjänsteman och han 

svarar; ”Jag blir det, jag blir ju en tjänsteman. Samtidigt så ehh, samtidigt så är det ju nästan 

på gränsen till att jag kan bli någon form av politiker också i och med att jag kommer att ha 

en väldig möjlighet att påverka människors tänkande. Läraren har ju det, den möjligheten. 

Vidare resonerar B4 kring ordet tjänsteman och sedan avslutar han med att säga; ”En 

tjänsteman får ju inte ha egna åsikter tänkte jag säga nästan. Alltså den får ju förhålla sig 

neutralt till sin arbetsbeskrivning, det den är utsatt att göra. Där har jag ju också en 

beskrivning då, läroplaner och kursplaner och liknande vad jag ska lära ut då, och vilka 

grundvärderingar jag ska föra vidare och så. Och dom får jag ju inte tumma på, det tycker 

jag inte”. 
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Gällande statens syn på läraren svarar B4; ”Jag uppfattar statens syn på läraren 

som att den ska bli tydligare att skapa ordning och reda. Att uppfostra barn till att bli goda 

medborgare. Det är det budskap som jag tycker når ut genom media idag. Framförallt genom 

dom borgerliga politikerna då, det är det. Det har blivit en liten förändring bara under dom 

år som jag har hållit på.”  

 Intervjuperson B4 uttrycker sin uppfattning av styrdokument enligt följande; 

”Dom är nödvändiga tycker jag, det är de ju, helt klart. Det skulle ju vara, det skulle ju vara 

märkligt utan dom, då skulle bli vilda västern på något sätt. Alltså jag tycker det är bra att 

dom är så pass löst skrivna att det ger läraren en väldig frihet att utforma lektioner och även, 

vad ska man säga, knyta an till kanske aktuella händelser i världen och göra sina egna 

vinklingar på det. Sen så är det ju bra att det finns en grundläggande beskrivning.” 

 När det gäller politikernas roll i utbildningssystemet beskriver B4; ”Politiker 

har ju ett mål där då att, ett syfte att göra skolan till en arena för, där deras värderingar om 

hur ett bra samhälle kan på något sätt kan frodas då och kanske slå rot och föras vidare 

genom generationer så att det blir någon form av kontinuitet där då”.  Jag frågar honom hur 

han menar och B4 svarar; ” Genom lärare och genom styrdokument och den biten då.” 

 Sammanfattningsvis beskriver B4 sina egna förutsättningar till att efterleva 

statens förväntningar på hans framtida yrkesroll; ” Jag tror att dom kan lita på mig, det tror 

jag. Nej, men jag kommer att göra mitt bästa, det är klart att jag kommer göra det. Och sen, 

så länge styrdokumenten ser ut som dom gör idag då har jag ingen anledning att sätta mig 

upp mot dom då. Alltså skulle det komma politiska krafter som förändrar styrdokument och 

lärarens uppdrag, ehh, så radikalt att jag inte längre kan acceptera och leva upp till såna 

beslut, vad ska man säga, bestämmelser. Då får jag väl lägga av då helt enkelt och göra 

annat, tänker jag.” 

 

4.3.1 Placering i teorimodell B4 

 

Nedan följer en placering av intervjuperson B4, mot bakgrund av ovan, i den teorimodell som 

först presenterades i kapitel 2. 

 

 

 

 

 



28 
 

Figur 4. Teorimodell B4 
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 Intervjuperson B4 placeras på teorimodellens x-axel som styrd. Motivet till 

denna placering går att finna i att B4 tolkas se styrdokument som bindande. Detta genom att 

han uttrycker dem vara nödvändiga och att han menar att det skulle bli ”vilda västern” utan 

dem. Vidare menar B4 att det är bra att de är löst skrivna så att det finns ett visst 

tolkningsutrymme för läraren. Dock menar han att han inte får tumma på sin 

arbetsbeskrivning, vilken är uttryckt i olika styrdokument. Anledningen går också att finna i 

att B4 tolkas se politiker som arbetsgivare. Detta genom att han menar att politiker har ett 

syfte att göra skolan till en arena där deras värderingar om hur ett bra samhälle kan frodas och 

kanske slå rot och föras vidare, där då läraren utgör ett redskap till att förverkliga detta. 

 När det gäller y-axeln placeras intervjuperson B4 som tjänsteman. Detta med 

anledning av att han uttryckligen anser sig bli tjänsteman. Vidare uttrycker B4 att han får 

lägga av och göra något annat utifall att det skulle komma politiska krafter som förändrar 

styrdokument och lärarens uppdrag till den grad att han inte kan acceptera dess bestämmelser. 

Detta kan tolkas som en tydlig identifiering med ett tjänstemannauppdrag. 

 

4.4 Intervjuperson B5 

 

Intervjuperson B5 anser sitt uppdrag som lärare vara; ”Mitt uppdrag som lärare är att lära 

eleverna att, dels ämneskunskap men också hur det är att vara människa av idag. I och med 

att jag även har historia så blir det då även att lära hur det har varit förut. Så det är både den 

pedagogiska biten och ämneskunskaper.” 



29 
 

 Gällande arbetet beskriver B5 det enligt följande; ”För mig är det nog mer, jag 

vet inte, jobb eller kall? Men alltså det är, jag ser det ju som ett jobb som jag har, där jag kan 

kombinera mitt fritidsintresse av att jag gillar att träffa människor, jag kan få ha mina ämnen 

som även är mitt intresse.”  

 Angående disponeringen av förtroendearbetstiden svara B5; ” Jag kommer nog 

att disponera den på så sätt att lämna den så mycket öppen som möjligt, att det dyker alltid 

upp saker som behöver läsas snabbt och då, och därför ha den, så mycket frihet som möjligt 

vill jag ha. För att när jag varit ute och sett och sådär så tycker jag att man klagar ofta att 

man inte har tid, men planerar man sin tid så har man tid och då är det bra att ha så många 

öppningar som möjligt. För att både kunna jobba hemma och jobba på tåg och bussar och 

träffa föräldrar och elever och allt sånt där.  

 När det gäller vad han anser att en tjänsteman är, svarar B5 kortfattat; ”Då 

tänker jag väl på staten och någon som tjänar staten och jobbar. Har ingen mer definition av 

det.” Likaså svarar B5 kortfattat gällande lärarens uppgift enligt staten och säger; ”Det är väl 

att fostra samhällsmedborgare.” 

  B5 beskriver sin uppfattning av styrdokument enligt följande; 

”Dom fyller den funktionen att dom ska ge oss en vägledning till hur vi ska arbeta och ibland, 

dom är skrivna ganska diffust ibland, vilket gör att det finns stort utrymme för tolkning. Det 

är bra, för att då kan den enskilde läraren inom ramen för det, göra lite så att han kan sätta 

sin personliga touch på det. Det svåra är att det kanske inte då garanterar en likvärdig skola 

som är ett annat mål man har. Och det blir problematiskt i och med att det just går att tolka 

åt alla håll, både på ett bra och dåligt sätt om man ska lägga in någon slags värdering då.” 

 För att beskriva politikers roll i utbildningssystemet svarar B5; ”Jag tycker att 

det ska vara som en länk mellan skolan och människorna, och politiken där man kan 

påverka.” Vidare resonerar B5 över hur politikerna idag använder skolan som en arena för 

politisk ”pajkastning” och avslutar med att säga; ” Nu så håller dom på och försöker hoppa 

mellan och ta bort liksom. – Aha, nu byter vi regering, då byter vi det, då tar vi bort 

gymnasieskolan 2007 och så lägger vi till något nytt. Det blir så hackigt och dom som jobbar 

vet inte vad uppdraget är då, det är en nackdel, det är dåligt. 

 Sammanfattningsvis beskriver B5 sina förutsättningar till att efterleva statens 

förväntningar på hans framtida yrkesroll; ” Jag tror att det kan vara ganska svårt.  Beroende 

på då hur man tolkar det här, men om man drar det till sin spets och sådär så kan ju ibland 

beskrivningarna av verkligheten stämma dåligt överens med den faktiska verkligheten och det 

tror jag kan bli svårt då. Att liksom täcka in allt det där.” 
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4.4.1 Placering i teorimodell B5 

 

Nedan följer en placering av intervjuperson B5, mot bakgrund av ovan, i den teorimodell som 

först presenterades i kapitel 2. 

 

Figur 5. Teorimodell B5 
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                         Fri 

                             x 
                 
 
 
 
 

   Idealistiskt kall 
 

 Intervjuperson B5 placeras på teorimodellens x-axel som styrd. Detta med 

anledning av att han tolkas lägga vikt vid styrande dokument. B5 uttrycker att de utgör en 

vägledning, samt att det är bra att de ger utrymme för tolkning då den enskilde läraren kan 

sätta sin personliga prägel på arbetet, dock inom ramen för styrdokumenten. Anledningen till 

denna placering finns också i att intervjuperson B5 kan tolkas se politiker som arbetsgivare. 

Detta kan ses i hans resonemang kring den politiska ”pajkastningen”, där han beskriver att 

regeringsskifte och därmed skifte i skolpolitiken påverkar dem som jobbar i skolorna, att det 

blir så hackigt att de då inte vet vad uppdraget är. Således kan tolkas att han anser politiker 

vara arbetsgivare. 

 När det gäller y-axeln placeras intervjuperson B5 som tjänsteman. Anledningen 

till detta är, som nämndes enligt ovan, att B5 ser på politiker som arbetsgivare. Han tycks 

också lägga vikt vid styrande dokument och ser på arbetet som ett jobb där han kan 

kombinera sitt fritidsintresse inom ramen för dessa. Hans syn på hur förtroendearbetstiden 

kommer att disponeras kan också ge indikationer på detta då han avser att använda den för att 

arbeta, oavsett om det sker på arbetsplatsen, i hemmet eller på tåget. Emellertid upplever B5 

det vara svårt att efterleva statens förväntningar på hans framtida yrkesroll. Detta då han 
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menar att det kan vara svårt att täcka in allt som skall göras utifrån att verkligheten skiljer sig 

från beskrivningarna av den. Detta kan dock ses som att B5 upplever det vara svårt att 

uppfylla kraven på grund av resursbrist eller liknande. Därav utgör det ingen anledning att 

tolka det som att B5 inte identifierar sig som tjänsteman. 

 

4.5 Intervjuperson B6 

 

Intervjuperson B6 anser sitt uppdrag som lärare vara; ”Mitt uppdrag som lärare är på något 

sätt att vara en länk för att skapa demokratiska medborgare.”  

Vidare ber jag B6 beskriva arbetet som lärare och han svarar; ”Kul och 

utmanande”. Jag frågar honom hur han ser på arbetet, om han anser det vara inom ramen för 

ett jobb eller ett kall; ” Som ett jobb. Kall, kanske har varit så tidigare under utbildningen, 

som sen som av någon slags tid, man stöps in i samma fack här på något sätt under 

utbildningens gång. Sen så tror jag också jag kommit underfund med att om man skulle ha det 

som ett kall, ehh, så skulle bli att dygnet runt, hela tiden, aldrig kunna ha ett privatliv. Och på 

något sätt varför ska jag se mig själv som lärare först och främst istället för att se mig som en 

människa som är lärare. Jag tror inte att någon som är farmaceut ser sig som farmaceut först 

och främst, utan som en som jobbar som farmaceut. Så nej, som ett arbete ser jag det nog. 

 Gällande förtroendearbetstiden svarar B6; ”Spontant, så vad man ska spendera 

den här tiden på det är väl lite beroende på också, ifall det är extra mycket man ska göra, ifall 

det är rättning eller så, eller ifall det är något man måste ta upp med elever. Annars kanske 

man kan jobba hemifrån också ifall det är en sådan period.”  

 Angående vad B6 anser vara en tjänsteman uttrycker han; ”Jag har fått komma 

underfund med att vi ses som tjänstemän i våran yrkesroll. Tjänsteman ses också, det känns 

väldigt grått, tråkigt.”  Jag frågar honom vad han menar och B6 svarar; ”Just ordet, jag 

förknippar det med vad heter den, sånger från andra våningen, väldigt grått såhär. Men det 

känns som att det är väl för att, förmedla statens önskan, implementera, någonting sånt.” 

 När det gäller lärarens uppgift enligt staten svarar B6; ”Det är, hmm, på något 

sätt att, nu låter det väldigt såhär, bevara samhällsordningen på ett visst sätt, som jag inledde 

med. Att skapa demokratiska, goda samhällsmedborgare. 

 Politikers roll i utbildningssystemet anser B6 vara; ”Fördela pengarna, på något 

sätt. Och samtidigt så är det ju politiken som sätter dom målen som skolan ska nå och 

styrdokument.” 
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 Gällande B6 uppfattning av styrdokument svarar han följande; ”Jag tycker man 

kan tolka dem som stöd på något sätt som visar, dom är något slags ramverk, för hur vi, vad 

vi ska göra.”  

Sammanfattningsvis beskriver B6 sina förutsättningar till att efterleva statens förväntningar på 

sin framtida yrkesroll enligt följande; ” Som goda, skulle jag vilja hävda.” Han frågar om jag 

vill att han ska brodera ut det och jag ber honom göra det. Han resonerar då kring hur 

utbildningens gång påverkat honom och att han anser lärarutbildningen vid Karlstads 

universitet vara god. Han avslutar samtalet och resonemanget med att säga; ”Så därför tror 

jag det finns goda möjligheter att man blir en god tjänsteman åt statens vägnar.”  

 

4.5.1 Placering i teorimodell B6 

 

Nedan följer en placering av intervjuperson B6, mot bakgrund av ovan, i den teorimodell som 

först presenterades i kapitel 2. 

 

Figur 6. Teorimodell B6 

Tjänsteman 
 

 
 

 
 
 
Styrd 

y 
 
 
 
 
 
                         Fri 

                             x 
                 
 
 
 
 

   Idealistiskt kall 
 

 Intervjuperson B6 placeras på teorimodellens x-axel som styrd. Anledningen går 

att finna i att intervjuperson B6 tolkas se politiker som arbetsgivare, samt styrdokument som 

bindande. Detta kan exemplifieras genom att B6 uttrycker att politikerna är de som sätter 

målen som skolan skall nå, samt att styrdokument utgör ett ramverk för lärarens arbete. I det 

stora hela tolkas intervjuperson B6 inte ge uttryck för att anse sig vara fri då han inte visar 

tecken på en önskan om större möjlighet till eget val och agerande. 
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 Gällande y-axeln placeras intervjuperson B6 som tjänsteman. Detta med 

anledning av att han i den sammanfattande frågan uttrycker att han tror sig ha goda 

möjligheter att bli en god tjänsteman åt statens vägnar. Vidare ser B6 på arbetet som ett jobb, 

snarare än ett kall. Dessutom som nämndes enligt ovan, tolkas B6 se politiker som 

arbetsgivare, samt lägga vikt vid styrdokument. Vilket också utgör en grund till att B6 tolkas 

identifiera sig som tjänsteman. 

 

4.6 Resultatsammanfattning 

 

När det gäller den första forskningsfrågan ser resultatet ut enligt följande; 

 

• Hur identifierar och eller uppfattar sig blivande gymnasielärare i samhällskunskap, vilka befinner sig i 
början respektive i slutet av sin utbildning, i sin framtida yrkesroll? 

 

I grupp A, vilka befinner sig i början av sin utbildning, identifierar och eller uppfattar sig 

intervjuperson A1 som styrd och tjänsteman, samt intervjuperson A3 som fri och idealistiskt 

kall. När det gäller grupp B, vilka befinner sig i slutet av sin utbildning, identifierar och eller 

uppfattar sig både intervjuperson B4, B5 och B6 som styrd och tjänsteman. 

 Då intervjuperson A2 föll bort från undersökningen på grund av personliga 

omständigheter, försvåras möjligheterna till att göra jämförelser mellan grupp A och B. 

Resultatet visar emellertid att de intervjupersoner som ingår i grupp B kan tolkas ha en något 

djupare identifiering med lärarens tjänstemannauppdrag till skillnad från intervjupersonerna i 

grupp A. Detta kan exempelvis ses genom att intervjuperson A3 identifierar och eller 

uppfattar sig som fri och idealistiskt kall och att intervjuperson B4 och B6 uttryckligen säger 

sig bli tjänstemän. Vidare beskriver intervjuperson B6 att utbildningens gång har påverkat 

honom och bidragit till att han anser sig bli tjänsteman. Även intervjuperson B4 tolkas ge 

sådana signaler genom att han i början beskriver sig ha en mer idealiserad bild om att i princip 

förändra världen, vilken har förändrats med tidens gång. Huruvida utbildningen faktiskt 

påverkar intervjupersonernas identifiering och eller uppfattning är svårt att säga, utöver att 

dessa två intervjupersoner ger signaler om att den gör det.  

 

Gällande den andra forskningsfrågan ser resultatet ut enligt följande; 

 

• Hur förhåller sig deras identifikation till statens förväntningar på deras tjänstemannauppdrag? 



34 
 

Intervjupersonerna A1, B4, B5 och B6 identifierar sig som styrd och tjänsteman, medan 

intervjuperson A3 identifierar sig som fri och idealistiskt kall. Detta tolkas som att deras 

identifikation förhåller sig i linje med statens förväntningar på deras tjänstemannauppdrag, 

med undantag för intervjuperson A3. Genom att intervjupersonerna A1, B4, B5 och B6 anser 

sig vara tjänstemän och samtidigt styrda, tolkas det finnas goda möjligheter till att dessa utför 

ett arbete i enlighet med styrande dokument, vilka beskriver deras tjänstemannauppdrag. 

Gällande intervjuperson A3 tolkas denne emellertid ha mindre möjlighet till att efterleva 

statens förväntningar på hans framtida tjänstemannauppdrag. Detta genom att 

intervjupersonen ser på sitt uppdrag som ett idealistiskt kall och fri, vilket också medför att 

denne inte lägger vikt vid att utföra sitt arbete inom ramen för styrande dokument. Således 

ligger A3:s identifiering inte i linje med statens förväntningar på dennes framtida 

tjänstemannauppdrag.   
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5. Konklusioner 
 
 
5.1 Slutsats 
 
Resultatet av undersökningen visar att de blivande gymnasielärarna i samhällskunskap, vilka 

befinner sig i slutet av sin utbildning, har en något djupare identifiering med lärarens 

tjänstemannauppdrag till skillnad från dem som befinner sig i början av utbildningen. Vidare 

visar resultatet att intervjupersonernas identifikation förhåller sig i linje med statens 

förväntningar på deras tjänstemannauppdrag. Detta med undantag för en intervjuperson, vars 

identifikation inte förhåller sig i linje med statens förväntningar på dennes 

tjänstemannauppdrag. 

 
5.2 Diskussion 
 

Undersökningens resultat visar, som nämns i slutsatsen, att de studenter som befinner sig i 

slutet av sin utbildning har en något djupare identifiering med lärarens tjänstemannauppdrag 

till skillnad från dem som befinner sig i början av utbildningen. Resultatet visar också att 

deras identifikation, med undantag för en intervjuperson, förhåller sig i linje med statens 

förväntningar på deras tjänstemannauppdrag. 

 Resultatet av undersökning gjorde mig positivt överraskad. Min förväntning var 

att det skulle vara en mindre andel av intervjupersonerna som uppfattar sig som tjänsteman 

och styrd. Därav ser jag resultatet ha ett positivt utfall. Detta då deras identifiering med 

tjänstemannauppdraget medför en större möjlighet till att uppnå ett fungerande demokratiskt 

system, där politiska beslut efterlevs. 

 Intervjuperson A3 är den enda i undersökningen som tolkas uppfatta sig som fri 

och idealistiskt kall, vilket medför både didaktiska och demokratiska konsekvenser. Detta kan 

återkopplas till den inledande diskussionen i kapitel 1, vilken berörde ”vad händer om läraren 

inte uppfattar sig som tjänsteman”. Där nämndes att det medför klara brister i det 

demokratiska systemet. Detta då läraren inte utför sitt uppdrag, genom att denne inte lägger 

vikt vid att följa politiska beslut och direktiv i form av exempelvis styrdokument. Således är 

rättsäkerheten för eleverna vid exempelvis betygsbedömning osäker samt likvärdig utbildning 

svår att uppnå. Detta innefattas av såväl didaktiska, som demokratiska konsekvenser.  

 Huruvida intervjuperson A3 skulle ha uppfattat eller identifierat sig om jag 

skulle utföra denna intervju om fyra år, då han befinner sig i slutet av utbildningen, är 

intressant att reflektera över. Min personliga tro och uppfattning är att utbildningen ger 
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effekter så till vida att det ger en djupare förståelse och därav identifiering med lärarens 

tjänstemannauppdrag, vilket till viss del bekräftas genom undersökningens resultat. Resultatet 

visar bland annat att de studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning har en något 

djupare identifiering med lärarens tjänstemannauppdrag, till skillnad från dem som befinner 

sig i början av utbildningen, vilket kan tolkas som att utbildningen utgör en bidragande orsak 

till detta. Intervjuperson B6 uttrycker att han fått komma underfund med att han blir 

tjänsteman, samt att man stöps in i samma fack under utbildningens gång. Detta kan relateras 

till den teoridel gällande administrativt beslutsfattande, där då lärarutbildningen kan ses som 

en länk för att hos studenten förankra de värden och mål som ligger i lärarens 

tjänstemannauppdrag. 

 I kapitel 1.4, tidigare forskning, nämndes att nyutexaminerade lärare utsätts för 

massiva påverkansfaktorer i mötet med sina nya arbetsplatser. Det beskrivs att de utsätts för 

en ”praxischock”, vars verkningar lärarutbildningen kan mildra men knappast eliminera. 

Lärarutbildningen utgör således ett redskap för att kunna hantera spänningsförhållandet 

mellan läroplanernas mål och riktlinjer och den skolkultur de möter, där andra 

styrmekanismer kan vara förhärskande. Därav ställer jag mig frågan huruvida den 

identifiering med tjänstemannarollen man har som blivande gymnasielärare påverkas av detta. 

Överger den nyutexaminerade läraren med tiden de mål och riktlinjer lärarutbildningen 

tillskrivit denne och ersätter dem med de mål och riktlinjer som ligger i skolans kultur? Kan 

det vara så att ju längre tid du varit verksam lärare, desto mindre identifierar du dig med 

tjänstemannauppdraget? 

 Ovanstående diskussion ger underlag för vidare forskning. Något jag skulle 

finna intressant är huruvida undersökningens resultat skulle komma att se ut om jag istället 

studerat en annan grupp. Detta skulle exempelvis kunna vara blivande gymnasielärare, vilka 

befinner sig i slutet av sin utbildning, respektive yrkesverksamma lärare sedan tio år tillbaka.

 I bakgrunden, kapitel 1, redogörs att för de flesta av dem som arbetar inom 

skolan är beteckningen tjänsteman främmande. Anledningen består i att lärarna till stor del 

sluppit den byråkratiska tjänstemannarollen, då det i stort sett endast är betygsättningen som 

är myndighetsutövning med krav på ämbetsmannalika arbetsformer. Jag nämnde även i den 

mer diskuterande delen av bakgrunden att de brister i det demokratiska systemet, vilka följs 

av att läraren inte identifierar sig som tjänsteman, möjligen då kan bottna i att läraren inte 

uppfattar sig som tjänsteman på grund av att själva systemet ser ut som det gör. Nämligen, 

som nämndes ovan, genom att lärarna till stor del har sluppit den byråkratiska 

tjänstemannarollen och därav har svårt att identifiera sig med den. 
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 Vad kan då göras för att försöka undgå ovanstående problematik? Det är svårt 

att frångå att läraren inte innehar en byråkratisk tjänstemannaroll. Dock finns andra 

möjligheter till att göra lärarens tjänstemannauppdrag mer tydligt. Exempelvis skulle 

tolkningsutrymmet i styrdokument kunna begränsas. Frågan är bara om det är önskvärt? 

Många av intervjupersonerna uttrycker till stor del positiva inställningar till 

tolkningsutrymmet, där den enskilde läraren har möjlighet till att sätta sin personliga prägel på 

undervisningen. Intervjuperson B5 uttrycker att det är svårt för dem som arbetar i skolan att 

veta vad uppdraget är då skolpolitiken ändrar riktning hela tiden. Skulle därav en mer enighet 

i politiken mellan borgerliga och socialistiska partier kunna utgöra en del i att göra lärarens 

tjänstemannauppdrag mer tydligt? Några av intervjupersonerna uttrycker också en önskan om 

att de verksamma lärarna skulle inneha mer inflytande över skolans utformning. Om så var 

fallet, skulle då deras vilja att utföra uppdraget således vara starkare? 

 Det resultat och de frågor som har väckts genom denna uppsats är väsentligt att 

som blivande lärare att reflektera över. Den stora frågan läraren bör bära med sig och 

reflektera över genom hela sin verksamma yrkestid är dock; ”vad är mitt uppdrag och vad får 

det för konsekvenser om jag inte utför det i enlighet med statens förväntningar på mig?” 
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